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atalunya és un dels països més boletaires del món. Bascos,
russos i japonesos comparteixen també aquesta ancestral
febre micòfila.
La comarca del Berguedà, en concret, és l’epicentre mundial
d’aquesta passió per les joies del bosc. Sabríeu trobar algun indret
del planeta on celebrin, des de fa exactament 55 anys, un concurs de
boletaires com el de Berga? Trobaríeu, en algun remot país, un museu
del bolet tan original com el de Montmajor?
En temps de tardor, els catalans acostumem a gaudir de dos plaers
divins: anar a buscar bolets i menjar-los.
Per assaborir-los en una bona taula, els artistes de la cuina del
Berguedà han esdevingut mestres en preparar excel·lents plats amb el
bolet com a estrella.
Deixar-se seduir per la cuina berguedana del bolet és apostar per
un producte autòcton, totalment natural i apte per a tota mena de
dietes. Si en sabeu gaudir, us excitarà els sentits, us elevarà l’esperit i
us remourà tots els paisatges de l’ànima.
Que vagi de gust! 
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 l’apunt

I

per Miquel Màrquez

Consideracions sobre els bolets
Rafael Amat i de Cortada, baró de Maldà (1), en explica un àpat a Corbera el dia 4 d’ octubre de 1910.
Un fragment diu: ”En prova de molta humitat i pluges
ja ixen bolets i rovellons, com que ja n’hem menjats
de fregits i en platillo amb suc en taula…” D’aquest
dinar i la resta dels ingredients del quals ens reporta el
Baró de Maldà en la part del text no citat, concretem
en els bolets i en l’utilització que dels mateixos fem
avui, algunes reflexions —consideracions motivades
per la deformació professional— que poden ser inexactes, doncs és aquesta una matèria en la qual hem
de reconèixer que la percepció és major que la documentació i el rigor. Mogut només per l’ afecció que
compartida amb molta gent de la nostra comarca,
que per motius diferents ens atrau el món dels bolets,
aquestes consideracions es podrien detallar, però la
pretensió és apuntar sense estendre’s.
De forma més o menys cronològica, i de manera
generalista, trobem que en principi els bolets que es
consumien eren frescos, és a dir, només a la tardor i els
dies que “se’n feien” o bé els d’una altra temporada, a
partir que varen conèixer i es començaren a utilitzar
els de primavera (múrgules, corrioles, moixernons, etc).
Després es varen començar a confitar amb sal,
que juntament amb l’assecat i el confitat serien les

formes més primàries i habituals de conservació
a la nostra comarca, abans de la generalització
de les neveres.
L’ utilització de bolets confitats amb sal comportava però l’ inconvenient del dessalat i la conseqüent
pèrdua de gust. Els bolets confitats s’utilitzaven generalment per als guisats.
L’aparició dels congeladors domèstics ha canviat
moltes formes de conservació dels aliments en general. Els bolets i el confitat amb sal, durant molts anys
tan tradicional, s’ han vist afectats també per aquest fet
modernitzador fins a gairebé desaparèixer.
Coexistint amb els bolets confitats amb sal, hi trobem els confitats amb vinagre, que es fan de diferents
formes i amb alguns tocs personals que poden fer canviar el resultat final.
Mirant-ho en perspectiva, però, ens adonem de
fets que poden passar fàcilment desapercebuts, com
és l’aparició de noves espècies en l’ús habitual. El cas
més clar poden ser els ceps, que en pocs anys han
passat de ser uns desconeguts a ser un bolet habitual
i altament apreciat. El bolet de neu és un altre cas
semblant, mes recent.
En l’ aspecte culinari ha existit també una important evolució que es pot explicar gràficament si com-

parem el concepte de “vedella amb bolets” amb el
concepte de “carpaccio de ceps”. En aquest camí,
jo mateix he intentat aportar-hi el meu gra de sorra,
però considerant les grans possibilitats dels bolets a la
cuina, segur que l’evolució continuarà.
El Berguedà continua tenint avui en els bolets
un recurs natural, el concepte del qual s’ha modificat
també amb els anys i el que en un altre temps varen
ser rovellons que viatjaven amb el carrilet o amb precaris mitjans de comunicació amb destí a Barcelona,
principalment, actualment la comarca “exporta” rissotos de ceps deshidrats, melmelades de bolets, bolets
confitats amb vinagre (no és nou, però ara torna a ser
utilitzat), galetes de bolets, olis amb bolets, embotits
amb bolets i un munt de productes que segurament
apareixeran en el futur, amb més o menys fortuna.
Cal també fer esment del fenomen turístic que
representen la gran quantitat de persones que, a la
tardor i moguts per aquest fet boletaire, ens visiten
per buscar bolets, menjar-ne o simplement atrets per
aquesta moda que també es tradició, malgrat pugui
semblar contradictori. 
(1) Rafael Amat i de Cortada va romandre a Berga des de l’abril de1809
fins al maig de1814, refugiat i fugitiu de Barcelona a causa de l’ocupació
francesa, els seus dietaris ens aporten informació sobre la societat de l’època.

 BergaBolet

l

1 i 2 d’octubre

l BERGA

Al Passeig de la Indústria de Berga

Una ferma aposta per la
gastronomia i els bolets
erga tornarà a convertir-se durant dos dies en capital del bolet. Al
costat del ja tradicional Concurs de Bolets de Puigventós, tornarà a
obrir la mostra que des de fa més de 5 anys comparteix protagonisme boletaire al passeig de la Indústria de Berga.
A l’espai firal es trobaran productors de la comarca, artesans i també cuiners, aquest any més lligats que mai gràcies a la marca de El Club dels Sabors. En total seran una desena, els restaurants encarregats de fer saber als
visitants de la mostra les bones combinacions aconseguides entre bolets, producte berguedà i alta cuina. Tots ells estaran acompanyats d’una representació
dels productors de la comarca, i maridats amb vins d’Abadal i caves Rovellats.
Tot això sense oblidar l’animació i els tallers per als més petits de la família,
en un programa que no vol oblidar-se de res ni de ningú. 
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 Festa del Bolet

L

’equinocci de tardor, dóna
el tret de sortida de la
XXI Festa del Bolet a
La Pobla de Lillet, enguany els dies 24 i 25 de setembre,
dates en les què s’enceta la temporada boletaire que ja s’ha avançat a
causa de les pluges i que, en principi, es preveu molt positiva.

Terra de tradicions

Som terra de bolets, d’amagats i farcits racons que ja havien descobert
els nostres avis i que hem preservat
a dia d’avui. Seguim una vella tradició de casa nostra, any rere any, ens
retrobem al cim i a les carenes de les

l

24 i 25 de setembre

l LA POBLA DE LILLET

muntanyes cercant un producte autòcton molt apreciat i pel qual en fem
festa grossa. El darrer cap de setmana de setembre, gaudim de dos dies
d’activitats diverses, totes elles relacionades amb el món del bolet; ell
és el gran protagonista. Atribucions
culinàries, coneixement de les diverses espècies; comestibles o no, tòxiques o al·lucinògenes,... en definitiva
un variat programa per la Festa del
Bolet . (a la Vall de Lillet.)
Tots els actes són remarcables
en la seva faceta, però el plat fort és
sens dubte el “tats de bolets” què
el diumenge al migdia se serveix
com aperitiu per deleixar als poblatans i visitants que volen gaudir de
la festa i sens dubte del producte
estrella: el bolet.
Els que prefereixin farcir la panxa, podran assaborir deliciosos plats
al municipi, remenat de ceps, vedella
amb bolets, sopa de fredolics, pollastre amb llenegues, truita de corrioles,
rovellons a la brasa, galtes de porc
amb saltejat de bolets,... una oferta
gastronòmica a tenir en compte.

Els bolets

És època de bolets i per tant de
boletaires que ressegueixen les
muntanyes a la collita de l’espècie
més apreciada, la més saborosa
al paladar, la més substanciosa al
plat. Rovellons, rossinyols, fredolics,...bolets de tardor a la Vall que
fan la delícia a petits i grans. I és per
això que no poden faltar a la festa
les parades no sols dels artesans
poblatans sinó la dels boletaires
experimentats amb tot tipus de bo-

Podreu seguir el programa d’actes a: http://www.poblalillet.cat

let per vendre: sec, confitat, acabat
de collir.
És un bon moment per gaudir
d’aquesta festa, i tanmateix descobrir la bellesa d’aquesta Vall berguedana, quedant constància no sols
de la seva riquesa natural sinó també cultural i paisatgística.
Així doncs, no us perdeu el darrer cap de setmana de setembre,
que de ben segur us deixarà una
saborosa varietat de sensacions. 
Col·labora:

 Mercat del Bolet

l

16 d’octubre i 1 de novembre

E

obert tots els dies
de setembre a desembre

Diumenge 16 d’octubre
• Exposició de Fotografies de Bolets
• XVI Concurs de Cuina per aficionats
i presentació dels plats
• Tast de plats de bolets dels restaurants
del municipi
• Dinar popular de tardor
• Taller de manualitats de bolets per a
nens i nenes.
• Actuació musical.
• Lliurament de premis.

l Mercat del bolet de
Guardiola de Berguedà va començar el 1991,
ara fa vint anys. De fet,
Guardiola de Berguedà ja des de
principi del segle XX va ser un important indret en la compra i venda
de bolets i l’art d’anar a buscar bolets és una tradició centenària de les
zones muntanyenques que va passant de pares a fills. L’alt Berguedà
és la zona boletaire per excel·lència
de tot Catalunya.
El mercat és obert des que neix
el primer bolet de tardor fins gairebé
el mes de desembre i té lloc cada
dia de la setmana.
Aquest mercat manté la seva
tradició originària com a punt de
trobada entre boletaires i paradistes
que ofereixen als visitants, de manera permanent, una gran varietat
de bolets autòctons: rovellons, fredolics, llenegues blanques i negres,
ceps, camagrocs…
Cal destacar que tot i que la
seva ubicació no és a peu de carretera, ha aconseguit amb la qualitat
de la seva oferta fidelitzar compradors que any rere any troben en

l GUARDIOLA

DE BERGUEDÀ

aquest mercat un producte immillorable.
Amb tots els anys d’activitat
que porta, el Mercat del bolet de
Guardiola de Berguedà ha esdevingut un del més antics i consolidats de Catalunya.
Aquest any, com tots els anteriors, tornem a oferir a tothom un espai de trobada boletaire a Guardiola
de Berguedà. Us hi esperem !!! 
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Dimarts 1 de novembre
• Fira multisectorial
• Fira ramadera
• Fira de productes de tardor
• Mercat del Bolet
• Fira de Productes Artesanals
• Exposició de bolets
• Merchandising del bolet:
llibres, plaques i samarretes
• VI Trobada de plaques de cava
• Espectacle infantil de bolets i música
al Mercat del Bolet

8

 Mercat del Bolet

l

24 d’octubre

l CAL ROSAL

tastatardor 9

Obert tots els dies fins al 30 de novembre
l Mercat del Bolet de Cal Rosal, un dels més
importants de Catalunya, estarà obert tots els dies
de la setmana fins al 30 de novembre. Alguns paradistes ja s’han instal·lat i altres ho faran en els propers dies.
Com en altres anys a l’inici de la temporada l’Ajuntament d’Olvan presenta les novetats. En l’edició d’enguany
hi han noves eines promocionals, com el Carnet del bon
boletaire i el Joc del Rovellet. El primer va adreçat a
tots els clients del mercat i té com a objectiu fomentar la
compra tant al mercat com a les botigues i restaurants de
Cal Rosal. Els clients que hagin efectuat més compres
rebran premis a finals de la temporada. També es farà un
sorteig entre tots els que hi hagin participat. Els premis que
es donaran seran vals de compra per gastar a Cal Rosal.
El Joc del Rovellet va adreçat als més petits i proposa
uns mots encreuats de temàtica boletaire, tots els nens i
nenes que els sàpiguen resoldre rebran un premi. El Joc
del Rovellet es distribuirà entre les escoles que l’any passat van participar en el concurs per donar nom al Rovellet,
la mascota del mercat i, a partir de l’octubre, es repartirà els
diumenges a la carpa d’activitats del mercat.
Una altra de les novetats d’enguany, seran els nous canals de comunicació que són les xarxes socials. Aquest any
el mercat enceta un espai al Facebook i també al Twitter
per anar informant de les diverses activitats del mercat i els
bolets. També hi haurà una renovació d’una part dels elements de senyalització, com són les tanques que es situen al
costat de la carretera C16 per tal d’actualitzar la seva imatge.

El Mercat del Bolet de Cal Rosal no és només
un punt d’activitat comercial sinó que també s’esforça perquè els seus visitants passin una bona estona al mercat i
gaudeixin dels bolets amb les activitats lúdiques, pedagògiques i gastronòmiques que s’ofereixen tots els matins de
diumenge, de mig setembre a finals de novembre. Aquest
és l’objectiu del programa Diumenges de bolets que
s’aplica per quart any consecutiu, amb 11 activitats adreçades a tots els públics que inclouen tallers infantils, sortides
guiades al bosc, tastos gastronòmics i classes de cuina.
El diumenge 23 d’octubre se celebrarà la Festa
del Bolet que concentrarà en un sol dia activitats de tota
mena relacionades amb els bolets. Com és habitual, oferirà una exposició que, segons com vagi la temporada, pot
arribar a mostrar 200 exemplars diferents de bolets i tot un
desplegament de tallers, espectacles, música i tastos de
productes del mercat on no hi faltaran els rovellons.
En els darrers anys s’ha treballat, amb el suport d’institucions com la Diputació de Barcelona i la Generalitat de
Catalunya, per tal de donar un fort impuls al Mercat del
Bolet de Cal Rosal, considerant que el mercat i els bolets
són elements que poden contribuir al desenvolupament territorial i econòmic al municipi. A partir de l’any 2007 el mercat
ha viscut una forta renovació en els àmbits de la imatge de
les parades, la imatge gràfica, la comunicació, les activitats
de dinamització i l’entorn urbà. Els resultats de totes aquestes actuacions es concreten en el fet que l’afluència de visitants i clients al mercat segueix sent molt bona. 
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 Festa del Bolet

La tradició
boletaire
de Vilada
El 12 d’octubre Vilada organitza la
Fira del Bolet amb tradició gastronòmica, parades de bolets i d’artesania, un magnífic concurs gastronómic
i una exposició micológica que enguay arriba a la 5a edició.
A destacar la actuació de la
Colla Castellera de Solsona que
posarà també un punt de tradició
catalana. Els Museu d’art del Bolet de Montmajor que presenta
una mostra itinerant, actuació de
la Colla Gegantera de Vilada, tot
amb una magnífica degustació de
coca de bolets a a tothom.
Totes les activitats son gratuïtes. No t’ho perdis. 
Organitza:

Col·labora:

l

12 d’octubre

l VILADA

 l’acudit

d’en

KAP
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Bagà

Berga

Hotel Restaurant Ca l’Amagat

Restaurant Hotel Estel (entrada SUD)

c/ Clota, 4

Ctra. Sant Fruitós, 39

938 244 032

Hotel Restaurant El Blat
c/ Berga, 67-69

Restaurant Cal Travé
938 255 737

Hotel Restaurant Niu Nou
Avda. Vilaseca, 1 bxs

938 213 463

Plaça Europa, 6

938 223 121

Restaurant Cal Blasi
938 244 253

Plaça Viladomat, 21

938 210 950

Restaurant Fonda Núria

Berga

Plaça Viladomat, 17

Restaurant Absis- Hotel Ciutat de Berga

938 222 005

Passeig de la Indústria, 11 938 214 422

Casserres

Restaurant La Cabana

Restaurant Fonda Alsina

Ctra. de Ribes, km. 44

938 210 470

Restaurant Sala
Passeig de la Pau, 27

c/ Bisbe Comellas, 93

938 234 001

Espai Sant Pau Restaurant
938 211 185

Ctra. Casserres a Gironella

938 234 254

tastatardor201113
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El Guixaró (Casserres)
Restaurant La Nau
Autovia C-16

938 250 012

Guardiola de Berguedà

Serrateix

Restaurant El Recó de l’avi

Hostal Restaurant Cal Fuster

Plaça La Farga, 10

Casa Cal Fuster, s/n

938 227 672

938 204 911

(sortides 83 i 86 Km 84,5)

Castell de l’Areny
Restaurant Castell de l’Areny
Casa Torra, s/n

Puig-reig

Vilada

Hotel Restaurant Cal Marçal

Restaurant Cal Candi

Ctra. de Berga, 10

c/ Clotassos, 18

938 380 386

Santa Maria Merlès

Castellar del Riu

Hostal Sant Cristòfol

Restaurant Els Roures

Ctra. de Gironella a Vic, km 37 938 250 525

Ctra. Rasos de Peguera, km 4 938 213 561

Saldes

Gósol
Restaurant El Forn “Cal Moixó”
c/ Canal, 2

938 238 313

938 238 229

973 370 274

Restaurant Susen
Ctra. B-400 km 10,5

938 258 103

Bona cuina
i bon profit!
Gremi d’Hostaleria
i Turisme del Berguedà
www.gremihostaleriabergueda.com

Turisme del Berguedà
Tel. 938 221 500
www.elbergueda.cat
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Berga

Gironella

La Pobla de Lillet

Cansaladeria Guitart
Ciutat, 32
938 210 218

Cansaladeria Mercè-Cal Refilat
Av. Catalunya, 59
938 250 161

L’aranyonet conserves artesanes
Pça de les Coromines, 9 938 236 508
www.aranyonet.com

Carnisseria Gonfaus
Plaça Sant Pere. 9
938 210 176

Blancafort formatge
del Berguedà. Racalber
Casa Manudells Ctra. Casserres
938 228 696

Destil·leries Vila Aromes de Queralt
Ronda Queralt, 6
938 211 185
Dolceria Pujol 		
Bon Repòs, 2
938 210 159
Ramaders de muntanya
del Berguedà
Francesc Macià, 12
938 220 092
Avià
Girasol Garrapinyades
Camí de Santa Maria, 29 690 919 001
Bagà
Bucs d’en Jaume
c/ Raval, s/n

938 244 128

Monbolet
Castellar de n’Hug, 8 619 584 757
www.monbolet.com
Borredà
Formatge Bauma
La Solana
938 239 064
www.formatgebauma.com

Guardiola de Berguedà

La Quar
Formatgeries Artesanes del Berguedà
Casa Soldevila, s/n
937 441 006
Olvan

Let’s bo
El Jou, s/n
www.letsbo.cat

938 240 326

Casabella Natura
Ctra. d’Olvan, s/n
938 251 262
www.casabellanatura.cat

Montmajor
Embotits Casolans de Montmajor
Casa Fígols
Plaça del Mercat, 6
938 246 199
www.casafigols.com

Puig-reig
Neules Artesanes Sant Tirs
Colònia Pons, nau 3
938 381 819
www.neulessantirs.com

La Nou del Berguedà

Vilada

Formatges Cuirols
Casa Cuirols
617 438 328
www.letsbo.cat

Especialitats Viñas
Teodor Miralles, 20
938 238 155
www.especialitatsvinas.com
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Bolets, deliciosos i perillosos

Sandra Ribalta
Dietista-Nutricionista
www.sandraribalta.com
info@sandraribalta.com
Diplomada en Nutrició
Humana i Dietètica per la
Universitat Ramon Llull.
Membre de l’Associació
Catalana de DietistesNutricionistes (ACDN) i
de l’Associació Espanyola
de Dietistes-Nutricionistes
(AEDN).
Exerceix la consulta clínica,
la docència i la divulgació
sobre alimentació i salut.

E

l Berguedà és terra de bolets.
Durant tot l’any, però especialment als mesos de tardor, el sotabosc de la nostra comarca és
generós i ens regala una abundant varietat
de bolets que enriqueixen la nostra cuina i la
nostra taula. Rovellons, fredolics, llenegues,
ceps, moixerons i moltes d’altres varietats de
bolets, acoloreixen els plats de la cuina de
tardor i ja han esdevingut companys inseparables dels guisats berguedans.
Malgrat la varietat de sabors i les seves possibilitats culinàries, a nivell nutricional, cal dir que tots els bolets són pràcticament
iguals. Formen part del grup dels vegetals, i això significa que
són pobres en hidrats de carboni, proteïnes i greixos, però en
canvi tenen un elevat contingut de minerals, vitamines, fibra i
aigua. També contenen poques quilocalories, el que significa
que –com acostuma a passar amb la majoria dels vegetals– se’n
poden menjar grans quantitats sense que ens engreixin. Val a dir,
però, que la preparació també influeix, i a nivell calòric hi ha
una gran diferència entre cuinar-los amb abundant oli o fer-los
a la planxa, perquè el que engreixa és l’oli i no pas els bolets.
Entre els minerals que ens aporten els bolets destaquen el
ferro, el magnesi, el zinc, el fòsfor i especialment el potassi –
això els converteix en un aliment especialment diürètic – alhora

que són baixos en sodi. També són rics
en vitamines del grup B, especialment vitamina B1 (tiamina), B2 (riboflavina), B6
(piridoxina) i B9 (àcid fòlic).
L’aparició dels primers bolets entre
la pinassa provoca una fal·lera boletaire
entre una gran part de la població que
es llança al bosc a buscar bolets indiscriminadament. Això provoca que molts
boletaires amateurs confonguin varietats
comestibles de bolets amb altres varietats
que són tòxiques i que fins i tot poden arribar a ser mortals. La
ingesta accidental de bolets no comestibles pot acabar en tragèdia, ja que als nostres boscos hi ha varietats com la farinera
borda (Amanita phalloides), que pot ser mortal. No hi ha cap
regla senzilla i segura per diferenciar un bolet comestible d’un
bolet tòxic. El primer consell és collir únicament els bolets que
hom coneix i descartar els altres. Els símptomes d’intoxicació
poden ser molt diversos, podent anar des d’una simple molèstia
gastrointestinal amb vòmits i diarrees, passant per intoxicacions
neurològiques les quals provoquen agitació i al·lucinacions,
fins arribar a intoxicacions més greus, que poden causar lesions irreversibles al fetge o als ronyons i fins i tot la mort. Per
això val la pena que no arrisquem la nostra salut posant al
cistell bolets desconeguts. 
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Restaurant La Nau
Autovia C-16. Sortides 83 i 86. Km 84,5
EL GUIXARÓ (Casserres)

938 250 012

Restaurant Hotel Cal Marsal
Ctra. de Berga, 10

08692 Puig-reig

938 380 386

Restaurant Cal Candi
C/ Clotassos, 18             08613 Vilada

938 238 313

Menú degustació

Menú a escollir

Menú a escollir

• Aperitiu boletaire
• Gambeta marinada amb herbes i ceps
Coca de bolets i tomàquet confitat
amb formatge de cabra
• Bacallà confitat i llenegues amb pols d’ametlles
Carré de xai amb arròs de rossinyols
Cruixent de pasta fila, camagrocs i carbassa
• Gelat de ceps amb sopa de xocolatami “Juanoles”

• Crema de carbassó amb espurnes de camagroc
• Pasta fresca amb salsa de ceps o Patates aixafades
amb fredolics i rosta o Amanida d’escarola
amb camagrocs i formatge de cabra
• Costelles de xai a la brasa amb rovellons saltats
o Vedella del Berguedà amb bolets variats o Pollastre
de pagès amb llenegues negres.
• Postres a escollir

• Sopa de fredolics amb rostillons o Amanida de ceps a
la vinagreta o Patates amb fredolics o Canelons de bolets o Espàrrecs silvestres saltats amb varietat de bolets.
• Conill amb llanegues a Melós de vedella amb
rovellons o Estofat de vedella del Berguedà amb bolets
del Catllaràs o Llom al forn amb salsa de rovellons o
Pollastre de pagés als quatre gustos de boltes
• Postres a escollir

Inclou vi DO Pla de Bages (criança), aigua i pa

Dies que s’ofereix el menú: tota la setmana
Horaris: de 13 a 15.30h. i sopars dissabtes de 21 a 22.30h.
Festa setmanal: dijous

Dies que s’ofereix el menú: tota la setmana
Horaris: de 13 a 16h i de 20 a 22h..
Festa setmanal: diumenges nit
Esmorzars boletaires: a partir de les 8h

Dies que s’ofereix el menú: dissabtes i diumenges
per encàrrec com a mínim amb un dia d’antel·lació
Horaris: de 9 a 22h obrim tota la setmana.
Esmorzars boletaires a partir de les 9h

50 euros iva inclós

25 euros iva inclós

26 euros iva inclós
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el racó de l’ovella i el pastor

Barri de la Ribera

938 257 016

Castellar de n’Hug

938 257 057

El nostre restaurant ubicat enfront mateix del prat
on es celebra el concurs de gossos d’atura obre
les portes a tothom que volgui degustar plats
elaborats amb ingredients naturals,
de temporada i qualitat aconseguint una cuina
de la terra i de sempre. Hi podreu trobar plats
com Conill amb ceps a la brassa, Botifarra amb
rovellons, Peus de ministre amb saltejat de bolets,
Arròs de bacallà amb ceps, Sopa de fredolics,
Canalons de bolets. Oferim menú i carta durant
tot l’any. Disposem de plats sense gluten.
Mentre deleiteu el paladar podreu llegir i
descobrir de les pàgines del nostre dossier
l’extraordinari mon de l’ofici de pastor així com
els més petits podràn esbargir-se i gaudir dels
espais exteriors. Gaudeix de la cultura i la cuina
d’alta muntanya amb tots els detalls.

www.laclosa.cat - info@laclosa.cat

toni castaño

C/Major, 48

938 380 220

Puig-reig

Menú del bolet
• Apertiu de benvinguda amb copa de cava
• Crema de patata rostida amb llenegues
• Raviolis cruixents de ceps i peu de porc
amb pinyons
• Lluc de palangre amb trompetes de la mort
i carbassa
• Xai farcit de camagrocs amb formatge blau
del net i el seu suc de rostit
• Sopa de codonyat amb pera, carquinyolis
i escuma de iogurt de cabra
El preu per persona: 25€
(el menú no inclou el vi a les nits i el cap de setmana o festius)

www.serradelpla.com - info@serradelpla.com
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Itinerari boletaire

Corbera – L’Estany – Serrat de les Estelles – Tagast – Corbera

per

Miquel Bernadas

Nascut a Gironella, enamorat
del Berguedà, fotògraf, viatger i
alpinista, col·laborador ocasional
de la revista Altaïr organitzador i
acompanyant de viatges a l’Índia.
Tècnic esportiu i guia
acompanyant amb certificat
d’excursionisme de baixa
i mitja muntanya.
Creador de Descoberta 4,
http://descoberta4.blogspot.com
una empresa d’excursionisme
al Berguedà orientada a donar
a coneixer els racons amb més
encant de la comarca, combinant
el senderisme amb altres
activitats lúdiques.

Ha arribat la tardor i, amb ella
la febre del bolet.
En el moment que l’home del
temps anomena la paraula rovelló
els caça bolets comencen a sortir
de sota les pedres.
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La ruta circular que proposem
està en un lloc privilegiat de mitja i alta
muntanya, amb boscos i prats alpins,
amb pendents esglaonades i miradors
naturals amb espectaculars vistes a
l’alt i baix Berguedà on, en temporada
de bolets, n’hi ha en abundància “si el
temps hi acompanya”.

Accés i punt de partida
Distància: 7,3 km
Dificultat: Mitjana - baixa
Santuari de Corbera 1418 m. –
Serrat de les Estelles 1947 m.
Desnivell: 629 m.

El Pre-Pirineu català és una zona
privilegiada per aquets fruits de
tardor, però molt especialment l’Alt
Berguedà on, des de sempre, la cuina del bolet ha estat una tradició per
la varietat d’espècies comestibles
que s’hi troben. La mes coneguda,
i icona per excel·lència, el rovelló, té
ben merescuda la seva fama i no és
per menys!! Els rovellons que surten
als “Rasets”, els de muntanya, tenen una flaira i un gust exquisit.

Des de Berga i amb direcció al Santuari de Queralt, prenem el trencant als
Rasos de Peguera. Al km. 4 al costat
del restaurant els Roures hi ha una
estreta pista asfaltada que ens portarà al Santuari de Corbera. Aquí deixem el cotxe i comencem a caminar.
Prenem la pista forestal que ens
porta al coll de l’Oreller i l’Estany, passeig agradable i suau. Vora de la casa
de l’estany surt un corriol entre boixedes i seguin el torrent fins trobar una
pista forestal, creuem la pista i tornem

a prendre el corriol marcat amb una
fita que s’enfila en diagonal per dins el
bosc arribem a uns prats de pastures
(Serrat de les Esposes) amb vistes al
bucòlic pla de l’estany i el Pirineu de
Girona, destaca’n el Puigmal. Desprès
d’una parada amb pica-pica, continuem remuntant pel bosc amb direcció a
la carena que ens fa de guia i arribem
el punt mes alt del recorregut, el Serrat
de les Estelles on, si el dia es clar, les
vistes son espectaculars.
El descens cap al coll del Tonedor, marcat amb una fita a d’alt la carena, i seguidament al coll de Tagast
es un camí poc transitat per excursionistes però si que ho es per la fauna
autòctona, hi podem observar rastres
de petjades i excrements, sobretot
d’isards. Un cop al coll de Tagast ens
trobem amb una cruïlla de camins que
ens permet de triar el mes convenient
per les nostres cames... l’un baixa de
dret a la font de Tagast i l’altre per una
pendent mes suau fins al Pla de la
Cresta (millor zona per buscar bolets)
i des d’aquí podem triar d’arribar-nos
a la font de Tagast o continuar fins a
Corbera. El dinar es pot fer a la font
de Tagast o al Pla de la Cresta, depèn
del lloc on triem de fer el descens. 
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Us agraden
els bolets?

L

a cultura dels bolets té una
llarga tradició a les nostres
contrades, principalment a tota
la comarca del Berguedà i concretament al comú de Montmajor. A
molts ens agrada anar a mirar bolets,
a buscar-ne, a collir-ne o a caçar-ne
quan n’és el temps i se’n fan prou. A
molts més ens abelleix de tastar-ne un
bon plat. Sabeu la quantitat de menes
que n’hi ha? Quants en coneixeu?
Quins n’heu menjat? Quins són comestibles i quins us poden fer mal? Al
Museu d’Art del Bolet de Montmajor, hi descobrireu un món que
sembla de faula, però que talment és
ben real perquè existeix.

Collir bolets amb
la mirada

Gràcies a la donació de la seva obra
que ha fet la ceramista Josefina
Vilajosana al Comú de Mont-
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major, s’ha creat el primer Museu
d’Art del Bolet. Des d’ara, no
nomes a la primavera o a la tardor,
tot l’any podeu contemplar reunides i catalogades una gran quantitat d’espècies i famílies de bolets,
com potser no heu vist mai. Tots
fets a mà amb fang i tan reals que
us semblaran de debò. Només la
col·lecció de bolets diferents que

collireu amb la vostra mirada —impensable en un sol tros de bosc—,
us farà avinent que sou al Museu.
Cada bolet és peça única, amassada amb fang i moldejada a mà,
partint de bolets trobats al bosc la
majoria de vegades, però també
de làmines que els micòlegs han
considerat interessants per la seva
importància o singularitat. 

Museu del Ciment Asland

Horari:

del 12 de setembre a l’1 de novembre, caps de setmana i festius.
Dissabtes, diumenges i festius
d’11 a 14 h i de 16 a 19 h.
Laborables, prèvia concertació.

Tel. +34 938 257 037 + 34 938 257 077
Fax. + 34 938 257 066
museuciment@mnactec.cat
www.museuciment.cat
Castellar de n’Hug
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l’espectacle de la

mina!

El MUSEU DE LES MINES DE CERCS ha obert
una nova exposició permanent amb tecnologies
d’última generació dirigida a tothom: experts en
mineria, amants del patrimoni industrial, grups
escolars, famílies, empreses…
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UNA EXPERIÈNCIA INÈDITA SOBRE
EL MÓN DE LES MINES

Emocions i sensacions
A partir del 17 de setembre, «L’espectacle de
la mina», una nova exposició, que suposa una
ampliació de l’exposició permanent del Museu
de les Mines de Cercs, en què el visitant pot
comprendre els dos sistemes d’explotació de la
mineria actual: subterrània i a cel obert. Així, el
projecte incorpora la informació de Carbones
Pedraforca SA, l’última empresa minera en actiu

al Berguedà. La museografia plantejada pretén
fer immergir el visitant en una història narrada des
del futur. L’argument explica com uns arqueòlegs
del futur entren al taller de l’empresa minera i descobreixen peces que es feien servir per a l’explotació minera. A partir d’aquí, amb projeccions,
hologrames i efectes innovadors d’imatge i so, els
visitants redescobriran el món de la mineria.

Immersió: viure una
història de pel·lícula
Una història explicada per uns personatges que descobreixen, entrant a l’antic magatzem de la mina,
una col·lecció de gran interès: les eines que es feien servir en l’explotació minera: des dels motlles del
taller de matriceria fins als sistemes de seguretat i
il·luminació.
Aquest magatzem conserva l’antic ordinador
de la mina, que és el que ens possibilitarà rescatar
la memòria de l’antiga mina de Saldes, i el visitant
redescobrirà amb sorpresa aquest món.

è
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MÉS INFORMACIÓ I RESERVES
Museu de les Mines de Cercs
Colònia Sant Corneli.
08698 Cercs (Barcelona)
Tel. 938 248 187 • 938 249 025
Fax 938 240 303
m.cercs@diba.cat - www.mmcercs.cat

La Mina Virtual: un joc de rol
espectacular amb les tecnologies
més avançades
La nova exposició permanent “L’Espectacle de la
Mina: Emocions i Sensacions” ha possibilitat, aprofitant les tecnologies més avançades, crear un joc
de rol totalment innovador, que utilitza projeccions
interactives i simuladors i mostra com funcionen les
mines d’interior i les mines a cel obert.
L’activitat didàctica es configura com un joc de
rol en què l’objectiu del grup escolar és tirar endavant
la producció de l’antiga mina de Saldes (Carbones
Pedraforca SA). Per això es formen equips que, alternativament, s’encarregaran de portar a terme les
tasques necessàries per a l’explotació de la mina:
obertura de galeries, apuntalament, extracció del
material, transport i tasques de control de producció.
El sistema comptabilitza els resultats, per tal d’estimular un bon ús dels recursos, posa proves que
s’han de superar i fomenta el treball en equip, la feina
ben feta i la col·laboració entre els membres del grup.

CAPS DE SETMANA I FESTIUS:
7 gener - 31 maig / 1 octubre - 21 desembre:
De 10 a 15 hores.
De divendres Sant al 30 de setembre:
De 10 a 19 hores.
Dilluns no festiu:
tancat (excepte els dilluns de juliol,
agost i 1a quinzena de setembre).
FEINERS
Del 7 de gener al 31 de maig:
De 10 a 14 hores.
De l’1 de juny al 30 de setembre:
De 10 a 14 i de 16 a 19 hores.
De l’1 d’octubre al 21 de desembre:
De 10 a 14 hores.
HORARI GENERAL DEL MUSEU
Imprescindible reserva prèvia per
a l’espectac le de la mina

Un recurs d’última generació
L’activitat és un joc de rol didàctic i innovador,
que incorpora tècniques desenvolupades en entorns audiovisuals, interactius i virtuals però en un
context significatiu: l’antic taller del Museu de les
Mines de Cercs.
Aquest espai, on es conserva una part de la col·
lecció del Museu, es transforma gràcies als recursos de virtualitat en una mina. Així, per exemple, els
participants simulen que exploten la mina accionant
un minador virtual, o l’apuntalen virtualment.
Les projeccions interactives de gran format i els
recursos espectaculars aporten una gran versemblança a les accions. (Aquesta activitat és
aconsellable de portar a terme després d’haver
fet la visita a l’espai “L’espectacle de la mina:
emocions i sensacions”). 

CICLE DE CINEMA
MINER al MUSEU
DE LES MINES DE
CERCS
• Que verde era mi valle
(How Green Was My Valley, John Ford, 1941).
En un poble miner de Gal·les, viuen els Morgan, una família
orgullosa de treballar en la mineria i de respectar les tradicions
i la unitat familiar. Ara bé, la crisi econòmica del moment acaba enfrontant el pare conservador i els fills, els quals veuen
amb la unió sindical l’única manera de sortir endavant…
Conferència: Àlex Gorina comentant un clàssic
miner. Qué verde era mi valle, amb el títol: Que
negra era la meva mina.
Dia, hora i lloc: Divendres 30, 19,00h. Sala polivalent del MMCERCS,
Projecció: 21:00 hores, al cineteatre de la colònia
minera Sant Corneli.
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El MUSEU DE LES MINES DE CERCS organitza, els dies
30 de setembre i 1 i 2 d’octubre de 2011 el primer Cicle de
Cinema Miner, coordinat per la productora Pi3b, i amb la
col·laboració de la Diputació de Barcelona, la Universitat
de Barcelona i l’Ajuntament de la Vila de Cercs.
El cicle de cinema ofereix una oferta de gran nivell de grans
obres del setè art relacionades directament amb el món de

la mina que es projectaran al cineteatre de la colònia minera
i que aniran precedides de conferències de reconeguts experts i crítics cinematogràfics com es el cas d’Àlex Gorina,
Eugeni Osacar, i Jaume Duran i d’Ivan Sánchez, de la
Productora Pi3b.
Les pel·lícules seleccionades en aquets primer cicle de cinema
miners i que aniran precedides d’una conferencia, són:

• La Quimera de l’Or
(The Gold Rush, de Charles Chaplin, 1925).
L’entranyable vagabund Charlot viatja, com tants altres
cercadors, a les Rocky Mountains a la recerca del mineral més preuat: l’or. Tanmateix, l’únic que hi acaba
trobant és fam i misèria…
Conferència: Jaume Duran, professor de la Universitat de Barcelona i membre de la Productora Pi3b.
Dia, hora i lloc: Dissabte 1, a les 19,00h. Sala
polivalent del MMCERCS,
Projecció: 21:00h, al cineteatre de la colònia minera
Sant Corneli i sopar fred a càrrec del restaurant Santa
Bàrbara (reserva prèvia, preu per persona 15€).
• Blanca Neus i els set nans
(Snow White and Seven Dwarfs, David Hand, 1937).
La Blancaneus es veu obligada a fugir del castell on
viu perquè la seva malvada madrastra no suporta que
sigui més bonica que ella. Per això, es refugia en una
cabana de set nans miners fins que és descoberta i
enverinada amb una poma…
Projecció: Dissabte, a les 17:30h, al cineteatre de la colònia minera Sant Corneli.

Activitat susceptible de reconeixement de
crèdits de lliure elecció per la Universitat
de Barcelona: Aprofitament 1,5 crèdits.
Cal fer la inscripció prèvia trucant
al 938 248 187 o bé m.cercs@diba.cat
Durant tot el dia, a la sala polivalent del
MMCERCS, hi haurà l’exposició “Dones en blanc
i negre. Dones i treball al Berguedà”.

• En tierra de Hombres
(North Country, de Niki Caro, 2005).
La Josey Aimes és una mare soltera amb dos fills que
torna a casa al nord de Minnesota després d’un matrimoni fallit. En una època de no gaires oportunitats,
acaba trobant feina en unes mines de ferro, però no és
ben rebuda en un món d’homes…
Projecció: Diumenge 2 d’octubre, a les 18h, al cineteatre de la colònia minera Sant Corneli.
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per Jordi Garcia Petit i Imma Espelt

La brama del cérvol al Berguedà

S

’atansa la tardor de forma
poc perceptible, canviant
mica en mica els colors
del paisatge, esquitxant
ara un roure, o aquells cireres amb
pinzellades vermelloses. I als capvespres un estrany so trenca el silenci, donant una nova dimensió a
aquestes hores. L’origen, els bramuls dels mascles de cérvols que
inicien així la seva època de zel. És
la brama.
Els cérvols es van extingir a Catalunya fa uns tres segles,degut a
la caça. No és fins als anys 50 del
segle XX que es realitzen les primeres reintroduccions d’exemplars procedents de Toledo. Un dels primers
alliberaments és motiu de portada a
La Vanguardia del 4 d’octubre de
1959, i es fa al municipi d’Alp a la
Cerdanya. Als anys 80 es produeixen nous alliberaments, aquesta
vegada al nord del Berguedà, en el
municipi de Castellar de n’Hug,
dins la Zona de Caça Controlada

Arxiu

del

Parc Natural

del

Cadí-Moixeró,

dibuix de

Daniel Olivera.

de l’Alt Llobregat, ara Reserva
nacional de caça del Cadí, que es
veuen reforçats amb exemplars que
venen de la Catalunya nord, dels
reintroduïts pels francesos amb cérvols procedents del centre d’Europa,
més grans i amb banyes de dimensions més espectaculars.
Al Berguedà els cérvols els
trobem majoritàriament en indrets
boscosos propers a zones de prats
i camps, on surten a alimentar-se.
La seva alimentació és molt variada,
des de brots d’arbres i arbustos,
gramínies, fulles, diverses herbes
i els fruits del bosc. La diferència entre mascle i femella és molt
marcada, amb un clar dimorfisme
sexual, que es comprova sobretot
per la presència de banyes en els
mascles. Les banyes els hi comencen a créixer a la primavera, de
manera que quan arriba l’època del
zel, setembre i octubre, les tenen
a punt per enfrontar-se amb altres
mascles, per demostrar quin d’ells
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és el més fort, sense que això hagi
d’implicar una ferida o la mort del
més dèbil. A l’hivern els hi cauen
per tornar a sortir una altra vegada
amb el bon temps, permetent també així poder desplaçar-se per dins
del bosc sense ensopegar amb les
branques per culpa de les banyes.
Les femelles per contra no tenen
banyes.
La brama és el període de l’any
en què els mascles, que durant
mesos han intentat passar desapercebuts dins el bosc o en indrets
poc accessibles i tranquils, es manifesten en tot el seu esplendor
i corpulència, concentrant-se en
zones on s’enfronten uns als altres
a través de l’emissió de sons, que
poden recordar els d’un vedell, al
capvespre o la matinada. La intensitat dels sons augmenta a mesura que el zel es fa més intens, per
anar davallant una vegada superat
el clímax. La durada d’aquesta
època depèn sovint de la densitats

de cérvols en una zona. Així amb
pocs mascles, aquests tenen pocs
companys amb qui desafiar-se i es
dóna per tant una brama curta i
poc intensa. A més mascles, més
competidors, i aquesta es fa més
intensa i perllongada en el temps.
La climatologia pot influir també en
el desenvolupament de la brama
i avançar o endarrerir el seu inici

i finalització. Durant el zel els mascles fan una despesa d’energia molt
important, bramant i perseguint
possibles oponents, deixant quasi
de menjar. En ocasions, a més dels
sons de la brama, es pot sentir en la
llunyania els xocs de les banyes de
dos mascles barallant-se.
La brama del cérvol ha esdevingut en els darrers temps un atractiu

per a la població local i pels visitants. Així no és estrany que s’organitzin activitats al seu entorn. El
Parc natural del Cadí-Moixeró
convida des de fa anys, dins les
seves activitats trimestrals, a escoltar la brama del cérvol al sector
berguedà on la població de cérvols
és més abundant, acompanyats de
personal tècnic del parc o d’agents
rurals de la comarca.
També associacions com Acció
Natura i Ambidees programen sortides i caps de setmana per escoltar
la brama del cérvol. Acció Natura
ho fa dins l’EIN de la Serra del Catllaràs (concretament a Ardericó).
Sentir-los està pràcticament assegurat, mentre que la observació
d’animals és més difícil per la gran
extensió forestal on viuen.
Així doncs es pot afirmar que la
tardor al Berguedà s’ha vist enriquida en els darrers 50 anys amb la
presència dels cérvols i l’espectacle
sonor que suposa la seva brama.

 l’apunt

l

per Rosa Serra Rotés (historiadora)

Orgull i agraïment

E

foto Francesc Morera
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ls puig-regencs sentim un orgull especial
quan els mitjans de comunicació enalteixen la professionalitat, el treball, l’obra i
la trajectòria de Josep Pons Viladomat,
replena d’èxits, premis i reconeixements.
Quan el veiem dirigint algunes de les més grans
orquestres del nostre país, d’Espanya i del món, quan
sabem que impulsa projectes innovadors, quan el
seguim al costat de la soprano Virginia Parramon,
la seva esposa també puig-regenca.
Tot aquest orgull va acompanyat d’un profund
agraïment, el Josep Pons mai s’oblida de dir que és
de Puig-reig.
I esperem amb delit veure’l triomfar al Gran Teatre
del Liceu a partir del 2012. 
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Quirze Grifell
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Josep Pons (Puig-reig, 1957) és director
musical i artístic de l’Orquesta y Coros
Nacionales de España. Es va formar
a l’Escolania de Montserrat. És fundador
de l’Orquestra de Cambra del Teatre
Lliure i de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya, i ha estat director de
l’Orquesta Ciudad de Granada.
Ha estat guardonat amb el Premi Ciutat de
Barcelona, el Premi Nacional de la Música i el Premio Nacional de la Música. Fou
director musical de les cerimònies olímpiques als Jocs Olímpics de Barcelona. Ha
dirigit les millors orquestres europees i té
publicats una quarantena de discos.
A partir del 2012 serà el director musical
del Gran Teatre del Liceu.

è
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E

ns ha rebut a casa seva, a l’Eixample barceloní, on hem fet un breu repàs per la
seva brillant trajectòria.        
—Què és el millor d’haver passat per l’escolania
de Montserrat?
—Va ser un gran impacte i no només paisatgístic. Entres a formar part d’un centre de tradició
secular. De totes les institucions que he conegut,
n’és la més seriosa i la més compromesa. Compromesa amb el país, les seves creences, la feina
ben feta, el món intel·lectual... Tot això es trasllada a la música de la manera més seriosa.
A més, Montserrat un centre de recolliment però que
connecta amb el món. No només rep, irradia. Wagner, quan escriu Parsifal, està inspirat en Montserrat.
—De totes les formacions que has dirigit, quines
t’han deixat millor record?
—N’hi ha unes quantes, per exemple la StaatsKapelle Dresden, de la qual Wagner n’havia estat titular,... L’Orquestra de la BBC Symphony Orchestra
de Londres, l’Orchestre de París i, per descomptat
les orquestres de les que n’he estat titular.
—Què vas sentir fent de director musical dels
Jocs Olímpics del 1992?
—Va suposar molta feina i en tinc un record boníssim. Quan jo m’hi vaig incorporar, en Manuel
Huerga, que n’era el director artístic, ja havia
pres moltes de les decisions artístiques que després es van veure en pantalla. L’acte de la ceri-

[

“De totes les institucions
que he conegut, l’Escolania
de Montserrat n’es la més
seriosa i la més compromesa”

mònia inaugural va ser molt emotiu, molt ben fet
i molt ben sonoritzat. El so que s’emetia a les
unitats de televisió viatjava cablejat per tres llocs
diferents, hi havia moltes mesures de seguretat,
per por d’un sabotatge. L’equip humà era boníssim, era un 10, amb Lluís Bassat i Pepo Sol,
d’Ovideo, al davant.
—Quins compositors trobes més interessants?
—N’hi ha molts, començant per Bach, Mozart i
Beethoven... A nivell català i ja que estem entre
berguedans, destacaria Mateu Fletxa el Jove, que
va ser abat del monestir de la Portella,   on va
morir. És un dels grans músics catalans del Renai-
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un exemple, a la JONC, que vam crear
junts amb la Roser Trepat, els resultats
són aquí. Cada cop hi ha   músics més
joves i de més qualitat.
Evidentment, encara caldrien més diners
per a la música, per poder destinar a
beques i ajudes a grups per incentivar
la producció.

—Creus que s’estudia bé la música a Catalunya,
actualment?
—Absolutament sí. No té res a veure amb el
que era fa uns anys. Tenim admirables escoles
i conservatoris municipals. L’ESMUC i el Liceu
tenen professors de primera línia. I, per posar

[

“Cada cop hi ha
músics més joves
i de més qualitat”

foto © Antoni Bofill

xement, juntament amb el seu oncle Mateu Fletxa
el Vell i Joan Brudieu, mort a la Seu d’Urgell.
—Com valores les teves col·laboracions amb la
Fura dels Baus?
—Els de la Fura són amics, especialment l’Àlex
Oller i Carlos Padrissa. Tinc un record molt emotiu
de ‘La Atlántida’, de Falla, que vam fer amb ells
al Festival de Granada. La meva dona, Virgínia
Parramon, soprano, hi feia de reina Isabel a escassos metres de la tomba reial de veritat, un fet
irrepetible. Amb La Fura hem fet junts diversos
projectes operístics, i en tenim de nous a l’avenir.
—Quins són els directors d’orquestra que més
admires o t’han marcat?
—N’hi ha molts, també. Però en diré dos: en
Carlos Kleiber,  ple de creativitat i de fantasia, i
Wilhelm Furtwangler.

è

entrevista
—De cara al 2012, et fa il·lusió ser el nou
director musical del Liceu?
—Sí, em fa il·lusió tornar a casa. El Liceu és una
gran casa d’òpera del món. Pensa que fa disset
anys que sóc fora de Barcelona. Aquest
desembre del 2011 acabo el titulatge de
l’Orquesta Nacional de España, que he dirigit
durant nou anys, que m’han permès fer-hi
una forta reforma que ha estat molt lloada
per tot el món musical.
—Quines obres de la teva extensa
discografia destacaries?
—Te les estimes totes. Hi ha els editats
amb Harmonia Mundi France, uns 20
discos, amb gravacions de Ravel, Debussy,  
i tot el corpus de Manuel de Falla.
Amb Deutsche Grammophon, quan
deixi la OCNE, haurem  gravat uns
nou discos.Al desembre es publicarà
una memòria amb tota le feina
feta amb l’OCNE al llarg
d’aquests deu anys.
—Com recordes la teva etapa amb
el grup de cançó Coses?
—Això és la prehistòria, jo tenia
disset anys!!! El Miquel Estrada,
el Jordi Fàbregas i el Ton Rulló
vivien a Barcelona en un pis,
amb les seves tres companyes.
foto Francesc Morera
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n Sergi Cuenca

Josep Pons i virginia parramon junts en un Concert
al Palau de la Música amb l’orquestra del Vallès.

foto © Antoni Bofill
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Em deixaven estudiar piano allà, a casa
seva, i em van proposar si volia fer els
arranjaments del seu nou disc. El disc es
deia ‘Perquè no s’apagui l’aire’ (1978),
hi havia alguns poemes de Miquel Desclot. D’aquí precisament ve l’amistat amb
aquest poeta.
Aquell disc amb els Coses em va portar cap a treballar en el món discogràfic
i vaig fer treballs amb la Marina Rossell
i en Raimon entre d’altres. Després vaig
dirigir La flauta màgica al Teatre Lliure de
Gràcia... Tot això va ser fins als meus vint
anys. Després, vam crear l’Orquestra de
cambra Teatre Lliure, que va esdevenir un
centre molt important, amb moltes gires.
—Què sent un director en el moment de
començar a dirigir una orquestra?
—És una gran emoció i una gran responsabilitat. Però per fer que el públic també
rebi una gran emoció, tu has d’estar amb
el cap molt fred.
—Donaries algun consell als directors joves?
—Sobretot, que no defalleixin, que es preparin el millor possible, l’exigència és molt gran.
I que no tinguin pressa. Salvador Espriu deia
als poetes joves: “No tinguin pressa, si hi ha
un poeta, tard o d’hora sortirà”. Amb la música passa exactament el mateix. 
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IV MOSTRA DE FORMATGES ARTESANS DE CATALUNYA –BORREDÀ 2011

Tots els objectius aconseguits
Joan Roma

L

’ajuntament de Borredà fa una valoració
molt positiva de la nova edició de Mostra
de Formatges Artesans de Catalunya, celebrada el mes setembre d’enguany.
A la Plaça Major, s’hi varen reunir 23 mestres
formatgers, procedents de tota la geografia catalana, demostrant la varietat i la alta qualitat dels
seus productes. Uns productes que varen poder
ser degustats a l’espai Tast de Formatges, situat
en un extrem de la plaça, i que oferia un plat amb 8
varietats diferents. Al llarg dels dos dies, va ser un
dels espais més visitats i més actius de la Mostra.
Coincidint amb la Mostra, es va poder visitar
l’exposició de la Diputació de Barcelona, Menja bé, amb panells i ordinadors per interactuar i
aconseguir informació adient sobre el menjar sa.
Els tallers de formatgeria per adults varen estar
complets, els dos dies, amb un molt elevat grau de
satisfacció demostrat per tots els assistents. Els
tallers per a nens i nenes varen quedar desbordats, de tantes inscripcions, fins al punt d’haver

d’habilitar un nou taller el dissabte a la tarda.
El dissabte, prop de 100 persones varen
poder assaborir els plats preparats pel Taller de
Càtering de Casserres, en un sopar realitzat en
el Restaurant Baix Pirineu. Un nou èxit de públic
i cuina de qualitat, amb plats on el formatge era
peça fonamental.

També es va fer el recorregut
per tots els estands, per part de les
autoritats presents en la Mostra, encapçalada per l’alcalde de Borredà,
Joan Roma, el president del Consell
Comarcal, Sergi Roca, el vicepresident i alcalde de La Pobla de Lillet,
Vicenç Linares, i un representant del
Departament d’Agricultura, Joan
Barniol. A més de l’impulsor de la
Mostra, el mestre formatger, Antoni
Chueca, de Formatges La Bauma
de Borredà.
Cal destacar la presència i reunió tinguda a l’ajuntament entre
representants de la Federació de
Formatgers de Catalunya, amb Agustí López,
president de la Comissió d’Agricultura del Parlament de Catalunya. En aquesta reunió es varen
acordar diferents temes relacionats amb el sector
del formatge que serà motiu de la presentació
d’una iniciativa parlamentària.
Així, doncs, no solament la Mostra serveix

tastatardor2011 35

[
per mostrar, degustar i comprar formatges, sinó
també com a fòrum per aquest sector per intercanviar idees, fer reflexions i propostes de cara
al futur.
Durant els dos dies també es va poder contemplar un audiovisual sobre l’elaboració de
formatge artesà, a la planta baixa d’una de les
cases de la Plaça Major, especialment habilitada i
preparada per a l’ocasió.
L’animació va anar a càrrec del grup Randellaires, oferint cançons i músiques típiques de les
comarques de muntanya.
En resum, tots els objectius marcats per la
Mostra es varen complir, i alguns fins i tot es varen superar. Unes 2.000 persones varen participar en aquesta Mostra, durant els dos dies que
va durar, El temps i una excel·lent organització
varen convertir Borredà en capital del formatge
artesà durant el cap de setmana, amb plena disposició a acollir una propera edició de la Mostra.
L’alcalde ha felicitat l’impulsor de la Mostra,
Antoni Chueca, i amb ell tots els voluntaris del
poble i de fora que la van fer possible. 

Per fomentar una alimentació
saludable per a nens de 8 a 12 anys

L’exposició de la Diputació
Menja bé, tu hi guanyes
arriba a Borredà

[

La mostra Menja bé, tu hi guanyes, organitzada per l’Àrea de Salut Pública i Consum de la
Diputació de Barcelona, es pot visitar al Centre Cívic de Borredà, fins al 28 de setembre.

L’exposició consta d’una sèrie de plafons que
simulen l’ambient domèstic, especialment els espais vinculats a l’alimentació i el lleure, i presenta
un audiovisual on els protagonistes són infants
que expliquen els principis d’una alimentació saludable. Va acompanyada, a més, d’un tríptic informatiu i d’una guia educativa. En acabar la visita
es podrà, a través d’una sèrie de jocs interactius,
reforçar els continguts explicats.
Aquesta exposició és una eina més que l’àrea
posa a disposició dels municipis perquè puguin
desenvolupar polítiques de promoció de la salut
i, molt especialment, de promoció de bons hàbits
alimentaris, ja que alimentar-se correctament garanteix una infància plena d’energia. 
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Pere Cascante (arqueòleg)
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Encapçalat a la part més alta de la vila i coronant el seu nucli
antic, s’alça l’edifici de Palau, antic castell dels barons de
Pinós edificat a mitjans del segle XIII i modificat al llarg del
temps. De seguida es va convertir en el centre d’administració de la baronia, fet que li va comportar l’ampliació de les
antigues dependències amb la construcció d’uns “escriptoris nous i del palauet” en estil gòtic.

Al llarg de l’època moderna va patir
les conseqüències de la guerra dels
Segadors el qual va ser destruït de
forma parcial per la formació de la
nova frontera promoguda per la pau
dels Pirineus l’any 1659. A mitjans
del segle XVIII va ser reconstruït per
Francesc Tomàs de Còdol, baró
d’Urx, el qual li va donar la imatge
que encara avui dia presenta amb
tres cossos de forma rectangular i
allargassada al voltant d’un pati porticat, la planta principal amb murals
de temàtica floral i paisatgística i la

reconstrucció de la la capella de
Santa Maria. L’any 1992 l’Ajuntament de la vila de Bagà va adquirir l’edifici a fi de poder-lo restaurar i
destinar-lo a equipaments culturals.

La visita:

Accedim al recinte a través d’una
porta adovellada oberta al capdamunt de la Pujada de Palau que
la diferencia de la resta de construccions del nucli antic. Aquest portal
dona pas al pati d’armes; a un ampli
espai voltat per edificis porticats en

tres dels seus costats i que estan
ocupats per la Oficina de Turisme, el Consell Regulador del
Camí dels bons Homes i altres
equipaments. Per a visitar el conjunt
cal adreçar-se a l’Oficina de Turisme. Aquest conjunt d’edificis caracteritzat per arcades a la planta baixa
destinades a cotxeres per als carruatges, balconades al pis principal o
ulls de bou al sota teulada resulta ser
encantador i amb unes característiques propies de l’època renaixentista i barroca. Presenta fortes similitud

amb altres palaus conservats a Barcelona, Girona i Vic.

El centre Medieval
i dels Càtars

La planta baixa, acull les dependències
del Centre Medieval i dels Càtars;
un centre d’interpretació que ens endinsarà a la vida medieval i també al
món del catarisme a través d’imatges,
il·lustracions i un audiovisual de la llegenda del rescat de les 100 donzelles
feta a partir d’imatges reals i dibuixos
reconstructius de Francesc Riart.
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La visita dura entre uns 45 i 60
minuts i permet complementar la
informació sobre el catarisme a través d’ uns plafons exteriors. Podeu
comprar l’entrada a la OIT de Bagà
així com obtenir llibres i publicacions sobre el tema.

La planta noble

Accedim a la planta principal del palau a través d’una escala que antigament havia estat secundària i que
va ser reconvertida en principal en
una restauració recent. El veritable

accés és a través del “Cel de Palau”; una escalinata de pedra noble
que està il·luminada per una llanterna i que s’hi accedeix a través de
la sala de l’audiovisual del Centre
Medieval i dels Càtars.
En aquesta part podrem visitar
les dependències privades dels senyors decorades amb pintures murals dels segles XVII, XVIII i principis
del segle XIX.
Es tracta d’un conjunt de cambres conegudes com la “sala del
mapamundi” decorada amb pintures d’influència possiblement renaixentista i malgrat el seu mal estat
correspon amb una de les cambres
més antigues i interessants i amb
una decoració pictòrica diferent a
la resta de cambres, “la sala de les
columnes” decorada amb pintures
murals del tipus “trompe l’oeil” i
amb simulació de ports Italians com
ara Venècia, vil·les de la Toscana
o del Laci o escenes mitològiques
com la de Vulcà, Neptú i les Sirenes,
el barquer Caront o el capcerver.
La sala de columnes dona pas
a altres estances com la cambra Napolitana decorada amb murals de te-

màtica similar a la sala de columnes i
l’alcova de le Senyora decorada amb
motius vegetals i florals. Malgrat manqui el mobiliari permet fer una idea
molt clara de com es vivia en un casal
d’aquestes característiques. Val a dir
que aquest conjunt de sales han estat
restaurades en diferents campanyes
de restauració que ha portat a terme
en Centre de Restauració de Bens
Mobles de la Generalitat de Catalunya.
A l’edifici conservem altres sales
com ara la sala Pompeiana o “habitació del Senyor”, “la sala de es cariàtides”, “els cosidors” o fins hi tot
les comunes les quals encara estan
per restaurar i mostren el deplorable
estat de conservació que va arribar
el palau abans que fos adquirit per
l’Ajuntament de Bagà.

Les restes del Castell
baronial

Podeu acabar la visita visitant les
restes de les muralles i de la torre

subirana situada a l aprt oest del
conjunt a o sortir per la coneguda
porta de l’Especier o també del
señor ja que corresponia amb una
de les entrades medievals a l’antic
palau baronial.

La capella

Tanca el pati d’armes per a part de
migdia. Correspon amb l’antiga capella de Santa Maria del Castell d’origen romànic i i modificada a l’època
moderna. Està composta per una nau
coberta amb volta de canó la qual
està presidida per un cor de fusta i
amb la façana decorada amb uns esgrafiats barrocs amb la data de 1779
corresponent amb una de les seves
reformes. Avui dia s’utilitza com a sala
d’exposicions.
Visitar el conjunt de Palau resultarà ser una experiència inoblidable que
ens endinsarà en un dels conjunts de
pintura mural més ben conservats i de
més rellevància a Catalunya. 
Per més informació: OIT Bagà
938 244 862 / 619 746 099
http// www.baga.cat
Contactar: tur.baga@diba.cat.
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per Josep Santacreu (Mestre jardiner i paisatgista)

El nostre jardí a la tardor

E

n l’arribar la tardor, hi ha algunes tasques que cal fer, per
prevenir algunes malures cròniques de les plantes que ens
poden sortir el proper any. I
també, proteccions per a l’hivern.
Les plantes que siguin delicades al fred
cal començar a pensar què fer amb elles,si
les volem conservar per la propera temporada. Seria interessant pensar en construir
un hivernacle o quelcom semblant per protegir-les del fred principalment per als Geranis, Begònies, Coleos... Abans de posar-les
a dins cal tienir en compte que s’han de
ficar a dins de l’ hivernacle, plantes sanes ja
que durant el hivern, si hi ha alguna malura, aquesta
es desenvoluparà i es prepararà per, quan arribi la
primavera, atacar les nostres plantes amb tota la
virulència emmlaltint-les més profundament.
Abans de tancar-les a l’hivernacle caldria ensulfatar contra la papallona del gerani, i també contra
el oídium i míldiu que apareixem durant l’estació
hivernal. També esporgar-les suament si el seu creixement és molt generós.
Quan la tardor ja sigui avançada, cal pensar en
esporgar alguns arbres i arbustos per així evitar haver de recollir fulles durant tot l’hivern.

Al principi d’aquesta peculiar estació, cal tenir
cura de la gespa, del jardí, ja que si l’ adobem generosament el verd de les seves fulles durarà molt
més temps, fins al punt que si portéssim un bon calendari anual d’adobament, la nostra gespa hauria
d’estar verda tot l’hivern. Aquest adobament constaria principalment d’adob orgànic i així conservaria
les aigües subterrànies i sense nitrats.
Als rosers, a principis de la tardor, cal fer-los
un últim tractament mixt antifúngic combinat amb
insecticida , d’aquesta manera netejarem les tiges
i les fulles i així les preparem per quant surti la nova
vegetació. Si es veritat que quant esporguem ens

emportem quasi totes les branques i amb
elles la possible malura, però cal assegurar-nos, i també sortint de l’hivern fer un
altre tractament a les branques.
Parlem de les vorades de Thuyes, Xiprers, Leilands, Piracantes. Tenim el costum
de retallar aquestes plantes quan sortim de
l’hivern, doncs el millor temps és al setembre, octubre, hi ha dos motius importants, el
primer que un cop retallada la planta passa
un temps abans no arriba el fred i ja ha cicatritzat les ferides, la segona és que si ho
fem en aquesta època la retallada ens dura
molt més concretament fins a la primavera i
així gaudim molt més de la planta endreçada i ben retallada.
I per acabar i, sobretot, a la tardor hem d’admirar la bellesa que la natura ens presenta al bosc,
que és com el millor quadre del millor pintor. Hem
d’observar com la seva cromàtica ens pot donar
energia suficient per passar l’hivern. Tots l’hem vist
la tardor, al bosc, a les muntanyes, però ens hem
parat a analitzar-la i impregnar-nos de la seva bellesa? Cada estació té la seva personalitat que la fa
especial extraordinària i bella, doncs observem-la,
no passem per la vida per sobre, gaudim d’ella. Ah,
i no costa diners! 
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Torra Sellarés
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L’ermita de Sant Marc de cal Bassacs està situada
prop de la barriada de cal Bassacs, a Gironella. Està
ubicada en un planell arrecerat sota unes grosses roques, i és visible des de la carretera C-16.

S

ant Marc de cal Bassacs
apareix citada a diversa documentació històrica, tot i
que no es conserva gran quantitat
d’informació. Aquests documents
deixen constància que al voltant de
Gironella s’havien fundat dues ermites amb noms de Sant Quintí i Sant
Cugat, i és probable que aquesta ermita de Sant Cugat, per la ubicació,
sigui Sant Marc i que canviés la advocació més tard, possiblement en
relació a la plaga de llagosta al segle
XIV, època en què els habitants de
diferents llocs del Berguedà s’encomanaren a Sant Marc.

Des de l’edat mitjana, l’ermita
estaria vinculada a l’antic camí ral
Vic-Cardona, ruta de la sal, que
venia de Cardona i, travessant el
riu Llobregat pel pont de Sant
Marc, es dirigia cap a Prats i Vic
per un cantó i cap a Borredà i Ripoll per un altre, en una zona de pas
important.
De la documentació i de l’entorn arqueològic es desprèn que
dels segles V-VI seria la fase més
antiga d’ocupació del lloc, de la
que també s’ha trobat un camp de
sitges proper, el del Torrent de Figueroles. Entre els segles VII-IX hi
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hagué la probable ubicació d’un lloc
de control del camí amb construcció d’un edifici d’estructura de fusta
probablement relacionada amb un
lloc de culte eremític. Entre els segles IX-XIII, a l’entorn s’hi desenvolupa un nucli d’habitatge disseminat
format per diferents masos.
L’ermita de Sant Marc és un
edifici d’una nau rectangular adossada per la capçalera a una gran roca
excavada en el seu interior recordant
els absis romànics. La capçalera és
l’element més interessant, les característiques de la qual ens poden
aproximar a la hipòtesi que es tractaria d’alguna construcció pre-romànica utilitzada probablement com a
eremitori. Aquesta roca constitueix
l’absis de l’església, amb uns tres
metres d’alçada, excavada per un
costat formant un recinte semblant
a una absis de petites dimensions,
amb arc d’entrada de mig punt, on
s’adossà la nau de l’església, quedant aquest descentrat a l’eix de la
nau. No està encarat a llevant, com
correspondria als absis romànics,

[

detalls de l’interior de l’ermita.

probablement pel fet d’aprofitar la
roca. Aquest element és el més antic
del conjunt, i podria correspondre al
segle X o abans.
La resta de l’edifici és d’una
sola nau, coberta a doble vessant,
fruit d’una construcció modificada,
i ampliada, al segle XVIII, tal i com
s’aprecia a la nau. La nau disposa
de pilastres laterals de secció rectangular, amb base i capitell, que
suporten la volta de canó amb llunetes dividida en tres trams per
arcs torals, és una volta falsa, de
maó pla formant tres gruixos. Disposa d’un cor suportat per un arc
rebaixat situat al primer tram de la

volta. La teulada està suportada per
encavallades de fusta, entramat de
biguetes de fusta i enllatat per suportar la teula.
La porta d’accés s’obre a sudest, és una portalada adovellada
d’arc de mig punt recolzat sobre
dos capitells i amb una motllura que
marca el perímetre extern de l’arc.
Protegeix la porta un porxo amb
teulada a doble vessant amb pilar
central de pedra i laterals de maó,
sobre elevat del terreny i amb escales laterals per facilitar l’accés i una
balaustrada que el tanca. Corona la
façana un campanar d’espadanya
amb un sol ull.

A l’interior hi havia hagut un
retaule d’estil barroc que va desaparèixer durant la guerra civil de
1936-1939 i que consta que es va
construir i daurar entre 1739 i 1745.
Cada any la vila de Gironella celebra el dia de Sant Marc el
25 d’abril, rememorant l’acció de
gràcies feta en una època en que
la vila va ser deslliurada d’una plaga de llagosta, moment en què la
vila féu el vot d’anar cada any en
processó a l’ermita el dia del sant.
Anys enrere la processó sortia de
l’església parroquial amb repic de
campanes, resant el rosari, amb
presència d’estendards i de les autoritats locals. Actualment també es
celebra, tot i que sense tanta ostentació i amb assistència majoritària
dels infants de les escoles que son
obsequiats amb un esmorzar.
Recentment, l’any 2006, a l’ermita de Sant Marc de Cal Bassacs, l’Ajuntament de Gironella,
essent Ramon Costa batlle i Casimir Moneny regidor de cultura,
va impulsar una intervenció, obres

[
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promogudes per la Direcció
General de Patrimoni Cultural
i la Direcció General de Política Territorial i Obres Públiques
de la Generalitat de Catalunya,
sota la direcció d’Anton Baraut
i Guilà. Els treballs realitzats a les
cobertes i murs garanteixen l’estanqueïtat de l’edifici i l’excavació
arqueològica i l’intervenció arquitectònica a l’interior de l’ermita
descobreix les construccions de
diferents èpoques i delimita el perímetre de la nau primitiva.
El Berguedà té a Sant
Marc de cal Bassacs un valor
important, un valor amagat i que
val la pena descobrir. 
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 fets i gent

Exposicions a Casserres
del

V Cicle de Conferències
organitzades pels amics
del Romànic del Berguedà
divendres 23 de setembre de 2011
“Castell de Guardiola de Berguedà,
noves troballes, nova interpretació ”
sr. Gerard Ferrer i Fernández, historiador de l’art i
president de l’entitat torre de guaita.
lloc: Biblioteca Guillem de Berguedà - Puig-reig
hora: 20’30 hores.
divendres 30 de setembre de 2011
“L’Esplendor de l’Art Romànic i del Gòtic a França (I)”
sr. Jaume Farguell i Sitges, president del Casal
d’Europa i d’Òmnium Cultural del Berguedà
lloc: Casal d’Europa de Berga
hora: 19’00 hores.
dijous 6 d’octubre de 2011
“L’Esplendor de l’Art Romànic i del Gòtic a França (II)”
sr. Jaume Farguell i Sitges, president del Casal
d’Europa i d’Òmnium Cultural del Berguedà
lloc: Casal d’Europa de Berga
hora: 19’00 hores.

24

de setembre al

16 d’octubre

Exposició de Marc Camps
a la residència L’Onada
L’artista que presentem, Marc Camps, és un pintor expressionista –o, més aviat, ultraexpressionista–, molt més pel seu iberisme que no pas per
unes circumstàncies d’aïllament místic que li van
fer guanyar el nom d’“El solitari de Casserres”.
L’expressionisme, dins el camp de la pintura, és
el millor exponent plàstic d’aquells estats anímics
de l’artista creador en el qual conflueixen desolacions, drames i tristeses.
El seu expressionisme temperat i sense filigranes
“fauvistes” i l’abundància de negrors
sinuoses seria insòlit –si no fos pel present “nonellesc”– dins d’una pintura, la catalana, que està
farcida de jovialitats cromàtiques i és un cant a
l’alegria de viure.
La pintura trasbalsada i dolorosa del Marc parla
molt de tendreses i molt poc de ressentiments.
Introvertit com era, no el van influir gaire les sortides esporàdiques a Europa. A més, per la seva
condició d’artista autodidacta, tampoc no es pot

dir que rebés influències de professors, companys d’estudi o grups literaris.
La pintura de Marc Camps, que neix com una
font cristal·lina, manté tota la seva puresa mentre
va fluint.

[
M

A Casserres fins al 30 de setembre

ai saps d’on et pot venir un bell i vell record i com
a partir d’aquest record pots brodar un humil homenatge a la vida d’una família casserrenca: els meus
avis, Lluís Camps Serra i Natàlia Graner Riba (que
dóna nom a talia 1924); els meus pares, Aurora Vilar
Malaret i Ramon Camps Graner, que amb 11 anys

ja comença a vendre roba i calçat, anant a pagès,
casa per casa, amb el meu avi i un ruc.
Durant la Guerra Civil, el meu pare va veure estroncat el negoci, però no s’agenollà davant l’adversitat; després i durant un temps, amb els seus
germans i una barberia.
Més tard, amb la meva mare seguiren endavant fins
que ens va deixar.
Ell, ells, em van ensenyar a lluitar, a tirar endavant un negoci, a enfrontar malalties i a treballar
amb alegria.
Ara, gairebé 90 anys després dels seus primers passos com a botiguer, vaig obrir unes capses oblidades,
els vaig treure la pols i tomo sobre les seves petjades,
les nostres, amb una mostra de calçat antic.
Natàlia Camps Vilar
Talia 1924 - Casserres
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Ferran Civil (Vicepresident 2on de la Diputació de Barcelona)
i Josep Colillas (alcalde Carrerres), inauguran la Mostra en
presència de Natàlia Camps (propietària de l’establiment).
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 No t’ho perdis

Torna la Festa
del Haloween
al Càmping Gironella
Dolors Santasusagna Dolla
Actualment la festa de Halloween al Càmping
Gironella s’ha esdevingut en una de les festes més
participatives. Apart de disfressar-se cada any es
fa un decorat sobre un tema diferent sempre inspirat
en pel·lícules de terror o suspens i una mena de passatge del terror on els nens i els grans s’ho passen
d’allò més bé. L’entrada es gratuïta i pot venir tothom
a visitar-ho
Al acabar l’estiu ja hi comencem a treballar perquè a fer tota la decoració hi ha entre un mes i mig
o dos de feina, llavors ho muntem quan falten pocs
dies per Tot Sants. Malgrat no es una festa tradicional
d’aquí com es la castanyada fem les dues coses i
també un sopar de terror en el que la gent poden
venir vestits adients amb el tema triat.
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serveis

elberguedà

Central de Reserves
del Berguedà

L

a comarca del Berguedà disposarà a partir del mes d’octubre d’una
nova eina de comercialització dels
seus serveis, recursos i productes turístics, la Central de Reserves del
Berguedà. Aquesta central de reserves ha estat creada a partir del treball
conjunt entre el Consell Comarcal
del Berguedà, el Consorci de Turisme de l’Alt Berguedà i el Consorci
del Parc Fluvial del Llobregat amb
finançament del projecte “Rutes Turístiques Ariège Pyrénées Berguedà.
POCTEFA 2007-2013” coordinat per
Berguedà Iniciatives.
Es tracta d’un portal que estarà
gestionat des de l’oficina de turisme
del Consell Comarcal del Berguedà
i on totes les empreses berguedanes
interessades en podran formar part.
Els que la visitin hi podran comprar “online” entrades de recursos turístics, nits
d’allotjament, àpats en restaurants, activitats a la natura, ofertes combinades

de dia, elements de marxandatge i fins
i tot productes artesans. El procés de
compra finalitzarà en una cistella de la
compra que el client validarà abans de
confirmar i efectuar el pagament.
La central de reserves també farà

difusió i promoció dels recursos i serveis turístics de la comarca de manera
que si un visitant hi entra i no compra
igualment tindrà elements per a preparar la seva estada.
La Central de Reserves del

Berguedà esdevindrà així una finestra al món que ens ajudarà a ser
més competitius en el mercat global i
mostrarà els nostres trets diferencials
i els nostres punts forts als clients que
encara no ens coneixen. 



Inhòspits
de Joan Valls
Angle editorial
Joan Valls, periodista i fotògraf, sent fascinació per aquests llocs i durant anys
n’ha visitat molts per fotografiar-los.
Llocs abandonats amb històries increïbles.
“Inhòspits”, és un complet recull de
llocs abandonats i les histories sorprenents que amaguen al seu darrere.
Fàbriques, hospitals, hotels, piscines, estadis, circuits, discoteques, teatres, campaments militars, balnearis, estacions de
metro i tren, gratacels, pobles, ciutats...
Gairebé tots els llocs que apareixen en
aquest llibre encara existeixen, però és
possible que alguns hagin desaparegut
quan el lector l’estigui llegint. Són les
lleis irracionals que regeixen el món de
les deixalles urbanes.
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Gisclareny,
músiques i cançons

El camí dels campions
de Martí Perarnau

La Petjada de Picasso
a Gósol, tema de l’Erol

El darrer número de la
revista Cadí-Pedraforca

de Francesc Caballé
La Patumaire Edicions

Periodista. Productor publicitari. Colabora
a la radio (RAC 1) i premsa (Sport; El Periódico de Catalunya; World SoccerDigest
Japan). Atleta olímpic a Moscú 1980.
«Aquest és l’Idioma Barça: una marca
registrada en el futbol mundial. Denominació d’origen: La Masia.» Un llibre
ineludible, escrit per un dels millors analistes esportius del país, que ens explica
d’on sorgeix la idea de La Masia. Per què
funciona i triomfa de manera tan gloriosa. Què es demana als jugadors i com
se’ls forma. Les claus de l’èxit: Guardiola,
Messi, Xavi, Iniesta, tres nominacions a
la Pilota d’Or, un Mundial i un reguitzell
històric de títols... Icones internacionals i
triomfs universals: un orgull fora de tota
mida. Recordeu-ne els noms perquè el
futur blaugrana serà d’ells.

La petjada de Picasso a Gósol és un magnífic
reportage de l’Erol, que ja es pot trobar a les
llibreries de la comarca. Aquest número inclou
un extens dossier amb interessants treballs
sobre Picasso i la influència de l’estada a Gósol en la seva obra. Les expertes en Picasso,
Jèssica Jaques i Conxita Boncompte
signen articles sobre la influència de l’estada
a Gósol durant el pas de l’artista cal al cubisme i sobre el quadre ‘Les pageses d’Andorra’.
S’analitza la petjada de Picasso al
Berguedà a través de diverses opinions de
gent del territori, amb temes com el ‘camí
de Picasso’, l’espai d’interpretació del pintor a Gósol, la relació de Picasso amb la
família de Joan Ganyet, fill de Gósol i un
article de l’avianès Benigne Rafart sobre
la relació entre Picasso i el Poeta Joan
Maragall.

Amb un tractament d’un recurs cabdal per
aquestes contrades: l’aigua. El seu ús està
documentat per regar, per fer anar molins
i indústries, i per a ús de boca de persones
i de bestiar. Per això l’home sempre s’ha
obsedit en embassar l’aigua i no sempre
ha anat bé per a tothom. Pregunteu-ho
sinó a la gent d’Oliana, de Nargó o de
la Baells que van haver de perdre terres i
cases per fer els pantans que abeuren els
habitants de les grans ciutats, reguen els
erms de les terres més feréstegues del país
i fan un xic d’electricitat, encara que aquí
cada dos per tres el llum s’apagui. El conjunt del dossier dedicat a l’aigua ocupa 48
planes que tracten de la construcció dels
esmentats pantans; de les sèquies; de l’ús
de les fonts i els llacs; i de la marxa de les
farineres, els molins i les indústries tèxtils.

Aquest llibre recull els fruits més importants i representatius de les cançons i
músiques relacionades amb Gisclareny
per tal de mostrar l’enorme riquesa folklòrica i musical d’aquesta petita població berguedana. Els textos i les melodies
formen un conjunt heterogeni de cançons, sardanes, caramelles, danses, havaneres i goigs, recollint així una àmplia
varietat de composicions que tracten diferents temes festius, satírics, amorosos i
també alguns exemples religiosos.
Amb aquest treball es pretén contribuir
al rescat, conservació i difusió del patrimoni cultural gisclarenyenc.


informació comarcal

Consell Comarcal del Berguedà
C. Barcelona, 49 3er.
www.bergueda.cat

08600 Berga

938 213 553

Àrea Comarcal de Turisme
Ctra. c-16 km 96.2
www.bergueda.cat

08600 Berga

938 221 500

Centre Massís del Pedraforca
Pl. Pedraforca s/n (Ajuntament de Saldes)
938 258 046
tur.saldes@diba.cat

Parc Natural Cadí-Moixeró
La Vinya, 1 08695 Bagà
pncadimoixero.dma@gencat.cat

938 244 151

Oficina Consorci Parc Fluvial

08680 Gironella
938 380 659
Torre de l’Amo de Viladomiu Nou, s/n
www.parcfluvial.cat
mail: info@parcfluvial.org

Oficina de Turisme de la Colònia Vidal
08692 Puig-reig
938 380 093
Antiga Estació de Tren Colònia Vidal
www.parcfluvial.cat
mail: info@parcfluvial.org
emergències

Consell Comarcal
del Berguedà

salvador vinyes
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Mossos d’Esquadra
Mossos d’Esquadra Berga
Bombers de Berga
Bombers de Gironella
Bombers de Puig-reig
Bombers de Guardiola de Berguedà
Creu Roja de Berga
Creu Roja de Gironella
Urgències Alt Berguedà
Hospital Sant Bernabé

088
938 222 030
938 211 080
938 228 480
938 380 814
938 227 080
938 213 311
938 250 944
608 591 133
938 244 300
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Avià

Restaurant

Ajuntament
Consultori
Casal Gent Gran
Centre de dia
Serveis Socials
Llar d’infants La Baldufa
Serveis Socials
CEIP Santa Maria d’Avià
Farmàcia
www.avia.cat
Mercat setmanal

938 230 000
938 230 331
938 230 402
938 231 215
938 231 062
938 231 876
938 231 062
938 230 376
938 230 300
avia@diba.cat
(dimecres)

actes i festes de tardor

Aplec a Sant Serni, l’últim diumenge d’octubre a l’ermita
de Sant Serni, sortint de missa repartiment de pa beneit.
Aplec del Remei a Cal Castanyer, el mes d’octubre, el
diumenge sobre el dia de Santa Remei.
Sant Galderic, es fa una missa cantada per la Coral Santa
Maria d’Avià i un concert, el tercer diumenge d’octubre a
l’església de Graugés.
hostaleria
Bar

Restaurant El Padró

Bar

Restaurant La Teula

Plaça Padró,7.
938 231 313
Menú, carta, carns a la brasa, torrades, esmorzars
de pagés. Tancat dilluns.
Avda. Pau Casals, cantonada Jacint Verdaguer.

938 230 280

Menú diari i de cap de setmana.
Reunions familiars i esmorzars de forquilla.
L’Stop

Avda. Pau Casals, 48

Forn, pastisseria. Degustació.
Entrepans i plats combinats.

938 231 156

Cal Garretà (Graugés)

Avda. Pau Casals, 48
938 230 154
Cuina casolana. Especialitat brasa, cargols i “callos”
Dimarts tancat.

Mercé

automoció

Mecànica, planxa i pintura.

938 230 279

perruqueria-estètica
Perruqueria

938 244 515

Janina

Avda. Pau Casals, 85.
938 231 049
Home- Dona. Tractaments i extensions.

Fax 938 244 368
info@hotelpineda.com

Hotel amb 16 habitacions i restaurant.
Hotel

Cal Batista

Raval, s/n
www.calbatista.com

Motors, S.L.

Avda. Pau Casals, 41.

Restaurant La Pineda

www.hotelpineda.com

938 244 126
info@calbatista.com

15 habitacions. Piscina. Servei de restaurant amb
cuina típica de l’Alt Berguedà. Jardí infantil. Pàrquing.
Hotel

Restaurant El Blat

Berga, 67-69
www.hotelelblat.com

alimentació
Marfranch

hostaleria
Raval, 50

Avda. Pau Casals, 10.
938 230 060
Pà de pagés i coques. Embotits artesans. Vedella,
pollastre, mató i formatges. Productes del Berguedà.
Autojuma

Fira de Tots Sants, dia 2 de novembre.
Festa de Fia-faia, dia 24 de desembre.
Hotel

alimentació
Queviures

actes i festes de tardor

938 255 737

info@hotelelblat.com

assegurances / bagà

Distribucions

938 244 809

Raval, 101
movil: 678 603 903
diamarfran@hotmail.com

Fax 938 244 627

Magatzem de fruites i verdures.
Tot per l’hostaleria i col·lectivitat.
Carnisseria

Adela

938 244 865
Especiatitat en vedella de Ramaders de Muntanya del
Berguedà.
Plaça Catalunya, 2

informàtica
Setze.net

938 244 874

Raval, 15.
info@setze.net

www.facebook.com/setze

Packs d’estalvi per empreses. Reduim els costos de
telecomunicacions un 50% i en electricitat fins un 10%
industrials

Bagà			
Ajuntament
Oficina Turisme

938 244 013
938 244 862
619 746 099
Dispensari
938 244 500
Farmàcia
938 244 101
CEIP Galceran de Pinós
938 244 116
IES Alt Berguedà
938 244 136
Parc Natural Cadí-Moixeró 938 244 151
Parròquia Sant Esteve
938 244 031
Club Jubilats Sant Jordi
938 244 401
Llar d’infants
649 337 760
www.baga.cat
baga@diba.cat
Mercat setmanal
(dimecres)

INSTAL·LACIONS

Corredoria d’Assegurances, S. L.
Plaça Raval, 2
938 244 352

08695 Bagà

fax 938 244 068

produccio1@gruppedrals.com

Experts en assegurances personals
Vida, accidents, subsidi diari, jubilació,
pensió, dependència, reembolç, salut, decessos.
Contractes personalitzats

 938 245 050

Raval, 75-77
www.julibover.com

juli@julibover.com

ELECTRICITAT - AIGUA - GAS
CALEFACCIÓ
ENERGIA SOLAR TÉRMICA

guia de serveis
Berga

50 

Ajuntament
938 214 333
Of. d’Informació i Turisme 938 211 384
Arxiu Històric Comarcal
938 221 548
Biblioteca Ramon Vinyes 938 221 308
Escola de Música
938 213 911
Mercat Municipal
938 211 879
Policia Local
938 210 427
Teatre Municipal
938 210 140
Telecentre
938 213 612
Zona Esportiva
938 210 544
Ambulatori (CAP)
938 212 744
Farmàcia Àlvarez-Saz
938 210 402
Farmàcia Badia Salvans
938 211 076
Farmàcia Badia Soler
938 211 950
Farmàcia Cosp Boixader 938 210 135
Farmàcia Cosp Sitges
938 210 125
Farmàcia C. Vila Calonge 938 210 518
www.ajberga.cat
berga@ajberga.cat
Mercat setmanal
(dissabte)
actes i festes de tardor

1 i 2 d’octubre, Bergabolet.

Passeig de la Indústria, 90

08600 Berga

 938 222 106

Servei a domicili - horari d’11 a 23 h
dimarts festa setmanal (excepte festius)
Restaurant

El Tabal

Plaça Països Catalans, 4
eltabal.berga@hotmail.com

938 211 124

Tapes, entrepans. Menú de bufet amb entrants
i primers. Segons a triar. Xocolata desfeta.Tes.

Caliu

610 307 375
Especialistes en carns a la brasa i peix fresc.
Menú diari i dissabtes.
Gran Via, 43

Berga Park

Carretera Solsona, 1A
938 216 666
www.hotelbergapark.com
reserves@hotelbergapark.com
Menú diari, de 13,30 a 15,30 i de 20,30 a 22,30.
Bar-Restaurant

pasta & pizza

Restaurant

hostaleria
Hotel

il pomodoro

Mediterràneo

Roser, s/n
938 212 345
mari1981@hotmail.com
Obert de 5h. fins 24 h. Menú diari.
Especialitat en tapes.

Bar

Estació

938 220 792
Esmorzars, dinars i plats combinats.
Bon ambient tot el dia.
Passeig de la Pau, s/n

Cafè

Restaurant La Guita

Roser, 1
938 222 775
Menú diari amb 14 primers i 14 segons per escollir.
Extensa i variada carta amb especialitat en peix.
Gran asortit de plats combinats.

Passeig Indústria, 4

08600 Berga

 938 223 468
lalluna.berga@gmail.com
Bar de tapes. Esmorzars de forquilla,
menú diari i festius. Cada dia oferta
en esmorzars i berenars
Restaurant

La Cabana

Nyam

Passeig de la Indústria, 44
pizzanyam@gmail.com

938 210 364

Servei a domicili (de 8 a 11 del vespre).
Pizzes, amanides i pastes. Dilluns tancat.
Bar

Restaurant Ca la Nuri

938 223 498
Menjar per emportar i tapes casolanes.
Especialitat en carns a la brasa. Menú diari.

Passeig de la Pau, 9

Bar

Tutxi

(entrada Berga Sud)

938 223 327
Prat de la Riba, 1
Tapes casolanes, Entrepans. Terrassa d’estiu.
De dilluns a dissabte.

08600 Berga

 938 213 463

info@hotelestel.com
www.hotelestel.com
Menú del bolet · Festa setmanal: diumenge
Horaris: de 13 a 15.30 i de 20.30 a 22.30
Hotel

C-1411, km. 79’5
(antiga ctra. de Ribes s/n.)
938 210 470
		
www.lacabanaberga.com
Pizza

restaurant hotel estel
Ctra. Sant Fruitós, 39

Restaurant Cal Nen

Drecera de Queralt s/n
		
www.calnen.com

938 210 027
609 121 005

magda2727@gmail.com

9 habitacions dobles (bany, tv, calefacció...). Fonda
de muntanya. Menú diari i de cap de setmana.
Restaurant

Cal Travé

Plaça Europa, 6
938 223 121
Menú diari, menú per grups. Reservats.
Diumege festa. Cuina catalana tradicional amb un
toc de modernitat.
alimentació - pastisseries
Dolceria

Pujol

Bon Repós, 2
dolceriapujol@hotmail.com
www.dolceriapujol.com

938 210 159

Des de 1858, pastisseria, productes de selecció i
especialitat en xocolata.

Cansaladeria-Carnisseria

Marmi

Pl. Viladomat, 20
938 210 794
www.carnisseria-marmi.com
Vedella de criança propia i gran assortit en formatges
i productes gourmet.
Cansaladeria

i Xarcuteria Guitart

Ciutat, 32
Empresa Artesana Alimentària.
Carnisseria

938 210 218

Xarcuteria Traserra

Roser, 68.
938 213 235
Xai, vedella, porc, pollastre i derivats.
El·laboració pròpia.
Els

Quatre Fuets

Pl. Viladomat, 18.
678 076 719
“xuxes”, caramels sense sucre i aptes per a celíacs,
bateigs, casaments, comunions, fruits secs, begudes
i records.
Carnisseria

Catí

Passeig de la Indústria, 42
938 221 945
Criança pròpia i tot tipus de productes naturals.
Molí

de la Valldan

Ctra. Solsona, 71
938 210 172
Pinsos, cereals, llavors, agroquímics.
Cal
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animals
Centre

Veterinari del Berguedà

938 220 052

Gran Via, 51
		

Fax 938 222 582

Urgències les 24 hores: 689 753 439
Servei veterinari, radiologia, ecografia, endoscòpia.
Anadyr

652 320 500
Venda de peixos, rossegadors, rèptils i ocells.
Menjars i complements per a la teva mascota.
Plaça Viladomat, 19

industrials
Pujol

instal·lacions

Sardana, 39 baixos
pujolserveis@telefonica.net
www.pujolinstalacions.com

Gonzalvo

938 212 257

Marià Obiols, 5
938 212 373 - 679 765 939
jordi@xemeneies.cat

Xemeneies de qualitat.

938 213 823
938 214 538
Electricitat industrial, bombes d’aigua, venda
i reparació de tot tipus de motors elèctrics,
automatismes i pneumàtica.

Compte Oliba, 33
electricaorriols@gmail.com

Serralleria

Berguedana

Camí de Garreta, 84
www.serralleriaberguedana.com
info@serralleriaberguedana.com

938 211 395

Alumini, persianes, cortines, vidres,
construccions metàliques
Instal·lacions

Aire condicionat,calefacció, fontaneria, electricitat,
reparacions electrodomèstics etc.
Xemeneies

Orriols, S.L.

Isaac Gonfaus

Salvador Espriu, 16 baixos
info@gonfaus.com

938 211 093

Aigua, gas, calefacció, aire condicionat, plaques
solars, servei tècnic i post venda.
Fina

Motors, S.L

Vila de Casserres, 11 baixos
938 211 650
jaumesoler.finamotors@mercedes-benz.es

Taller Oficial Mercedes-Mitsubishi.
Venda Multimarca.

Simon

938 211 327

Productes agropecuaris (pinsos, planter fitosanitaris).
Animals i accesoris.

esports
Tandem

Sports

Ctra. de Sant Fruitós, 7-9
938 210 473
bergaevents@gmail.com
Servei de lloguer de material de neu i muntanya.
Bici

938 220 419
Gran varietat de productes congelats, (peix, marisc,
verdures, etc.) i peix fresc. Queviures.
Gran Via, 7 baixos
agrovicenc@hotmail.com

armeria@sistach.com

automoció

Ciutat, 45

Agrovicenç

Plaça Viladomat, 1 08600 Berga
 938 216 820

Grandia

Ctra. de Sant Fruitós, 13
938 211 633
bicigrandia@terra.es www.bicigrandia.com
Venda i reparació de bicicletes.

Av. del Canal Industrial, s/n (Àrea Comercial El Canal)
08600 Berga
 938 213 111				
fax 938 220 265
ferreteriasistach@ferreteriasistach.com
EVOLUCIÓ COMERCIAL AL TEU SERVEI

Bicixtrem

Plaça Gernika, 1 baixos
www.bicixtrem.cat

Venda i reparació de bicicletes.
Accesoris i complements.

938 213 210
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	salut / BERGA	

Tintoreria

Fisiocenter

Gran Via, 16 baixos.
fisiocenterberga@gmail.com

938 221 842

Podològic Susana Carrasco

Pere III, 11 bxs 938 222 732 - 677 217 572
Quiropodia, exploració biomecànica,
ortesis, plantilles, etc.

Neteja i guarda peces de temporada.
Neteja i restauració de peces de pell,
entapissaments, moquetes. Servei a domicili.
Ctra. Sant Fruitós, 30

		

08600 Berga

 938 211 616

C/. Llobregat, 18

08692 Puig-reig

		
 938 290 485
copticjoans@optigrup.com
www.centreoptic.net
Òptics optometristes
Òptica

Clínica
Odontològica
del Berguedà
General Manso i Solà, 34

 938 221 722

08600 Berga

938 144 466

Equipaments tècnics
d’última generació
autoescoles
Autoescola

Canigó

938 211 071
Confia la teva formació en els millors professionals.

Carretera Sant Fruitós, 13.

Bugaderia Rosa Mari

938 213 753
Plaça Ribera 1,
www.tintoreriabugaderiarosamari.com

Fisioteràpia de l’esport, traumatològica
i entrenaments personals.
Centre

serveis

roba-complements

ÒPTIQUES

Caballé

Passeig de la Pau, 14.
Passeig de la Indústria, 16.
opticaballe@hotmail.com

938 220 765
938 210 203

Professionals experts de l’òptica al teu servei.
Les millors marques.
video-clubs
De

Cine-Vídeo Club

Mestre Pedret, 12
938 223 132
DVD, Blu-Ray 3D, CD-Música, Videojocs.
Lloguer i venda.
viatges
Viatges

Tiravol

Ciutat, 31
938 215 115
viatges@tiravol.com - www.viatgestiravol.com

Viatges locals, nacionals e internacionals.

Montserrat

(Moda dona)
Cervantes, 2 baixos
938 220 708
Tota la moda per a la dona amb la millor relació
qualitat preu.
Charanga

Passeig de la Pau, 11 baixos
Moda infantil de 0 a 14 anys.
Mercé

938 223 472

Calçats

Pl. St. Pere, 9
938 220 544
Especialistes en peus delicats, calçat còmode,
esportiu i de muntanya.
Lookal

Ronda Moreta-cantonada Pl.Creu.
Facebook: lookalshop.

Fusteria

Germans Badia, S. L.

938 213 550

Pau Picasso, 8
fusteriabadia@fgbc.jazztel.es

Portes, cuines, armaris a mida, escales, finestres.
Tancabé

(Tallers J. Ballarà)

Pio Baroja, 43 938 220 452 677 503 190
jballara@telefonica.net
www. jballara.com/tancabe

Serralleria d’alumini i poliuretà.
papereries
Huch

938 210 064

Àngels, 9
casahuch@gmail.com

Impremta, llibreria, papereria.
rètols

938 221 682

Primeres marques (Only, Ichi, Jack & Jones etc.)
Home

Dona Intim

Plaça Sant Joan, 17
938 210 003
Llenceria-corseteria. Tot tipus de productes en roba
interior i roba de bany. Pijames i complements.
advocats
Roca

Marzà Advocats

Plaça Països Catalans, 4, 1er. 2ª
08600 Berga
fax 938210157
telf 938211291
Passeig Pere III, 57 B, entl. 3ª
08600 Manresa
fax 938737853
telf 938730852
www.roca-marza.cat http://www.roca-marza.cat

Carrer Luís Millet, 25 bxs.
93 822 08 84
www.retolsvidal.com

0860 Berga
627 56 33 00
info@retolsvidal.com

SERVEIS

rètols, adhesius, glaçat de vidres, vehicles,
serigrafia, segells autoentintats...
servei integral d’imatge corporativa.

Borredà

immobiliàries
Immobiliària

Casòliva

Plaça Ciutat, 2 938 222 396 - 699 383 000
frcasoliva@telefonica.net

Compra, venda i lloguer.
Clau

21

938 214 523
Ofertes d’immobles de venda o lloguer a Berga, el
Berguedà, Lleida i la costa de Catalunya. Compra,
venda, lloguer i assessorament.
Passeig de la Indústria 40

Joieria

Canals

Ciutat, 40
canals@joieriacanals.com

Capolat

Ajuntament
Consultori
Escoles
ADF
Farmàcia
www.borreda.net
Mercat setmanal

938 239 151
938 239 091
938 239 000
938 239 145
938 239 090
borreda@diba.cat
(dissabte)

càmpings
Riera

joieries

de Merlès

937 441 263

www.campingrieramerles.cat

938 211 385

hostaleria
Campalans

Joies i rellotges.

938 239 163

Crta. Sant Jaume de Frontanyà, km. 15.
www.campalans.net campalans@campalans.net

assegurances

Hotel rural de 3*. Restaurant amb carta i menú cap
de setmana. Càmping 1a categoria.
Restaurant

Baix Pirineu

938 239 060
Buffet lliure de primer plat i postres. Segons a el·legir
en carns i peixos. Menú diari i festiu. Obert tot l’any.
Ball el 2on. divendres de mes.

Crta. Ripoll, 2

Corredoria d’Assegurances, S. L.
General Manso i Solà, 34

938 214 554

08600 Berga

fax 938 214 111

produccio1@gruppedrals.com

Experts en assegurances personals
Vida, accidents, subsidi diari, jubilació,
pensió, dependència, reembolç, salut, decessos.
Contractes personalitzats.

Bar-Restaurant

Gat Blau

938 239 180
Una fusió emtre la tradició i l’avantguarda.
Especialitat en brasa, amanides, peus de porc
i patates emmascarades. Menú diari.
Manresa, 13

turisme rural
Masia-Hotel
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Rural Jaume Coll

Ctra C-26 km. 169 670 964 752 - 938 239 095
www.masiajaumecoll.com info@masiajaumecoll.com

RCP, amb 8 habitacions per llogar individualment.
Pensió completa i animals de granja.

Ajuntament
capolat@diba.es

hostaleria
Fonda

938 215 040

actes i festes de tardor

Sant Martí a Capolat, l’11 de novembre.
Coforb, diumenge sobre Sant Martí.
hostaleria
Cantina

de Llinars

938 210 986
Obrim cada dia a les vuit del matí excepte els dimars
que fem festa setmanal. Els divendres i dissabtes
també fem sopars. Cuina de casa.

Casserres

Alsina

Bisbe Comellas, 93
www.fondaalsina.com

938 234 001
938 234 300

Cuina del bolet. Cuina tracional. Restaurant familiar.
Restaurant

Cafè de la Plaça

Bisbe Comellas, 85
938 234 008
www.restaurantcafedelaplaca.com

Menú diari, cuina de mercat i tradicional. Bar de tapes
Restaurant

Espai Sant Pau

Ctra. de Casserres a Gironella, Km 3 938 234 254
www.espaisantpau.cat

Espai ideal per a celebracions, comunions i aniversaris

El Guixaró

Ajuntament
938 234 000
Dispensari
938 234 305
Farmàcia
938 225 867
Residència
938 225 000
Piscines i zona esportiva 938 234 203
Parròquia
938 234 075
Escoles
938 234 100
Guarderia
938 234 376
Punt d’informació
666 779 660
www.casserres.cat casserres@diba.cat
Mercat setmanal
(dijous)
actes i festes de tardor

Exposicions: Pintura: Marc Camps a la residencia
l’Onada fins al 30 se setembre.
Sabates antigues a la botiga Talia 1924.
Festa de la Gent Gran a l’octubre: Organitza Càritas
Parroquial amb la col·laboració de diferents entitats
del poble.

Entrada Guixaró per l’antiga C-16, Km. 84,5
Autovia nova, sortida SUD 83 - Nord 86

 938 250 012

www.restaurantlanau.com
dos menús diaris i menú de cap de setmana.

Cuina

tradicional d’autor
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guia de serveis
	podologia

alimentació
Carn

i Bestiar Prat

Plaça Sta. Maria, 11
www.carnibestiarprat.com

Peusà

938 234 006

Camí de Cardona, 1 - Casserres
Gaspar de Portolà, 4 - Solsona

Xai, vedella i cabrit. REPARTIM A TOT CATALUNYA
Ca

Hores convingudes.

la Victòria

	turisme rural	

938 234 051
Productes de Puig-fitó, xai, vedella, porc, aviram.
Distribució llet fresca de Cal Gris.

Rossinyol, 2

Supermercat

Vilanova

938 234 082 608 737 714
Afores, s/n
www.calbernadas.com
info@calbernadas.com

Pujantell - SUMA

938 234 053
Distribuidors de la marca Ca l’Armenter

Passeig Bisbe Comellas, 70
Indústria

Avícola del Berguedà, sl

938 234 033
Àmplies i modernes instal·lacions dedicades al
sacrifici, sala de desfer i fabricació de productes
elaborats de tota mena d’aviram.
Carretera Gironella, km. 0,8

Carnisseria

Ma Carme

938 234 202
Xai i cabrit de muntanya, embotits de Montmajor,
plats cuinats de casa.
Passeig Bisbe Comellas, 97

floristeria
Centre

de Flors Maria Casaponsa

938 234 074
Muntatges florals per a tot tipus de banquets.
Interflora.
Passeig Bisbe Comellas, 21

Passeig Bisbe Comellas, 40

 938 234 052

08693 Casserres

Adam Tubau Roca

www.forncalamaria.cat

Fleca

Cabanas

Passeig Bisbe Comellas, 79
938 234 007
Especialitat en coques d’ou i de poma, pans i pastes
artesanes.

Girona, 2
08693 Casserres
 938 225 040
fusterjordi@bascalla.com
www.fusteriaintegraljordi.cat
FABRIQUEM A MIDA

Ferreria

ARI. Capacitat 14 persones amb 7 habitacions
i 6 banys. Piscina i barbacoa.
La

Barraca

Afores, s/n
938 234 082 608 737 714
www.calbernadas.com
info@calbernadas.com

ARI amb capacitat per 15 persones. 6 habitacions
3 banys. Piscina i barbacoa.
La

ferrers	

Cabana

938 234 082 608 737 714
Afores, s/n
www.calbernadas.com
info@calbernadas.com

Pi

938 234 155
Tot en ferro, llauner i instal·lador d’aigua autoritzat.
Escodines, 7

ARI amb capacitat per 15 persones. 7 habitacions,
7 banys. Piscina. Sala polivalent de 120 m.

	perruqueries	

Cal

Perruqueria Anna Maria

Ctra. Espunyola, km. 6,7
www.calminguet.com

938 234 167
Home i dona - Estètica - Tractaments.
Passeig Bisbe Comellas, 53
fusteries	
Passeig Bisbe Comellas, 107

Mobles i complements.

938 234 092

La Fusteria

Camí de la Clota, 3

Tota clase de mobles a mida.

Fusteria Josep Colillas
Llobregat, 1

08693 Casserres

 938 234 065

Fuster Xaies

forns	

938 234 030
973 481 609

696 676 692

Creada l’any 1907.
Tot tipus de fusteria, obra
nova, reformes, baranes,
mobles a mida, moble
massís, cuines, etc.

Minguet

938 234 133
calminguet@calminguet.com

ARI de 5 habitacions dobles. Piscina exterior, barbacoa,
sala de jocs, wi-fi, animals de granja.
Cal

Cirera 938 228 666 - 938 228 972

www.masoveriacalcirera.com
automoció
Pneumàtics

i Taller Jaume

938 234 296
Mecànica del automòvil. Especialitat en pneumàtics.
Pont, 3
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talia1924

BOTIGUERS

CASSERRES
Sant Jordi, 7

Passeig Bisbe Comellas, 58

08693 Casserres

 938 234 375
 606 670 336
 629 219 764
xisco@hotmail.com
ESPECIALITAT EN PLANXA I PINTURA
I COTXES ANTICS

08693 Casserres

Munics Silos, S. L.

Agroindustrial Casserres

Zona Pla, 6 (taller) 08693 Casserres

Camí de Cardona, 2 08693 Casserres

 938 225 914
municssilos@gmail.com

 938 234 005
agrocasser@agrocasser.com
www.agrocasser.com

MUNTATGE DE SITJAS PER A CEREAL
AMB SISTEMA DE REFREDAT
SENSE HUMITAT

VENDA DE PRODUCTES I LLAVORS PEL CAMP, PINSOS
RAMADERS I ALIMENTS PER ANIMALS DE COMPANYIA

 938 234 031
e-mail: 1924talia@gmail.com
llenceria,
roba interior home i dona,
roba de casa, calçats,
merceria i perfumeria

i

punt d’informació 666 779 660

industrials	

OFICINES I MAGATZEM CASSERRES
Passeig Bisbe Comellas, 125-127
08693 CASSERRES
Tel. 938 234 076 Fax 938 234 038
materials@matcasserres.com
BOTIGA CERÀMICA
Tel./Fax 938 213 770
botigaberga@telefonica.net
Passeig Bisbe Comellas, 87

08693 Casserres

 938 234 003
electrofiguls@terra.es
electrodoméstics, ferreteria, pintures,
mobles de bany i sanitaris

BOTIGA I MAGATZEM BERGA
Polígon Industrial “La Valldan”
Parcel·la núm. 14
08600 BERGA (Barcelona)
Tel./Fax 938 213 954
www.materialscasserres.com

materials per a la construcció i transports
ceràmica - sanitari - mobiliari i accessoris de bany
eines de treball per a la construcció

materials
casserres, S. A.

E&G ASSESSORS
Enric Genescà Baraldés

Plaça Santa Maria, 2
08693 Casserres
 680 978 203

agent exclusiu
Passeig Bisbe Comellas, 12 08693 Casserres

Tel. 938 225 033
fax 938 225 033
urgències 647 626 046

info@pcimagine.com
www.pcimagine.com
ESPECIALITAT EN INFORMÀTICA
I NOVES TECNOLOGIES.
SERVEI TÈCNIC A DOMICILI

www.egassessors.com
egassessors@egassessors.com
Motor Pack
Negocis
n Nàutica
n Hotels
n PIMES

Pensions
Llar
n Accidents
n Comunitats
n Vida complet

n

n

n

n
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Castell de l’Areny
Restaurant Els Roures
Ajuntament
938 238 025
www.castelldelareny.en.eresmas.com
castell@diba.es

Castellar de n’Hug
Ajuntament
Oficina de Turisme
		
Dispensari
Museu del Ciment
www.castellardiba.es
castellar@diba.es

938 257 050
938 257 016
938 257 057
938 257 010
938 257 037

hostaleria
La

Farga de Sant Vicenç de Rus

Ctra de la Pobla de Lillet a Castellar km.5’5.

93 825 70 71

www.stvicensderus.com

630 186 035

mir.aurora@hotmail.com

Fonda rural amb cuina d’autor “low coast”.

Castellar del Riu
Ajuntament
Alcaldia
www.castellar.cat

938 212 775
608 998 663
castellarr@diba.cat

Crta. Rasos, km 4
www.rouresbergueda.com
roures@rouresbergueda.com

938 213 561

Menú diari. Banquets, festes i cel·lebracions.
Apartaments rurals. “Fogaina també a la tardor”.
Restaurant

Fontnegra

938 215 433
Menú del bolet. Menú diari. Menú de cap de
setmana. Menú infantil. Reservat per a grups.
Gaudiràs d’un bon àpat envoltat de natura.
Crta. Rasos, s/n

Font Freda

Ajuntament
fax
www.espunyola.cat
espunyola@diba.es

938 231 055
938 231 294

hostaleria
Hotel-Restaurant

La Serra del Pla

Crta. Berga-l’Espunyola C-26, km. 139

938 230 582 639 313 041 687 575 319
www.serradelpla.com

info@serradelpla.com

Horari: obert de dijous (dia de l’arròs) a diumenge.
Per grups, celebracions, empresa, etc.

Cercs

Salt

Cereals

del Colom

Camí del Serrat, s/n
www.saltdelcolom.com

938 230 547
pep@saltdelcolom.com

2 cases A.R.I. amb capacitat per a 12 i 4 persones.
Amb spa (jacuzzi, sauna), piscina naturalitzada,
barbacoa, sala de jocs.

659 764 911

Bungalows. Piscina. Consultar preus i horaris.
Venda mobil-homes instal·lats a parcel·la.

Bar-Restaurant

Racó de la Pilar

938 248 438
Pedraforca, 1 La Rodonella
Cuina casolana. Menú diari (9,5 euros) i festiu-cap
de setmana (15 euros) amb cafè inclós.

(dimecres)

Ajuntament
www.figols.diba.cat

Gironella Sl.

938 228 229
Pinsos, planters i productes d’alimentació del país.

Estació 14 baixos.

Cansaladeria

Cal Tinent

938 250 204
Qualitat, servei, confiança i bon preu.

Riu, 4-6

Peixateria

Fígols
22 de novembre, Santa Cecilia.

hostaleria

938 250 033
938 228 181
938 228 480
938 250 321
938 250 005
938 250 006
938 250 082
938 228 144

i Congelats Cantàbric

938 251 092
Gran varietat en peix fresc, marisc i tot tipus
de congelats. Gran assortit de queviures.
Avgda. Catalunya, 16

938 248 052
figols@diba.es

actes i festes de tardor

Crta, Rasos km. 4
938 213 354
www.campingfontfreda.com
informacio@campingfontfreda.com

Ajuntament
Servei de Vigilants
Bombers
CAP
Creu Roja
Residència Sant Roc
Farmàcia Bovet i Franch
Farmàcia Carme Ma Raich
www.viladegironella.net
gironella@diba.es
Mercat setmanal
alimentació

turisme rural	

Ajuntament
938 247 890
Dispensari Cercs
938 248 527
Dispensari Sant Jordi
938 248 651
Dispensari Rodonella
938 248 552
Dispensari Sant Corneli
938 248 320
Escola Bresol
938 248 158
CFI Cercs/Berguedà
938 248 686
CEIP Sant Salvador
938 248 177
Farmàcia
938 248 252
Museu de les Mines
938 248 187
www.cercs.net
cercs@diba.es
Mercat setmanal Cercs
(dijous)
Mercat setmanal Sant Jordi (dimarts)

	càmpings	
Càmping

Gironella

L’Espunyola

hostaleria



Carnisseria Xarcuteria 		

Cansaladeria Mercé

Avgda. Catalunya, 59
info@cansaladeriamerce.com
www.cansaladeriamerce.com

938 250 161

Tota mena de carns del Berguedà: vadella, xai, porc
i embotits fets a casa.
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	serveis	
Instal·lacions

Dalmau,Sl

938 250 570

Pl. Pi i Margall, 18
instaldalmau@hotmail.com

Aigua, gas, electricitat, calefacció, energia solar.
Maquinària

Fornells

Tel. i fax 938 251 632
Venda i reparació de tot tipus de maquinària
forestal i de jardineria.
Avda. Catalunya, 7

articles per la llar
La

Llar (Judit Boix Marsan)
938 250 052
Avda. Catalunya,79.

Tots els articles per la seva casa.

Casa

Pecanins

Avda. Catalunya, 26
malakies58@hotmail.com

938 250 260

Mobles auxiliars, decoració, objectes de regal, ménage.
Lladó

llums

Batlle Curtichs, 24
malakies58@hotmail.com

938 251 526

Mobles auxiliars, decoració, objectes de regal, ménage.
Pintures

Roges

606 313 366
938 250 750
Assessorament i venda de tot el necessari per pintar i
decorar.

Padró, 20

	perruqueria-estètica
Enric Pla i Verònica Pla
Av. Catalunya, 121
08680 Gironella
Tel i Fax 938 250 828
www.moblespla.com
info@ moblespla.com

DECORACIÓ
DESCANS
COMPLEMENTS

Perruqueria-Estètica

Txus

938 228 739
Perruqueria unisex i estètica. Sol U.V.A. (tubs biològics).

Pompeu Fabra, 6 (passatge)
roba
L’Estrep

Jeans

Pl. Pi i Margall, 3.
Llobregat, 65 Puig-reig
info@estrepjeans.cat

Càmping Gironella
Ctra. C-16 (E-9), sortida 86 Gironella sud
08680 Gironella
 938 251 529
689 135 103
www.campinggironella.cat
informacio@campinggironella.cat
Obert caps de setmana, festius
i vacances escolars. Piscina

Cal

Pascual

Avda. Catalunya, 119.

Roba, complements i mil coses.

938 825 130

Plaça Pi i Margall, 22.
skitxgir@gmail.com

Skitx

938 250 634

Restaurant La Taverna

938 250 634
Menú diari i carta . Tapes. Torrades. Plats combinats.

Avda. Catalunya, 93.

automoció

93 825 12 73
93 838 10 75

Massana

Motor

938 251 637
Fiscal, laboral, comptable, assegurances, etc.

Grup

Vilalta (Assessors Associats SL)

Av. Catalunya, 61
ass.vilalta@terra.es

938 251 272
Farguell, 33 baixos
Tot tipus de reparacions de l’automòbil.

938 250 312

Des de 1920. Experència en assegurances, estudis
i assessoraments per a empreses i particulars.
	podologia

Podologia Andreu Martínez

Pl. Pi i Margall, 13 bxs.
amgandara@hotmail.com

Carta i menú diari. Bar musical i karaoke.
Bar

Gestió

Av. Catalunya, 52

Centre

hostaleria
Bar-Restaurant

assessors	
Torra

938 251 422

Hores convingudes. Visites a domicili.

Gisclareny
Ajuntament
www.gisclareny.cat
gisclareny@diba.es

937 441 020

	turisme rural	
Rustic

Vilella

www.rusticvilella.cat

931 023 044
info@rusticvilella.cat

Masia amb 5 habitacions. Restaurant amb pensió
completa. Piscina climatitzada. Excursions a cavall.
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El Forn de Gòsol
Gòsol




Ajuntament
973 370 055
Museu
973 370 055
Dispensari
973 370 201
Centre de Muntanya
973 370 016
Escoles
973 370 264
www.gosol.ddl.net
ajuntament@gosol.ddl.net
Mercat setmanal
(dijous)
actes i festes de tardor

31 d’octubre, Fira de Tots Sants.

hostaleria

973 370 274

Canals, 2
www.restaurantelforn.com
restaurantelforn@hotmail.com

Cuina del Berguedà actualitzada. Menú diari.
Cap de setmana carta.

973 370 083
Casa de poble, amb tres habitacions dobles.

Plaça Major, 9

Guardiola de Berguedà
Ajuntament
938 227 059
Dispensari
938 227 172
Urgències
608 591 133
www.guardioladebergueda.net
guardiola@diba.es
Mercat setmanal
(dissabte)
actes i festes de tardor

31 d’octubre, Fira de Tots Sants.

Carretera de Berga, s/n 25716 Gósol

 973 370 075
HOSTAL SITUAT A LES ENVISTES DE
L’ENFORCADURA DEL PEDRAFORCA.
AMBIENT TRANQUIL I FAMILIAR.

el Racó de l’Avi

Plaça La Farga, 10
www.elrecodelavi.com
elrecodelavi@elrecodelavi.com

93 822 76 72

Hotel

Restaurant

678 459 910
info@caldominguet.eu

A.R.I .4 habitacions (3 dobles, 1 triple).
Jacuzzi exterior, barbacoa, sala de jocs.

Montmajor
Ajuntament/Dispensari
Museu de l’Art del Bolet
Escoles
Llar d’infants
www.montmajor.diba.es
montmajor@diba.es

Calabuig

938 246 000
938 246 067
938 246 152
938 246 150

649 094 508

Menú diari. Cap de setmana carta. Cuina casolana.

Olvan
Ajuntament
Dispensari Olvan
Dispensari Cal Rosal
www.olvan.cat

actes i festes de tardor

08612 Montmajor

608 093 207

Casabella

11 habitacions dobles i 2 d’individuals. TV.
Piscina i calefacció.

Natura

Carretera d’Olvan, s/n
www.casabellanatura.cat
rosa@casabellanatura.cat

08611 Olvan

938 251 262

Introducció del dolç al món del bolet.
turisme rural	
Casa

93 822 76 72

938 250 013
938 228 619
938 221 999
olvan@diba.cat

alimentació

Carn de vedella, natural, autóctona, saborosa,
auténtica. La vedella de Calabuig.

Cal Duaner

Fonda Camprubí

Camí de Malanyeu, s/n
938 259 005
www.fondacamprubi.blogspot.com

Mercat del Bolet a Cal Rosal. Mesos de setembre
i octubre.

Agropecuària, S. L.

Casa Calabuig, s/n

Ajuntament
938 259 000
www.lanou.bergueda.org
hostaleria

Dominguet

Afores s/n
www.caldominguet.eu

compra@vedellacalabuig.com

Menú diari. Cap de setmana carta.
Cuina casolana i carns a la brasa.

Plaça La Farga, 10
www.elrecodelavi.com
elrecodelavi@elrecodelavi.com

938 231 092
608 591 133

alimentació

hostaleria

Cal Franciscó

Ajuntament
Urgències
montclar@diba.cat
Cal

Fusté

Restaurant

La Nou del Berguedà

	turisme rural	

turisme rural
Cal

Montclar

Cabots

Masia Ferreres
www. casacabots.com.

938 250 906
info@casaferreres.com

2 allotjaments ARI (allotjaments rurals independents)
de 4 persones. Piscina.
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Sant

Salvador-Cal Marigot

Casa Ballaró
938 250 137 659 146 004
www. casaballaro.com.
info@casaballaro.com

2 ARI amb capacitat per 10 i 6 persones amb piscina
exterior, barbacoa i porxo de 70 m2.

Can Solà

938 236 034
Des de 1930, establiment dedicat a l’elaboració
d’embotits i productes del porc, seguint la tradició.
Especialitat en bull tenyit (de peculiar elaboració).
Berga, 4

hostaleria

cal rosal	
Fonda

Cansaladeria

del Centre

Ctra. d’Avià, s/n.
fondadelcentre@gmail.com

648 945 582

Menú diari a 8 euros. Menú festiu. Menú per a grups.
Ampli saló. Esmorzars de forquilla i ganivet.
Dilluns tancat.

La Pobla de Lillet
Ajuntament
Oficina de Turisme
Dispensari
Col·legi
www.poblalillet.cat
Mercat setmanal

938 236 011
938 236 146
938 236 006
938 236 225
lillet@diba.es
(dissabte)

actes i festes de tardor

Mercat del Bolet. 24 de setembre.
Festa Major del Roser.
Primer cap de setmana d’octubre.

Hostal

Pericas

Furrioles altes,2
www.hostalpericas.com

938 236 162
info@hostalpericas.com.

Servei Restaurant. Cuina catalana tradicional.
Menú diari i de cap de setmana. 12 habitacions.

Puig-reig
Ajuntament
938 380 000
Policia Local
938 380 525
Centre Assistencia Primària 938 290 019
Ràdio Puig-reig
938 380 850
Escola de música
938 290 226
IES
938 290 240
Escola Alfred Mata
938 380 296
Llar d’infants
938 290 121
www.puig-reig.cat
ajuntament@puig-reig.com
Mercat setmanal
(divendres)
actes i festes de tardor

alimentació
L’Aranyonet,

conserves artesanes

Plaça de les Coromines, 9
aranyonet@telefonica.net

938 236 508

Elaboració de conserves vegetals. Melmelades
d’albercoc, llimona, maduixa, poma, préssec, pruna,
taronja, tomàquet, aranyons, gerds, mirtils, móres,
saüc, etc.

Fira de Sant Martí. Sant Martí és la festa patronal de
Puig-reig, se celebra l’onze de novembre i el cap de setmana següent.
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alimentació
Carnisseria Xarcuteria

Cansaladeria Mercé

Avgda. Catalunya, 59
info@cansaladeriamerce.com
www.cansaladeriamerce.com

938 250 161
Major, 11 - 08692 Puig-reig
Tel. 938 290 505
c/e: mirallarcadia@yahoo.es

Tota mena de carns del Berguedà: vadella, xai, porc
i embotits fets a casa.
Cal

Miquel

Major, 14
info@rostisseriacalmiquel.com
www.rostisseriacalmiquel.com

938 380 577

Especialitat en vins i caves. Llesques i embotits,
entrepans, tapes i “montaditos”.
Carnisseria

Montse
938 290 391

Llobregat, 16

Carn natural del Berguedà.
hostaleria
Bar-restaurant

Via Véneto

Pau Casals, 23

Menú diari, tapes, plats combinats

Celler

Cuina de mercat i tradicional
de proximitat
v

Menú diari,
de cap de setmana
i a la Carta

938 381 911

el Lluquet

660 710 073 938 380 982
Especialitat en vins i caves. Llesques i embotits,
entrepans, tapes i “montaditos”.

Llobregat, 42

Hotel-Restaurant

Cal Marçal

Ctra. de Berga, 10 (Cal Marçal)

v

v

938 380 575

Fax: 938 381 503
informacio@hotelcalmarcal.cat
www.hotelcalmarcal.cat

TV per cable a totes les habitacions, Wi-fi, pàrking
privat. Cuina del Berguedà.

v

v

De juny a setembre
servei de terrassa
v

El nostre horari d´estiu:
de dimecres a diumenge
migdia.
v

De dijous a diumenge nits.
Dilluns i dimarts tancat.
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Auto-Puigreig

s.c.p.

Pau Casals, 24
autopuigreig@yahoo.es

938 381 148

Servei Oficial Ford. Venda i reparació.

joieria climent
Llobregat, 17

08692 Puig-reig

 938 380 174
info@joieriacliment.com
www.joieriacliment.com
innovació, elegància, exclusivitat

Osteopatia

Tarragona, 16 baixos
smclaret@yahoo.es

647 603 080

Osteopatia, reeducació postural global, osteopatia
ginecològica, obstètrica i pediàtrica.
Tot

Natura

938 290 931 647 603 080
Llobregat, 12
totnatura@hotmail.com
Herboristeria, dietètica, teràpies.

Sessions de Reiki, cursos de Reiki. Drenatge limfàtic.
Aromateràpia. Naturopatia. Callista. Reflexoteràpia.
Quiromasatge terapèutic. Flors de Bach.

la Serra

Camí de Serra de Cap de Costa

		

938 380 316
635 900 989

informacion@masoverialaserra.com
www.masoverialaserra.com

6 habitacions (5 dobles, 1 triple). Piscina exterior.
Barbacoa, hort ecològic, bestiar.

938 290 391
Botiga de roba infantil de O a 12 anys.
Suplements (sabates, gorres, etc.)

Major, 14

Ajuntament
Alcaldia
www.laquar.net

aluminis

Pau Casals, 5
www.aluminiscastanyer.com

938 250 013
609 757 547
quar@diba.es

Sagàs
Ajuntament
www.ajsagas.org

938 251 150
sagas@diba.es

	turisme rural	
Casa

Vilardaga

(La Guàrdia)

938 228 972
Masia del segle 19, 2 allotjaments amb capacitat
màxima de vuit persones. Cuina i piscina
El

Sagnari

938 228 972

938 290 835

Tancaments exteriors, portes d’interior decoratives
mobles de cuina i bany.

(La Guàrdia)

617 292 590

www.calmasover.com
calmasover@hotmail.com

Casa de pagès del segle XIX totalment reformada i restaurada, amb parets interiors de pedra i mobiliari rústic.
Masoveria

llar
Castanyer

infantil Cris

www.casavilardaga.com

	turisme rural	
Masoveria

Roba

La Quar

salut	
Eix

Saldes

es traspassa

automoció

de Vilanova

Casa Vilanova
www.masiavilanova.com
info@masiavilanova.com

938 228 970

ARI de 6 habitacions i 14 places amb barbacoa,
piscina exterior, ampli jardí per esplai amb jocs, wi-fi.
Possibilitat de comprar productes artesans propis.

Ajuntament
Oficina de Turisme
Farmàcia
Dispensari
Escola
www.saldes.cat
Mercat setmanal

938 258 005
938 258 046
938 258 074
938 258 036
938 258 075
saldes@diba.es
(dijous)

	càmpings	
Mirador

del Pedraforca

938 258 062
Casa Carcau
www.miradorpedraforca.com
camping@miradorpedraforca.com
Obert caps de setmana i vacances escolars, de l’1
de juliol fins el 30 de setembre. Tot l’any, bungalows.
Càmping

Repós del Pedraforca

Crta. B-400. Km. 13’5

		

93 825 80 44
93 825 80 55

www.campingpedraforca.com
pedra@campingpedraforca.com

Servei de càmping, lloguer de bungalows,
bar-restaurant, piscina coberta i exterior. Obert tot l’any.
Can

Susèn

938 258 103
Carretera B-400, km. 10,5
www.campingsusenpedraforca.com
Obert tot l’any. Accés per C-16 (E-9) BCN-Tunel del
Cadí, km 119. Desviament per carretera de l’Obaga.
	turisme rural	
Cal

Xic

938 258 081
Residència Casa de Pagés.14 habitacions.
Esmorzars, dinars i sopars.
Serrat s/n
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Sant Jaume de Frontanyà Vallcebre


Ajuntament
938 239 194
www.santjaumedefrontanya.net
st.jaume@diba.es
hostaleria
Fonda

Cal Marxandó (P) 938 239 002
www.terra.es/personal2/marxando
Fonda, restaurant amb servei de carta i menú
diari (dilluns a divendres). Cuina catalana i de mercat.
	turisme rural	
Casablanca

Camí del molí s/n
www.turismesantjaume.com

938 239 280

RCP. 3 habitacions (1 quàdruple, 2 dobles)
Menú diari i festiu.

Sant Julià de Cerdanyola
Ajuntament
938 227 667
Dispensari
938 227 678
Farmaciola
938 227 678
Parròquia
938 227 447
Taxi
938 227 026
Escola l’Albiol
938 227 306
www.santjuliadecerdanyola.cat
st.julia@diba.es

Santa Maria de Merlés
Ajuntament
www.stmerles.diba.es
st.m.merles@diba.es

938 250 400

Ajuntament
Dispensari
Escola
Exposició M.A.
www.vallcebre.cat
Mercat setmanal

alimentació / hostaleria

938 227 131
938 227 102
938 227 666
626 696 976
vallcebre@diba.es
(dimarts)

	turisme rural	
Hostal

Masia Cal Metge

Masia Cal Metge, s/n
tel./fax 938 226 034
www.masia-calmetge.com
informacio@masia-calmetge.com

8 habitacions dobles. Allotjament amb esmorzar i sopar.
Observatori astronòmic. Iniciació a la meditació.

Vilada
Ajuntament
Dispensari
Farmàcia
Escoles
Local Pirinenc
www.vilada.net

Instal·lacions

938 238 345

Ajuntament
www.viverserrateix.net

Enric

instal.lacions.enric@gmail.com

647 893 274

Instal·lacions i reparacions domèstiques e industrials:
aigua, calefacció, electricitat, gas, aire condicionat.
Pressupostos sense compromís.

938 204 922
viver@diba.es

alimentació

especialitats viñas

Teodor Miralles, 20 08613 Vilada

 938 238 155
info@especialitatsvinas.com
www.especialitatsvinas.com

Pastisseria d’artesania
Especialitat en galetes artesanes

casa bechs
08673 Viver i Serrateix
 9938 204 979

938 238 128
938 238 327
938 238 082
938 238 180
938 238 222
vilada@diba.es

	serveis	

Viver i Serrateix

info@bechs.cat

www.bechs.cat

Cria de porcs rústics, elaborem els
productes de la matança tradicional,
sense additius,només amb sal i pebre

Cal Candi
Camps de Vilarrasa
C/ Clotassos, 18
08613 Vilada
 938 238 313
cal-candi@terra.es
www.cal-candi.com
RESTAURANT,
CENTRE DE VACANCES I ESPORT

el núm

17 de

sortirà el proper mes de desembre
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