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L
a vida, el pas dels anys, és l’alternança d’estacions. Cada 
estació és la part de l’any compresa entre un equinocci i un 
solstici. L’hivern s’inicia amb el solstici d’hivern, quan el Sol 
passa per Capricorn cap al 21 de desembre, i s’acaba amb 
l’equinocci de primavera. Ara els dies són curts i paulatinament 

s’aniran allargant. Ens hem posat la roba d’hivern i el fred ambiental ens 
porta a celebrar les festes més familiars i entranyables de l’any... 

En aquest tasta hi podeu llegir l’entrevista amb el president Artur 
Mas on parla sobre bolets i la situació política i econòmica. Però tenim 
més propostes. Si us interessa l’art, en aquestes pàgines hi trobareu el 
polifacètic Josep Grifoll i el pintor Marc Camps, casserrencs tots dos; la 
ruta berguedana de Picasso (text de Jaume Capdevila-Kap, i il·lustracions 
de Salvador Vinyes) i l’entrevista amb Rosa Obiols, que reprodueix retaules 
medievals. Som en dies d’àpats tradicionals: us suggerim cuina de caça, 
torrons, els productes d’Especialitats Viñas, vodka... A més podeu llegir 
un reportatge sobre la Catalunya Central, una reflexió sobre la Fia-faia, 
una ressenya de Quirze Grifell sobre Martí Gironell que escriu una obra 
ambientada a Sant Benet de Bages, un apartat dedicat a la biomassa i una 
entrevista amb l’entrenador i competidor d’esquí Jordi Selga. 

Us desitjem un Bon Nadal i Any Nou. 
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4  l’apunt i per Sergi roca   [President del Consell Comarcal del Berguedà]

Artur Mas: un home de país

A rtur Mas i Gavarró actualment és el president 
del nostre país i del govern de la Generalitat 
de Catalunya. És el fill gran d’una família rela-

cionada amb la indústria tèxtil i la indústria metal·lúrgica. 
Ha treballat en l’empresa privada i ha estat, entre altres 
càrrecs públics, regidor de l’Ajuntament de Barcelona, 
diputat al Parlament de Catalunya, conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques i conseller d’Economia i Fi-
nances de la Generalitat de Catalunya. 

Però, per sobre de tot, Artur Mas és una persona 
vital, preparada i amb experiència, d’aquí que ell 
pensi que la vida personal, la formació i l’experièn-
cia són factors que influeixen en les decisions d’un 
polític. És una persona compromesa amb el seus i, 

alhora, compromesa amb un projecte de país. És 
una persona austera, propera i afable, tot i l’estereo-
tip que alguns li han volgut crear de persona llunyana 
i altiva. 

Artur Mas ha sabut ésser fidel a ell mateix i a les 
seves idees, és una persona de fortes conviccions, 
que defensa les seves propostes amb fermesa, i és 
això, precisament, el que l’ha permès arribar a la 
presidència del nostre país quan altres, amb les difi-
cultats que ha hagut de superar, s’haurien enfonsat. 
Parlo d’una persona amb vigor, caràcter i embranzi-
da, una persona que sabrà portar el país i la seva 
gent a bon port perquè en coneix el territori i les 
persones. 



è
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per gemma SobreviaS i marta romera 

Artur Mas

Vaig néixer a Barcelona l’any 
1956 i sóc el gran de quatre 

germans, dos nois i dues noies. 
Vaig conèixer la meva dona, 

l’Helena Rakosnik, l’any 1979 
al casament d’un amic, 

i ens vam casar el 1982.
Tenim tres fills: la Patrícia, 

l’Albert i l’Artur.

President de la Generalitat de Catalunya i 

investit com a tal el 23 de desembre de 2010.  

És llicenciat en Ciències Econòmiques i

Empresarials. Enguany ha estat guardonat 

amb el títol de Boletaire d’Honor.
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—Què ha significat per a vostè rebre la distinció 
de Boletaire d’Honor?
—Per a mi és un honor molt gran. A Puigventós 
ja vaig dir que amb la celebració d’aquesta festa 
s’ha sabut mantenir la flama d’aquesta tradició 
i podríem dir que amb ella es manté també la 
flama de Berga, del Berguedà i de Castellar del 
Riu, però una mica també la flama de Catalunya. 
Considero que a base de conservar les nostres 
tradicions i els nostres costums, allò que ens ha 
fet ser com som, ens sentim gent més del país, 
ens estimem més la terra i estem disposats a què 
aquests valors comuns i compartits serveixin per 
aixecar el país. Per això, vull aprofitar per reiterar 
la meva felicitació als organitzadors de la 55ena 
Festa del Bolet que organitza la Penya de Berga i 
també per la sisena convocatòria del Bergabolet.
—És un bon boletaire?
—M’agraden molt els bolets, però la veritat és 
que fa molts anys que no en vaig a buscar. Mai 
he estat molt destre per això, però tinc bons amics 
que sí que ho són i algun cop els he acompanyat. 
Tot i que enguany no és un molt bon any de bo-
lets, animo a tots els catalans i les catalanes a 
gaudir de la tardor al Berguedà, de les possibi-
litats que ofereixen aquestes contrades durant tot 
l’any i de les activitats que aquí s’hi fan.

è6

—Quin futur li veu a una comarca com la nostra 
que ha vist desaparèixer el seu teixit econòmic 
després del tancament de les mines i les fàbriques 
tèxtils?
—És evident que estem en un moment complicat, 
ja que el mes de setembre la comarca tenia un 
atur que se situava en el 14,79% i les empreses 
disminuïen d’ençà l’any passat, però crec que 
l’èxit de la comarca rau en potenciar aquells 
atractius dels que disposa. El Berguedà pot sen-
tir-se orgullós de ser un referent en cultura i tradi-
ció, però el turisme és també un d’aquests actius 
de la comarca i això cal potenciar-ho. Crec la 
comarca ha de tenir molt presents aquestes possi-
bilitats i serà bo treballar en la línia de no deixar 
de reforçar-les, reinventant-se si cal, però sempre 

entrevista n Artur Mas

“Rebre la distinció 
de boletaire 
d’honor és una 
gran satisfacció”[

amb l’objectiu de multiplicar els esforços. Això 
serà positiu pel Berguedà, però tampoc vol dir 
que hagi de deixar de banda l’activitat econòmi-
ca industrial que lluita dia a dia per tira endavant. 
—En temps de crisi tots ens hem d’ajustar el cin-
turó, però en una comarca com la nostra les reta-
llades encara es noten més per manca de sortides 
laborals, xarxa de transports públics cara i insufi-
cient, una comarca majoritàriament dedicada als 
serveis... 
Quina esperança els donaria a les famílies que 
han de viure amb 400 euros i no veuen un futur 
millor?
—Sovint explico que de la mateixa manera que 
moltes famílies, empreses, entitats i administraci-
ons s’han hagut d’estrènyer el cinturó, el Govern 
de la Generalitat ha hagut de fer el mateix. És 
veritat que hem hagut de prendre decisions que 
ens han costat i que no ens ha agradat tirar enda-
vant, però el moment ho requereix. El nostre país 
no pot seguir endeutant-se més perquè aquesta 
seria una hipoteca trenmenda per les properes 
generacions i ens portaria a la deriva.

El Govern no oblidarà una comarca com el 
Berguedà, que es troba en una situació compli-
cada, és cert, però ara, més que mai, necessita 
de l’esforç de tots plegats per tirar endavant. En 
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8 entrevista n Artur Masè8

una comarca com aquesta cal seguir apostant 
en la reconversió dels seus propis serveis per tal 
d’aconseguir el millor de si mateixa. El Govern 
estarà amatent a qualsevol oportunitat que hi 
hagi, per molt petita que sigui, i intentarà estar al 
costat de la seva gent, treballant amb l’objectiu 
d’aconseguir que la comarca se’n surti.
—Des del seu govern, quin suport se li donarà 
a una festa tan important pels Països Catalans 
com és la Patum per tal que es pugui construir 
finalment un museu per donar-la a conèixer a la 
resta del món?
—Des del Govern hi ha un clar interès en poten-
ciar i donar estabilitat a una festa tan important 
com és la Patum, declarada Patrimoni Immate-
rial de la Humanitat per part de la Unesco el 
1995. En aquest sentit, i amb aquesta intenció 
de fer-la encara més coneguda arreu, hem fet un 
esforç molt gran i el Govern ha passat a triplicar 
els ajuts de cara a l’any 2012 per la celebra-
ció d’aquesta festa. Dels 35.000 euros d’ajut el 
2011 es passarà a 100.000 euros pel 2012. 
La Patum ja és una festa molt coneguda i també 
molt estimada a casa nostra. Podríem dir també 
que s’ha convertit en una celebració ancestral i 
és un gran referent de les festes tradicionals ca-
talanes, una part substancial i molt entranyable 

de la nostra cultura que no podem deixar per-
dre i que estimem de manera especial tots els 
catalans.
—És una bona sortida el turisme? Com la Gene-
ralitat pot ajudar a potenciarlo?
—El Berguedà té un gran atractiu turístic, molt 
especialment per als propis catalans. Un turisme 
que pot arribar durant tot l’any empès pel patri-
moni cultural, natural i gastronòmic de la comar-
ca. A més, aquests productes són estratègics en 
la promoció turística de Catalunya i el Berguedà 
està molt present, i ho continuarà estant, en les 
accions que es fan des de la Generalitat, a tra-
vés de l’Agència Catalana de Turisme, com són 
els viatges de prospecció i familiarització, les 
visites de periodistes internacionals, l’assistèn-

cia a fires o les jornades de comercialització. A 
més, la Patum ha protagonitzat diverses de les 
accions promocionals que s’han dut a terme des 
de la Generalitat per promoure aquesta festa a 
escala internacional. Evidentment, doncs que el 
turisme és transcendental per la comarca. I per 
això també, el Govern està treballant en la línia 
de sumar esforços des de la iniciativa pública, 
és a dir, els ajuntaments, el Consell Comarcal 
i la Diputació, com des de les diverses entitats 
i, sobretot, juntament amb la iniciativa privada 
per aconseguir dinamitzar un sector que estic 
convençut que pot donar molt més de si mateix. 
Crec que si treballem en aquesta direcció, i 
nosaltres des del Govern de la Generalitat ho 
liderarem, aviat estarem en condicions de poder 
parlar obertament de la dinamització del sector 
a la comarca.
—S’ha fet una inversió molt gran en l’amplia-
ció de l’hospital de Berga, serà possible veure la 
part nova oberta i en ple rendiment?
—L’obra d’ampliació de l’Hospital de Sant 
Bernabé de Berga, que va finalitzar a finals 
de 2010, va suposar una inversió total de 
8.800.000 €. L’equipament no estava inclòs 
dins el pressupost de l’obra i l’Hospital Sant Ber-
nabé no podia fer front a la inversió, pressupos-

El Berguedà té un 
gran atractiu turístic, 
especialment per 
als propis catalans[
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tada inicialment en 1.000.000 €. El CatSalut 
s’ha compromès a subvencionar aquest equi-
pament, segons la disponibilitat pressupostaria, 
per un import màxim de 300.000 €, suficient 
per a l’equipament mínim necessari per a la po-
sada en funcionament dels serveis de farmàcia, 
rehabilitació i magatzem.

El detall d’aquest equipament sanitari ha es-
tat consensuat entre l’hospital i el CatSalut i l’hos-
pital s’ha de fer càrrec de la compra anticipada 
del mateix. En aquest moment, l’Hospital Sant 

Bernabé, està recollint ofertes de diferents comer-
cials sanitaris per plantejar la licitació d’aquest 
equipament al més aviat possible. A més, l’hos-
pital també està negociant amb d’altres prove-
ïdores del territori (Germanes Hospitalàries del 
Sagrat de Martorell) la utilització de part dels 
espais d’aquesta ampliació de l’hospital i així 
estaria ocupada la seva totalitat. Tot plegat vol 
dir que podríem estar obrint la part nova de cara 
a l’any vinent.
—Com hem dit, estem en temps de retallades, 

però Catalunya no es pot permetre que retallin 
la nostra identitat com a país, la llengua i la cul-
tura en són pilars bàsics. Com els preservarem 
davant els intents de subordinació?
—En un moment en què el país té amenaces sig-
nificatives, des del punt de vista del manteniment 
de la identitat i el progrés de l’autogovern, ens 
cal que les actituds comunes de país siguin més 
sòlides que mai. Catalunya és un país que ha 
estat fent els deures durant els darrers 30 anys i, 
simplement, quan el que es fa és trepitjar aques-
tes aspiracions, això té conseqüències, que pas-
sen per una evolució d’opinió a Catalunya de 
cara a tenir un projecte propi.

El que ha de quedar clar és que si se se-
gueix en aquesta línia, les relacions entre Ca-
talunya i Espanya es convertiran només en una 
relació d’interessos, però no de confiança ni 
d’estimació. La identitat, la cultura i la llengua 
són irrenunciables per a nosaltres, com ho són 
per a qualsevol altre país, però també ho seran 
l’autogovern, una major capacitat de decisió i 
sobirania i la justícia social i el progrés econò-
mic. Per això, a més de defensar aquests pilars 
bàsics de la nostra identitat, plantejarem un pac-
te fiscal per tal que hi hagi més justícia per a la 
gent que més aporta. 
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Grifoll és artista

p
intor, escriptor, fotògraf i performàntic serien alguns dels princi-
pals trets que descriuen al polifacètic artista casserrenc Josep 
Grifoll. Però rere d’aquests s’hi afegiria una llarga cua d’ad-
jectius, que alguns d’ells encara no estan al nostre abast per a 
raonar-los. Les seves infinites obres sempre tenen una empremta 

única i especial que el fan reconeixible.  Els sentiments són el material que més 
utilitza a l’hora de crear i per aquest motiu  fa que no estigui a l’abast de molts 
de nosaltres.

No s’endinsa en cap etiqueta ni isme, ja que Grifoll prové d’un planeta 
fugisser i  les seves obres també en marquen la traça. Per aquest motiu no 
encaixa dins dels surrealistes, expressionistes, impressionistes,... però a la 
vegada ho és tot en un i lligat del fil prim que separa la ironia de la tristesa i 
la dolçor de l’amargor. Un artista que no valora el seu art i que es desviu per 
expressar-se allà on faci falta.

Poc valorat i a la vegada reconegut i present arreu, se li augura un futur de 
colors. Em fa feliç haver viscut i coincidit amb aquest personatge indomable i 
sense normes. Poder-lo visitar de tant en tant o  descobrir missatges anònims a 
les parets abandonades de la nostra comarca són regals impagables !! 

 l’apunt i per PeP eSPelt   [Artista i Director artístic movimentpuntzero]
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Partir de mi vers a mi des de tots els desconeguts 
que m’habiten no és fàcil. Provaré de fer-ho senzill, 
em dic poc convençut i m’hi poso. Necessito un 
Grifoll entrevistador i un Grifoll per entrevistar. 
El “periodista” es dirà Josep i l’ encarregat de 
respondre, griFOLL, que ja té les seves connotacions.
No estaria malament disposar també d’ un tema. 
L’Encarregat d’ aquesta esquizofrènia però, 
el “Claudi del Tasta”(el berguedà) m’ha parlat de 
“cultures”. M’era més fàcil esports: tot en blanc, 
no en sé res. Això no vol dir que de “cultures” en 
sàpiga, ni jo, el Josep, ni (no sé què ens dirà) el 
griFOLL. Hem quedat a la nit, a casa seva. És quan 
em penso que m’assemblo més al què sóc, m’ha 
dit dubtant per acabar confessant que es passa les 
nits fent invents del Tebeo i que als matins no es pot 
llevar. No dormo bé, tinc tres llits i dormo al sofà, 
no em demanis per què.

J—griFOLL, qui ets? D’on surts? Podries definir-te? 
Presentar-te? En sabràs més que jo.
g— (Riu). Osti, és que no crec que ningú pugui sa-
ber “qui és”. Això és com demanar-li a un núvol. 
Sempre l’és, però mai és igual, ni un instant. La 
majoria contestem dient el què tenim, el què sen-
tim, d’on som, què fem, què ens agrada o qui ens 
agradaria ser, però mai diem qui som. I quan algú 
es defineix és que ja s’ha acabat, n’està. Te una 
imatge d’ell i deixa de buscar. I deixar de buscar és 
deixar de viure. (Torna a riure). I encara que sovint 
plogui merda, també ens abracem i plou aigua. Mai 
porto paraigües. La vida és el millor parc d’atracci-
ons que existeix.
J—Em refereixo més aviat al teu vessant creatiu, artís-
tic, poètic potser. Perquè a tu t’han publicat tres llibres 
de poesia, surts en vàries antologies, has exposat aquí 
i a l’ estranger, fins i tot a Paris i a Nova York...

cara a cara [dos de folls que en fan un (?)]

è

Josep vers GriFOLL
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g—Sí, però a tothom li han passat coses. Jo, a 
la memòria del cor hi tinc la poquíssima gent que 
m’estimo, records “dels anys beguts” (és el títol 
del seu segon llibre, publicat per Edicions l’Albí), 
el bosc, gests, fets aparentment simples, perso-
nes... El dia que em mori, si en sóc conscient, no 
recordaré “currículums”, hi tindre el primer petó, el 
naixement de ma germana, la veu de la primera 
noia que em va parlar i que encara em parla! Que 
te un fill, el Pau, que ha començat a ballar rumba 
abans de caminar, que es diu Zulima i és escripto-
ra i li dec l’impossible. Recordaré a ma àvia ennu-
egant-se de tant riure, a ma mare ensenyant-me 
les coses més importants, sent-hi sempre. Al meu 
pare viu i no a la seva mort, aquesta no te res a 
veure amb ell... I per sobre de totes les coses re-
cordaré els millors moments de la meva vida, amb 
ma germana, a qui m’agradaria assemblar-me al-
gun dia. Perdona que xerri tant, ja ho faig, ja m’ho 
diuen. Però no recordaré si em van donar un títol o 
vaig penjar un quadre en una sala de  ves a saber, 
ni cap títol de cap llibre (meu)...
J—Sí, xerres molt. I de pressa. T’aniré interrompent 
i metrallant amb preguntes curtes i inconnexes, a 
veure què fem. Què vas fer ahir?
g—Buscar, aprendre, riure, estimar.
J—Poetes, quins?
g—La Blanca Llum Vidal i el Lorca. En aquest 
ordre. I la Dolors Juarez, també de Casserres. L’ 
Enric Casasses, que  tenim la sort que també vol-

ta molt per aquí. I Osti, molts. I no tots escriuen, 
ni molt menys. Són tots morts (riu). No, no, n’hi 
ha moltes i molts i de ben vius. Darrerament es-
tic flipant amb en Camacho Grau, amb qui havia 
recitat quan encara desconeixia la seva poesia. 
Més o menys m’ha passat el mateix amb la Laura 
Lopez Granell. És genial. I el Vicenç Zumajo, de 
Berga. No deixa de sorprendre’m.
J—Quatre paraules que t’agradin, que et sedueixin...
g—M’agrada pluja, alegria, terra, foc, verd, nit, vida. 
Seduir? Bosc, roig, alè, prohibit...

J—Et proposo un joc sense límit de paraules, però 
han d’ésser noms i en una sola resposta, del que 
et vingui al cap, sense parar-te amb prou feines a 
pensar. Com una pluja d’“idees”, tu mateix.
g—M’agrada, no esperava menys de mi! (Riem). 
Començo: Bauma, vernís, verd, molsa, mirall, 
(Anselm) Kiefer, potassa, silenci, terra, fusta, 
(Ana) Mendieta, Casserres, riera, Malanyeu, peu, 
poma, poema, deliri, (Mario) Benedetti, (Julio) 
Medem, (The) Doors, Altamira, maria, paper, ins-
tint, instant, ploma, pell, terracota, ( Maria-Mercè) 
Marçal, perdó, gràcies, acrílic, matèric, pelut, car-
bonet, 1972, Manresa, entrecuix, tendresa, vida, 
fragilitat, art, anònim, pseudònims, (Joan) Vinyoli, 
Roc (de la mel), Gargamel, arbre, lluna, rel, pols, 
fum, boira, (Antoni) Tàpies, llapis, ocre, tisores, 
tinta, parrac, pinzell, gàbia, cordill, tòtem, pedra, 
escultura, llom, nitrat potàssic, esperma, fanzine, 
collage, soledat... Va, ja en tens prou.
J—(Artísticament), què estàs fent ara?
g—Ui, pinto amb potassa, en faig pólvora i cremo 
els quadres i les escultures, després hi enganxo 
vidres trencats, etcètera etcètera. És per una ex-
posició que està al caure. Serà al Cercle Artístic de 
Sallent. I és que encara queda gent! (somriu agraït).
J—Per aquí dalt has exposat a diferents llocs de 
Berga, al Konvent de Cal Rosal, a Puig-reig, etcè-
tera. Com està el panorama “artístic” al Berguedà?
g—També he exposat al bosc i en cases abando-
nades, pots espatllar les parets i no passa res (riu). 

cara a cara   Josep vers Grifoll
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traduït (fins i tot al grec), que ha anat a la 
ràdio i a l’ hospital a Barcelona a apren-
dre dels nens més llestos del món. Que 
he llegit  a les escoles de Casserres i a la 
plaça de Casserres (Poble Poema) i ha 
agradat a tot arreu. Per mi és un poema 
cada vegada més important, potser per 
això ja es diu “importa”, me l’en feu:

No crec que el panorama artístic tingui a 
veure amb l’art. Em refereixo a que l’art i 
els espais (pocs o molts) destinats a l’art, 
no sé si hi tenen massa a veure. L’art va 
de conya! Els pocs espais on exposar ja 
és una altra cosa, en falten. I si vull veure 
què fa el jovent, on vaig? Aquí i arreu, eh?  
Al final tot plegat acaba sent molt “secta-
ri”. Hi ha gent joveníssima fent realment 
coses boníssimes que no veuràs enlloc. 
Sobren “intelectualillos” i falten espais 
amb la ment i les portes obertes. Com-
partir i no competir, falta. Rebel·lar-se i no 
acomodar-se. Deixar de mirar-se el melic 
i disfrutar una mica convé. I on no parem 
de fer tard és en l’educació. S’ensenya 
història de l’art, a dibuixar figurativament, 
linealment i para de contar. A ningú se li 
ensenya a treure l’artista que tots portem 
dins, el que s’expressa i xucla i aprèn a 
aprendre que si no escup els sentiments 
que li fan mal és pell de psiquiatra (riu).
J—En què creus?
g—En l’amor. Si no pots amb amor, no po-
dràs amb res. L’amor ja m’ho inclou tot.
J—Per acabar, ens diries un poema teu, del gri-
foll i que t’agradi?
g—Meu i que m’agradi? D’aquests no en tinc 
(riu), però n’hi ha un que ha anat al circ on ha 
estat interpretat i aplaudit, que també ha estat 

Importa
Importa. Fer soroll importa. Despertar-se d’ésser els al-
tres i ser hom i no desertar. Importa. Ser salvatge com el 
llop com l’herba importa. Importa. Fer-se. I fer-se ale-
gre importa. I no desistir. Ni que sigui per dur la contrària 
o per desrutinar les lleis de la rellotgeria importa. Impor-
ta. Cantar-se les veritats al mirall importa i dir-se alguna 
mentida. La curiositat importa. Defensar la curiositat per 
sobre de totes les coses com un símptoma de supervi-
vència importa. Importa ser tou i no anar massa carre-
gat. Importa. Anem pel riu. És important. Jugar importa. 
Sense temps. Jugar i jugar. Posar-se ulleres amb vidres 
de diferent color és important. Que no s’acabi la música 
és important. Importa enfilar-se estirar-se saltar importa. 
Dir-li que no a la mort importa. Aprendre a viure al seu 
costat importa i no estar-hi d’acord importa. Importa 
tenir set. Fer experiments meravellosos com ara estimar 
importa. És el que més importa. Estimar. Costa molt 
estimar. Per això és el què més importa. Estimar va més 
enllà de tot. Conté la vida i conté la mort i no. Va més en-
llà. Estimar és estimar. Ho importa tot. Després importa 
voler volar. Importa viure als núvols o a la lluna molt so-
vint importa. Mirar el firmament importa. No deixar de 
fer-ho importa. Saber que tot és possible importa. Plo-
rar-ho tot importa. Xisclar-ho tot importa. Ser una mica 
bastant boig importa. Riure’s de tot importa. Importa. 
Portar un llapis a la butxaca importa. Observar. Saber 
sagnar. Deixar fluir. Disfrutar importa.



14  art

a quests quadres impregnats de color i de vida, d’una vida 
interior transformada, semblant a un somni que expressa una 
realitat més aviat fantàstica que real, també manifesten una 
tristesa i una melangia que són un signe propi de les per-

sones idealistes, sensibles i sentimentals. Les figures que s’hi troben mostren la 
gran dignitat de la senzillesa i la humilitat i fan conjunt amb tot l’entorn que les 
acompanya.

Els trets característics d’aquesta pintura són enèrgics i d’una fermesa que ex-
pressen la gran personalitat de l’artista, tempestuosa i a la vegada serena, agresta 
i feréstega, amb matisos de placidesa, conformitat en allò que l’inspira la natura i 
absent de l’engany de les falses il·lusions; camps de blat i roselles arrossegats per 
un vent tempestuós, paisatges nevats en què la neu dóna calma i llum a la foscor. 
La solitud es reflecteix també en molts aspectes, i els camins desolats de la vida es 
mostren ben clarament en l’obra d’aquest genial artista. 

Un quadre, un somni, una nova creació, un capvespre amb uns arbres foscos 
i un cel de núvols tempestuosos que anuncien una nit tenebrosa; del camp de blat 
amb roselles, se’n desprèn una llum com misteriosa, fascinant, que contrasta amb 
la foscor. Sembla haver-hi una lluita entre el vent i la calma. Les dues figures que 
s’hi troben semblen estar molt serenes i tranquil·les. 

L’art és l’expressió de les nostres vivències. Així és com al capvespre de la 
vida, malgrat els estats angoixants, tristos i tormentosos que pot haver-hi causats pel 
sofriment, de l’esperit humà també pot sorgir-ne una calma, una pau i una serenor, si 
sabem acceptar la realitat que ens imposa la natura o el Ser Suprem que la regeix. 

Un quadre, un somni, una creació

per carmen monell i riba

s EL PINTOR MARC CAMPS I LA CARMEN MONELL, A LA RESIDèNCIA L’ONADA DE CASSERRES.

Carmen Monell va 
dedicar-se durant 
molts anys al 
dibuix i a la pintura, 
relacionant-se amb 
pintors i artistas. 
Coneixedora del 
pensament i de la 
filosofía, va escriure 
articles a la revista 
“La Nació”, 
de la Generalitat.

[
s PINTURES DE MARC CAMPS.



Dins de la teoria del caos, Edward 
Lorenz va establir el concepte de «de-
pendència exponencial de les condi-
cions inicials», conegut popularment 
com «l’efecte papallona», és a dir que 
petits canvis poden desencadenar 
grans transformacions o, per expli-
car-ho amb un exemple, que el batec 
de les ales d’una papallona a Tokyo 
pot provocar un huracà al Carib.

 la ruta de l’art tastahivern2011 15
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El maig de 1906, fent camí entre Bar-
celona i Paris, Picasso arribà a Gósol 
amb la seva companya Fernande, 
s’instal·laren a Cal Tampanada, i divi-
diren el seu temps entre el sexe i l’art, 
si és que no són la mateixa cosa. Du-
rant gairebé tres mesos, el pintor que 
ja havia deixat enrere l’època blava, 
enterrà definitivament l’època rosa en-
tre Ensija i el Cadí i començà el seu 
interès pel primitivisme, que culminarà 
amb Les Demoiselles d’Avignon. L’ex-
periència intensa que Picasso va viu-
re a Gósol aquell estiu, marcarà de 
forma decisiva la història de l’art del 
segle XX. Els tons ocracis de l’esquena 
de la cinglera del Costafreda, la textu-
ra rocallosa de la cara sud del Cadí, 
la llum trencada del sol que es pon 
rere el Coll de Josa, varen impregnar 
profundament a la paleta del pintor, 
fins al punt que Robert Rosenblum –un 
dels més grans especialistes en Picas-
so– diu que en els paisatges pintats a 
Gósol «ja s’hi troben els elements del 
cubisme». Després dels dies de Gósol, 

El dissenyador i il·lustrador 
Salvador Vinyes
és l’encarregat de donar forma a aquest projecte
Aprofitem per informar-vos de la 
publicació del seu bloc a internet
www.salvadorvinyes.com

la ruta de l’art
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reportats per Palau i Fabre, Picasso va re-
volucionar la història de l’art. Picasso ha-
via trobat a Gósol la valentia per trencar 
definitivament amb la tradició artística de 
deu segles. No fou un viatge intranscen-
dent: el batec d’una papallona gaditana 
a l’ombra del Pedraforca va desencade-
nar un huracà sobre l’art modern.
Si segons John Dewey l’art és una expe-
riència, a Gósol hi ha el millor Museu 
Picasso del món: el museu on hi ha els 
marges, les pedres, les cingleres, la llum, 
i l’aroma que van provocar el salt de 
Picasso a la modernor. La iniciativa del 
Camí de Picasso del Consorci de Turisme 
de l’Alt Berguedà ens ofereix reviure l’ex-
periència que va trasbalsar Picasso, amb 
l’ajut d’un mapa amb fortes ressonàncies 
pictòriques dibuixat per Salvador Vinyes 
(tan valent que l’ha dissenyat sense cau-
re a la temptació de manllevar ni un traç 
de Picasso) que ens guiarà pel Camí de 
Picasso, el camí que va recórrer l’art del 
segle XX per arribar a la modernitat.

Text Jaume Capdevila KAP

Aquesta iniciativa l’ha portat a terme el 
Consorci de Turisme de l’Alt Berguedà el qual ha 
editat el mapa del Camí de Picasso 
que podeu trobar a les oficines de turisme
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LA CUINA DE LA CAÇA, 

UN REGAL DE LA NATURA QUE ELS 
RESTAURANTS DEL BERGUEDÀ 

US POSEM A TAULA!

18
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LA CAÇA és una activitat tan an-
tiga com l’home però en els nostres dies 
quan ens referim a la cuina de la caça 
solem distingir entre diferents tipologies 
d’animals salvatges amb interès culinari. 
Parlem doncs de la caça major (el sen-
glar seria el rei indiscutible dels boscos 
del Berguedà però també trobaríem 
l’isard, el cérvol i el cabirol), la caça me-
nor (conills i llebres) i la caça de ploma  
(perdius, becades, faisans, tudons, etc.).

A nivell gastronòmic aquests animals 
gaudeixen d’un gran prestigi (desta-
cant el cérvol, la llebre, la becada i el 
faisà) i part de la seva fama es deu a 
l’origen aristocràtic d’aquesta activitat. 
Així, per exemple, a l’edat mitjana la 
cacera era una prerrogativa dels reis i 
els nobles i per tant aquests eren pràcti-
cament els únics que en podien gaudir. 
Això ha canviat i ara la caça és una ac-
tivitat oberta a tothom i regulada per la 
Generalitat de Catalunya, la qual fixa 
les espècies d’aprofitament cinegètic, 
els períodes de veda, etc.

Tornant a la cuina, la carn de caça té 
virtuts que la fan única, aromes de bosc, 
d’herbes aromàtiques, de sajolida, de 
romaní... Per altra banda aquesta carn 
acostuma a ser dura i poc amorosa i és 
per això que a la cuina s’utilitzen tèc-
niques com el faisandatge (repòs) molt 
utilitzat en la cuina de les perdius, fai-
sans, becades i llebres o l’estofat o ci-
vet que són les tècniques culinàries més 
comuns que es solen aplicar a la caça 
major i que consisteixen en posar a ma-
cerar tota la nit la carn tallada a daus 
junt amb herbes, verdures i vi (ja que 
l’acció àcida i enzimàtica del vi ajuda 
a entendrir la carn). Hi ha però noves 
maneres de preparar la caça que la fan 
potser més atractiva a un públic poc 
avesat a menjar-ne com són els arros-
sos, els patès, els lloms a la planxa, etc.

Des de fa tres anys els restaurants del 
Berguedà promocionem aquesta cuina 
basada en la caça i que té tradició tan 
arrelada en les nostres cuines d’interior 
i de muntanya. 

Així, enguany ha començat la tercera 
edició d’aquest campanya gastronòmi-
ca que des del mes de novembre i fins 
al març 2012 us oferirà un menú basat 
en plats de caça. El menú que oferim 
consta d’un entrant basat en productes 
locals dels membres del Club dels Sa-
bors del Berguedà, un plat principal de 
caça i unes postres. Tot a un preu tancat 
de 30 euros iva inclòs.

Si voleu més informació dels plats que 
ofereix cada restaurant que partici-
pa en la campanya podeu consultar 
la web: www.elbergueda.cat o www.
berguedaturisme.com. També trobareu 
el fulletó de la Cuina de la Caça a les 
oficines de turisme de la comarca. 

Bon profit!!!

Marcel Cardona
Cuiner del Restaurant Cal Fuster

Viver i Serrateix

tastahivern2011 19
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A Puig-reig
C./ Pau Casals, 3    938 290 086

matins de 9 a 13.30 hores
tardes de 15.30 a 20 hores
diumenges tancat

l el millor pa de la comarca    l les millors pastes  l un racó per pasar-ho bé 

n Esmorzars, brenars, pastes de full, xocolata desfeta 

è
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n Pans i pastes

n Croissants

n Ensaïmades



A Casserres

Un nou concepte dins 
del món del càtering

E l taller càtering, som una empresa ubicada als afores de 
Casserres. La nostra activitat és la cuina a domicili, per a 
particulars però sobretot a cases d’agroturisme i molt per 

a clients estrangers que vénen a conèixer la cuina catalana, aquesta 
nova cuina d’aquí reinventada per grans cuiners catalans coneguts 
arreu del món. També organitzem i preparem banquets, festes pri-
vades, celebracions familiars o d’empreses desplaçant-nos als llocs 
escollits pels clients (si el client no sap on fer la celebració nosaltres 
l’ajudem a trobar espais).  

Paral·lelament a les activitats esmentades a l’apartat anterior, 
actualment també oferim servei de càtering per a col·lectivitats, òbvi-
ament no és el mateix tipus de cuina que es fa en els banquets ni a 
les cases de particulars, l’objectiu en aquest cas és fer una cuina del 
dia a dia, sana, equilibrada i amb un preu assequible.

També fem plats per emportar, safates d’aperitius i pastissos 
per encàrrec.

è gastronomia

La nova sala de degustacions “El Taller”, ha estat disse-
nyada per acollir-hi esdeveniments gastronòmics de qualse-
vol mena però en petit comitè. 
Tastos de vins, tallers de gintònics, maridatges i menús degus-
tació, aquestes han sigut algunes de les activitats que s’hi han 
dut a terme des de la seva obertura a principis d’any.

Per aquestes festes fem la crida a totes les empreses i par-
ticulars els quals acostumen a organitzar àpats de grup, i 
suggerim la nostra oferta amb la següent exclusivitat:

l Servei de cuina i servei de sala per a un sol grup
l Alta gastronomia 
l Grups reduïts fins a 25 persones

I si no tens el lloc on fer-nos venir, vine tu al nostre nou espai!!! SALA DE DEGUSTACIONS

Truca i informa’t al 659 785 690 – info@eltallercatering.com – www.eltallercatering.com

22
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Còctel de benvinguda

Aperitius 2012

Cassoleta de bacallà amb ceba caramel·litzada, 
cullereta de mousse d’escalivada i anxoves, plat de 
ibèric amb encenalls de formatge Parmesà, ou ferrat 
de guatlla, Tomàquet xerri amb musselina d’anxo-
ves, piquillo i formatge de cabra, profiterol farcit de 

foie, salmó i formatge fresc, cullereta d’allioli i 
llagostins, codonyat amb cabrales, cullereta de gules 

amb alls , mil fulls de pop amb patates, farcellet 
d’espàrrecs de bosc, farcellet de formatge de cabra, 
caramel de ceps i d’ ibèric, pastisset de marisc amb 

salsa al brandi, selecció de sorbets de cremes fredes.
Mariscada Santa Bàrbara

Sorbet de mojito amb caviar de menta
Ànec amb perfum de castanyes i salsafins

Tronc de Sant Silvestre 
Gelat i Raïm de la Sort 

Cafès i licors
Vi blanc Raimat Chardonnay o negre Clos 

Abadia
Bossa cotilló

Cava Codorniu 1551 Brut Nature
Ball amenitzat per Cristina i Jordi

i de matinada ressopó (Coca amb xocolata)

Preu per persona 70 €  (IVA Inclòs)  

Restaurant Santa Bàrbara

SANT CORNELI                         
938248209 – 938248179 – 938248054

tastahivern2011

Els que reservin el sopar amb habitació a l’Hotel, 
podran gaudir de l’habitació fins el dia 1 a la tarda. 

(sense preses)

Hotel Santa Bàrbara

Habitació doble  60 €
Habitació doble Confort  75 €
Habitació doble Superior  90 €
Habitació triple  85 €

places limitades

Uns àpats especials
Qualsevol festa grossa va associada a 

una menja o a un àpat especial. La 
nostra cultura, d’un cap a l’altre dels Països 
Catalans, és pròdiga en costums, rituals i ceri-
mònies que tenen lloc al voltant d’una taula. 

El cicle de Nadal és un dels més gene-
rosos de l’any. Si pensem un moment en 
la quantitat de productes tradicionals que 
apareixen a les nostres taules per aquestes 
dates, trobarem, per citar-ne només uns 
quants, l’allioli de codony, les neules, els  
torrons, l’escudella de blat de moro escai-
rat, els dolços que caga el tió, el tronc de 
Sant Silvestre,  el tortell de Reis...

La vida del segle XXI és cada cop més 
accelerada. No queda temps per estar-se 
davant els fogons i esperar que les olles  
bullin o que els guisats facin xup-xup. 
Afortunadament, però, les possibilitats de 
menjar a fora tenint en compte la relació 
qualitat-preu, també augmenten. I les      
delicadeses són inacabables. 

Trieu i remeneu. I, sobretot, compartiu 
els àpats amb les persones que més us 
estimeu.
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www.hostallamuntanya.cat
info@hostallamuntanya.cat

“Més de 40 anys fent 
la Millor escudella i carn d’olla”

“l’Hostal taMbé disposa d’Habitacions 
i apartaMents Moblats”

HOSTAL LA MUNTANYA

Plaça Major, 4   08696 Castellar de n’Hug
Informació i reserves 938 257 065

obert els dies 25, 26, 31 de deseMbre i l’1 de gener

Aperitiu de la casa

De primer a escollir

Crema de marisc amb ravioli de ceps
Coca d’escalivada amb llagostins i formatge brie
Carpaccio  de bou amb poma i formatge parmesà

De segon a escollir

Llaminera de garrí amb patata confitada i foie
Pollastre rostit amb prunes I panses 

Bacallà confitat amb alls tendrres

De postres a escollir

Rebosteria feta a casa
Caramels de poma amb fruits vermells

Tiramisú

Aigua , vi Nuviana negre, vi Nuviana blanc

Preu tancat 20€

Passeig de la Indústria, 14           08600 Berga                938 220 749    puntdellum@frankfurtberga.com

 Aperitius degustació

De primer a escollir

Llobarro al forn amb verduretes
Salmó amb compota de poma i cloïses

Suquet de rap

De segon a escollir

Filet de vedella amb crema de ceps
Foie fresc amb poma caremelitzada a l’oporto

Confit d’ànec amb caramels de cebetes

De postres a escollir

Rebosteria feta a casa
Fruita fresca osmotitzada

Coulant de xocolata amb gelat al gust

Aigua, vi blanc Gramona Moustillant brut, 
vi negre Reflexe

Preu tancat 30 €

Aperitiu de la casa

De primer a escollir

Crema de llamàntol amb llagostins 
i navalles saltejades

Coca de foie caramel·litzat amb fruites estofades
Rissotto “frutti di mare”

De segon a escollir

Magret d’ànec amb pera caramel·litzada 
i salsa de fruits  vermells

Rap de l’àvia amb salsa americana
Melós de porc i vedella amb parmentier de bolets

De postres a escollir

Rebosteria feta a casa
Pannacotta amb festucs i nous

Fruita fresca amb  aromes del bosc

Aigua vi blanc Can Feixes Selecció 

Preu tancat 25 €

Menús per a empreses i Nadal
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Pernil de gla i llom ibèric amb pa de coca d`aigua
Cloïses saltejades amb all, julivert i bitxo obertes al vapor de xerès

Daus de salmó amb vinagreta oriental 
Ous trencats amb rosinyols

  
Turbot a la planxa amb verdureta i suc de rostit

Filet de bou amb parmentier trufada 
Cua de bou guisada amb vi blanc i Pedro Ximénez

George cake de xocolata  
Daus de pinya rostida amb escuma de coco

Pastis d’ametlla amb salsa de iogurt grec i salsa de flamet d’ou

Vi negre Virol (costers del segre)  
Vi blanc Nuviana (chardonay-somontano) 

Pa, aigua i vi

40 € iva inclós amb beguda • 35 € iva inclós sense beguda

Llom ibèric amb pa de coca d`aigua
Navalles a la planxa amb all i julivert

Croquetes de pernil de gla

  
Costella de porc caramel·litzada amb soja i mirin

Calamarcets a la planxa amb cansalada del coll i pèsols 
Pollastre de pages rostit amb llenega negra 

Deliri de xocolata
Daus de pinya rostida amb escuma de coco

Vi negre Virol (costers del segre)
Vi blanc Nuviana (chardonay-somontano) 

pa, aigua i vi

30 € iva inclós amb beguda • 25 € iva inclós sense beguda

Croquetes de rostit  1.80€
Foie micuit caramel·litzat amb poma acida  13.95€
Escudella i carn d’olla  14.00€
Crema de marisc  6.00€
Croquetes de marisc  1.95€
Espatlla de xai a baixa temperatura ( 2/ 3 racions)  38.00€
Cassola de rap amb cloïsses, mongetes i rossinyols  18.00€
Arròs de llamàntol  22.00€

C/ Major, 48     938 380 220        Puig-reig

toni castaño

Ostra en cebiche
Foie micuit amb chutney de pinya

Caneló casolà de rostit amb salsa de ceps i mango
Turbot a la planxa amb suc de rostit i verdureta

Filet de bou amb salsa de tòfona i puré de tupinambaru
Semi-fred de xocolata blanca amb gerds

Raïm de la Sort

BODEGA:
 Cava: Raventós i blanc  “reserva de la finca”
 Vi negre: Bernat Oller D.O. Pla de Bages
 Vi blanc: Silencis D.O.  Penedès

PREU    70 €

Còctel de Cap d’Any  i  champagne Rene Rutat “Blanc de 
Blancs” 1 Cru a copes  a 5 €

Canelons artesans de rostit  8.50€
Confit d’ànec amb prunes i pinyons  10.25€
Pollastre de pagès farcit  16.00€/Kg.
Cua de bou guisada amb Pedro Ximenez  
i vi blanc del Penedès  11.25€
Melós de vedella  14.00€
Ànec rostit amb ceps  15.50€
Calamarsets amb tempura de tinta  8.00€/ració





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 Dietistes-
Nutricionistes (ACDN) i 

de l’Associació Espanyola 
de Dietistes-Nutricionistes 

(AEDN). 
Exerceix la consulta clínica, 

la docència i la divulgació 
sobre alimentació i salut.

F
a setmanes que ja estem en-
voltats de llums de Nadal, 
avets i garlandes. I durant 
aquestes Festes la taula tam-
bé té els seus aliments típics: 

escudella de galets, canelons, marisc… i, 
com no, els tradicionals torrons. Aquests ja 
fa dies que ocupen les prestatgeries de bo-
tigues i supermercats. Temps enrere s’ela-
boraven els torrons tradicionals, d’Alacant, 
de Xixona, de crema cremada, de massa-
pà i fruites, de xocolata, etc., però avui en dia cada vegada 
s’experimenta amb nous sabors.

Els ingredients bàsics per elaborar els torrons acostumen a 
ser les ametlles, la mel i l’ou. Tot i que també trobem torrons amb 
xocolata, arròs, massapà, fruites confitades, coco, nous, etc. Tots 
aquests ingredients tenen en comú el seu elevat contingut calòric, 
per això en una petita porció de torró es poden concentrar un 
gran nombre de quilocalories, sucres i greixos. Una porció d’uns 
30 g de torró conté aproximadament 180 Kcal, 15 g de sucre i 
10 g de greix. Aquestes 180 Kcal són les mateixes que podem 
trobar, per exemple, en un entrepà petit de pernil i 2 mandarines, 
amb la diferència que la petita porció de torró ens la mengem 
en un moment. 

Si bé és cert que els torrons són un 
producte altament energètic, això no vol 
dir que en els tradicionals àpats de festa 
no se’n puguin consumir. L’inconvenient 
és que els torrons acostumen a ser les 
postres d’uns àpats també molt calòrics 
i abundants. A més a més, com que es 
poden adquirir vàries setmanes abans de 
Festes, es mengen torrons durant mesos. 
I és que generalment se’n compren més 
del compte o ens en regalen, aleshores 

n’acostumen a sobrar dels àpats de Nadal, així que després de 
Reis en continuem menjant. Si ens preocupa el pes i la salut, no 
cal que prescindim d’aquests productes, però sí que n’hauríem 
de fer un consum responsable i reservar-los només pels dies de 
celebració, o intensificar l’activitat física les setmanes posteriors. 

Així com els torrons no són el postre més indicat després d’un 
àpat festiu i copiós, sí que són una bona opció per aquelles per-
sones que en determinades situacions necessiten un aport extra 
d’energia, com per exemple els esportistes. Així que els torrons 
que sobrin de les Festes, els podem guardar per aquells dies que 
anem a fer una caminada. No caduquen en mesos!

Bones i saludables Festes! 
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Caga tió, caga torró…
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L a marca Especialitats Viñas 
comença quan Pere Viñas va inici-
ar-se com a pastisser l’any 1924, 
ofici que han seguit els seus fills i 

nets, elaborant amb exactitud les seves for-
mules i sistema artesanal de preparar gale-
tes que han donat renom a Especialitats 
Viñas i al poble de Vilada.

Cal destacar els Predilectos una 
especialitat de pasta seca, allargada i 
guarnida amb ametlles trinxades i amb 
una preparació artesanal i acurada dels 
ingredients naturals i de primera qualitat 
que la componen.

L’any 2004 la Generalitat de Catalunya 
va concedir a Especialitats Viñas la 
certificació d’Empresa Artesanal Alimentà-
ria en l’activitat de pastisseria (A  d’artesa-
nia), com a pastissers podeu trobar també 
tots aquells dolços que son del vostre grat 
i que ens acompanyena les festes mes se-
nyalades de l’any, mones de pasqua, pa-
nellets i com no els torrons i neules per 
les festes de Nadal, tots ells elaborats amb 
els millors productes de la nostra terra. 

Aquest any, els torrons, Viñas
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Teodor Miralles, 20    08613 Vilada
Telèfon 93 823 81 55
Fax 93 823 82 68
info@especialitatsvinas.com
http://www.especialitatsvinas.com

Productes: 
galetes artesanes 
amb xocolata i sense, 
tot tipus de torrons, 
codonyat, 
mones de Pasqua, 
panellets i es destaca per 
les seves galetes guarnides 
amb trossets d’ametlla, 
els Predilectos.
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Un tast per la 
Catalunya Central i 

Pirineus barcelonins
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Nit de Nadal
Foc de nuet
a Vallcebre

Festa de la Fia-faia
a Bagà i Sant Julià 
de Cerdanyola

Esquellada per cridar els Reis
a La Pobla de Lillet

Festa de Reis 
a Sant Julià de Cerdanyola

Cavalcada de Reis
a Casserres, Castellar del Riu.

Pastorets 
a Bagà 
(Casa de la Vila)

Pastorets 
a l’Ametlla de Merola
(Teatre l’Esplai)

Pastorets 
a Puig-reig
(Pavelló d’Esports)

Monumental 
Rebost 
a Monmajor

IV Fira de la Tòfona 
a Cal Rosal

Festa de la Corrida
a Puig-reig

La Matança del porc
a Borredà

Concurs de Pessebres 
en miniatura
a Avià

Pastorets
a Berga

Fira de St. Josep 
a Gironella
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Un tast per la 
Catalunya Central i 

Pirineus barcelonins

El territori de Barcelona és, sens dubte, un món molt divers que ens convé 
descobrir. Aquest espai que administrativament correspon a la província de 
Barcelona, destaca per albergar tres zones ben diferenciades que donen lloc 
a tres marques turístiques: Costa Barcelona, Catalunya Central i Pirineus. 
Tots aquests territoris tenen diversos atractius pels visitants: espais natu-
rals, monuments, museus, indrets amb història, recorreguts per practicar 
tot tipus d’esports o espais per gaudir del lleure en plena natura, i tot 
servit per una xarxa d’equipaments de primera qualitat que dóna suport 
logístic al nostre recorregut. La Diputació de Barcelona, que promou el 
desenvolupament social i econòmic d’aquests territoris, tot vetllant per 
mantenir-ne l’equilibri econòmic, sòciocultural i ambiental, disposa també 
del web www.turismepropbarcelona.cat on trobareu un munt de propos-
tes per a tots els gustos i interessos.

tastahivern2011 31Barcelona és molt més: escapa’tturisme
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T ots aquests ingredients constitueixen un dels 
atractius més destacats del que en essència, 
és aquest territori que va d’arran de mar fins 

als primers cims dels Pirineus, amb uns valors dignes 
d’envejar. Però deixant de banda la zona marítima i 
litoral, ens centrarem en el que coneixem com la Ca-
talunya Central i Pirineus, un territori que constitueix 
una unitat geogràfica natural, amb unes singularitats 
que el fan atractiu per a visitants sensibles i exigents 
on trobaran, amb excel·lència, tot allò que cerquen. 

Aquestes comarques de la Catalunya interior 
són també singulars entre elles, i cadascuna atreso-
ra aspectes rellevants que cal tenir present a l’hora 
de proposar-nos endinsar-nos-hi. Però en tots elles 
trobem una bona oferta d’allotjaments i gastronòmi-
ca de primera línia, apta per a tots els gustos i les 
exigències més elevades. 

El Bages, l’Anoia, el Berguedà i Osona 
són les comarques que confeccionen aquest 
teixit singular que és l’interior barceloní. En ca-
dascuna d’elles descobrim tresors amagats per 
a tot tipus de gustos i exigències, que trobem 
especialment en les seves capitals, totes elles 
amb uns atractius propis que hi fan necessària 
i útil una visita pausada. Són ciutats d’una forta 
empremta històrica però modernes i actives, que 
constitueixen tota una trama que les fa capitals 
del territori que les envolta i que, per tant, no 
tinguin una clara i marcada dependència de 
Barcelona.

Però més enllà de les ciutats, el territori que 
les envolta amaga alguns dels atractius turístics 
més notables del conjunt del país, amb equipa-
ments i serveis que proporcionen unes estades 
inoblidables.

Un dels territoris estrella de la Catalunya 
Central és el Lluçanès. Aquest espai geogràfic 
a cavall entre les comarques del Bages, el Ber-
guedà i Osona, és sens dubte, un dels indrets 
més singulars que puguem esperar. Aquí trobem 
algunes de les millors rutes per fer en bicicleta 
o a cavall, per uns camins ben senyalitzats i 
per uns indrets que ens meravellaran, i amb uns 
nuclis d’un atractiu especial, com Oristà, Lluçà, 
Perafita o Prats de Lluçanès, que és la capital 
d’aquesta subcomarca.

La personalitat de les capitals comarcals

L a Catalunya Central té una xarxa ben travada de ciutats que són capitals de les seves comarques, i 
que de ben segur, disposen d’uns atractius especials per a tot tipus de visitants. Totes elles tenen la 

seva pròpia personalitat que les fa diferents una de les altres, ja que no és el mateix Igualada que Vic, 
ni Berga que Manresa. Cadascuna és rellevant en el seu territori, però destaquem alguns dels seus trets 
diferencials.

Així, de la capital del Bages es pot destacar el seu nucli antic, presidit per la seu en el cim més 
elevat, però no hi podem oblidar tota la ruta ignasiana, amb espais com la Cova de Sant Ignasi, que 
atreu milers de visitants, sense oblidar els remarcables exemples del Modernisme.

Els atractius de la capital d’Osona són molt envejables, amb recorreguts que no es poden perdre, 
com el Museu Diocesà, un dels millors en pintura romànica del món, però també amb un nucli antic de 
remarcable interès, amb monuments singulars, com el temple romà o la catedral amb el campanar ro-
mànic, o la plaça Major, que ens convida a asseure’ns en alguna de les seves terrasses per contemplar 
el pols quotidià de la ciutat.

D’Igualada en podem destacar el seu passat industrial, dedicat a la fabricació de paper, adobats 
de pell o el gènere de punt, tot ben explicat  en el Museu de la Pell, adscrit a la Xarxa de Museus Locals 
de la Diputació de Barcelona, un dels tres primers d’aquesta especialitat existents a Europa i amb unes 
col·leccions repartides entre  la fàbrica de Cal Boyer i l’antiga adoberia de Cal Granotes. 

I de la capital del Berguedà es pot destacar el seu entorn privilegiat presidit pel santuari de Queralt, 
durant molts anys el segon més visitat de Catalunya després de Montserrat, o els Rasos de Peguera, 
bressol de l’esquí català.

www.diba.cat/turisme

Barcelona és molt més: escapa’t

EL LLUÇANÉS.
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La personalitat de les capitals comarcals

L a Catalunya Central té una xarxa ben travada de ciutats que són capitals de les seves comarques, i 
que de ben segur, disposen d’uns atractius especials per a tot tipus de visitants. Totes elles tenen la 

seva pròpia personalitat que les fa diferents una de les altres, ja que no és el mateix Igualada que Vic, 
ni Berga que Manresa. Cadascuna és rellevant en el seu territori, però destaquem alguns dels seus trets 
diferencials.

Així, de la capital del Bages es pot destacar el seu nucli antic, presidit per la seu en el cim més 
elevat, però no hi podem oblidar tota la ruta ignasiana, amb espais com la Cova de Sant Ignasi, que 
atreu milers de visitants, sense oblidar els remarcables exemples del Modernisme.

Els atractius de la capital d’Osona són molt envejables, amb recorreguts que no es poden perdre, 
com el Museu Diocesà, un dels millors en pintura romànica del món, però també amb un nucli antic de 
remarcable interès, amb monuments singulars, com el temple romà o la catedral amb el campanar ro-
mànic, o la plaça Major, que ens convida a asseure’ns en alguna de les seves terrasses per contemplar 
el pols quotidià de la ciutat.

D’Igualada en podem destacar el seu passat industrial, dedicat a la fabricació de paper, adobats 
de pell o el gènere de punt, tot ben explicat  en el Museu de la Pell, adscrit a la Xarxa de Museus Locals 
de la Diputació de Barcelona, un dels tres primers d’aquesta especialitat existents a Europa i amb unes 
col·leccions repartides entre  la fàbrica de Cal Boyer i l’antiga adoberia de Cal Granotes. 

I de la capital del Berguedà es pot destacar el seu entorn privilegiat presidit pel santuari de Queralt, 
durant molts anys el segon més visitat de Catalunya després de Montserrat, o els Rasos de Peguera, 
bressol de l’esquí català.

Pirineus i ruta de les colònies

L’Alt Berguedà és un dels altres espais que no po-
dem oblidar en aquest recorregut per la Catalunya 
Central i Pirineus. Els indrets remarcables per gau-
dir-ne són nombrosos i variats, i van des de les rutes 
per muntanya, per arribar a alguns dels cims emble-
màtics, com el Pedraforca, la serra d’Encija o el 
Moixeró. Aquí, el nucli principal és Bagà, que con-
serva la seva estructura de vila medieval i ofereix 
serveis de qualitat per a tots els amants de la natura. 

I Llobregat avall, uns dels principals atractius 
que hi trobarem és sens dubte la ruta per les colò-
nies industrials, aquests enclavaments de població 
singulars al voltant d’una fàbrica que per funcionar 
utilitzava l’energia que li proporcionava l’aigua del 
riu. Aquest seguit de nuclis, que s’estén des de Cal 
Rosal fins a Manresa, però que segueix riu avall 
fins al Baix Llobregat, forma un conjunt d’un interès 
especial dins el patrimoni industrial de Catalunya 
que l’ha convertit en un dels atractius principals per 
a molts visitants d’aquestes terres.

I acabarem aquest recorregut per la Catalu-
nya Central a l’altiplà de Calaf, a l’Alta Segarra, 
una altra subcomarca, com el Lluçanès, situada a 
l’Anoia. Aquí també són nombrosos els atractius 
que ens esperen. Calaf és una vila d’una llarga 
tradició històrica on podem trobar monuments sin-
gulars, com l’església parroquial de Sant Jaume, 

d’estil renaixentista, el castell i l’hospital o les cases 
senyorials situades al voltant de la plaça Gran i el 
carrer de Sant Jaume. En aquesta mateixa comarca 
trobem indrets tan singulars com Pinós, adscrit a 
la comarca del Solsonès, que té la singularitat de 
ser considerat el centre geogràfic de Catalunya i 
des d’on es contempla una magnífica visita de tot 
l’altiplà fins als confins de les serres de Prades, cap 
al sud, els parcs naturals de Sant Llorenç del Munt 
i l’Obac i el del Montseny, que formen part de la 
Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barce-
lona, cap al nord i amb Montserrat al fons.

Tot aquest recorregut és només un petit tast del 
que ens deparen aquestes terres de la Catalunya 
Central, un territori per descobrir ben a prop de 
Barcelona. www.diba.cat/turisme

ESGLèSIA DE CAL PONS.

BERGA.  foto iGlesias.
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A grans trets podem definir el vodka com un destil·lat que a 
excepció de quantitats insignificants de condiments, consta 
únicament d’aigua i etanol. Es produeix generalment a través 
de la fermentació de grans i altres plantes riques en midó, 
com el sègol, blat, remolatxa o patates. Normalment el con-

tingut d’alcohol del vodka es troba entre 30% i 50% de volum. 
Actualment, sembla ser que estem experimentant un fenomen semblant 

al succeït fa uns anys amb la ginebra. El vodka està revolucionant el mercat 
espanyol amb augments de vendes espectaculars i, precisament, són els vod-
kes d’alta gamma (els anomenats prèmiums) els que més creixement estan 
tenint. Marques com Grey Goose, Citadelle 6C, Karlsson ‘s, Beluga, Roberto 
Cavalli, Belvedere, són els responsables d’aquesta nova afició cap a aquesta 
beguda.

En els últims mesos cada vegada que he visitat una fira de destil·lats o 
esdeveniments de cocteleria observo com la presència del vodka augmenta 
d’una forma espectacular. La presència a les barres dels locals creix i comença 
a ser normal trobar-nos amb una gran varietat de vodkes de diversos estils. A 
què és degut aquest augment? Els motius són diversos però vull destacar-ne 
alguns que crec que són claus:

El vodka serà el nou 
destil·lat de moda?

 entre còctels per Jordi millan

En primer lloc, el creixement exponencial en la venda dels vodkes de 
més alta gamma es deu a un canvi en els hàbits de consum: beure menys 
però beure millor “. En segon lloc, el vodka és la beguda més versàtil per 
combinar amb altres productes per la seva neutralitat, i és una veritable ajuda 
per als barmans. Finalment, cal destacar l’excel · lent relació qualitat-preu ja 
que el cost d’elaboració del vodka és molt inferior al d’un whisky o rom, al no 
tenir associats alguns costos com les bótes o els anys de criança abans de la 
seva comercialització. Aquest darrer motiu també afavoreix que les marques 
puguin invertir molt més en les seves campanyes de màrqueting.

Així doncs, amb els arguments exposats creieu que ja podem afirmar que 
el vodka serà el nou destil·lat de moda? 

Barman professional / Membre de A. B. E. Catalunya - Propietari de la cocteleria La Granja de Berga
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Que el cava és l’escumós preferit a 
Catalunya per acompanyar els 
torrons és ben sabut. Ara bé, quin 

és el cava més adequat per maridar amb 
aquests postres tan dolços? 

Hi ha caves de molts tipus segons el 
temps de criança i en funció del seu contin-
gut en sucre, així doncs, trobem cava Semi-
sec, Brut, Brut Nature, Reserva, Gran Re-
serva, etc. però normalment són el Brut i el 
Brut Nature els escollits per la gran majoria 
per acompanyar les neules i els torrons a 
les sobretaules de Nadal.  És, doncs, aquest 
maridatge el correcte? 

Des de fa uns anys ens hem acostumat 
a prendre majoritàriament amb tots els plats 
cava Brut i Brut Nature i aquesta pràctica s’ha 
anat estenent però no és la més correcte. Un 
cava Brut amb el seu punt d’acidesa i sabor 
afruitat és idoni per acompanyar aperitius 
i entrants com el marisc o el peix. Per plats 
a base de carn i rostits de major elaboració 

hem d’optar per un cava Brut 
Nature o un Gran Reserva de 
certa criança i que aporti més 
cos. En canvi, per les postres 
i concretament els torrons, la 
millor opció és un cava Dolç o 
Semisec que aporti la frescor i 
la suavitat necessària per des-
prés de dinar o sopar. 

Una vegada escollit el 
cava més adequat per a 



Cava i torrons

l’ocasió hem de tenir en compte la tempera-
tura a la que s’ha de servir. La temperatura 
ideal pels caves joves és de 6º a 8ºC i els cri-
ança entre 8º i 10ºC, tenint en compte que a 
partir del moment de servir-lo un cava pateix 
un increment mitjà de temperatura de 1ºC 
cada 3 minuts.
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M’agrada començar el Nadal a Bagà. El ritual s’inicia quan 
ja s’ha fet fosc, en el punt de la carretera de sobre el Parc 

de la Vila on acaba el caminet que ve del Siti. Si em voleu creure, si-
tueu-vos en la solitud d’aquest lloc i deixeu-vos del brogit de turistes 
i curiosos que esperen a l’altra banda del riu. En la fosca d’aquesta 
santa nit, prop de les set del vespre, sentireu la fressa dels fallaires 
que baixen envoltats de guspires. En un moment donat us passa-
ran pel davant i els podreu seguir. Si us atureu davant del Pont de 
la Vila i els deixeu avançar, veureu l’espectacle inigualable de les 
faies que avancen senyorejant el foc que es reflecteix a les aigües 
pures del Bastareny sota la mirada del campanar de la imponent 

església que els avantpassats del lloc ban bastir en honor de sant 
Esteve gloriós. A l’altra cantó els espera la banda que per un dia fa 
companyia als músics que de segles aguanten sol serena petrificats 
a la porta del tan escàs gòtic berguedà...  

La primera referència a la Fia-faia deu ser la llegenda anotada 
per mossèn Serra Vilaró al llibre de les Baronies (principis del segle 
passat). Ara els diaris n’asseguren l’origen: la celebració precristia-
na del solstici. Jo crec just el contrari, que és una festa postcristiana. 
Us convido a pensar-hi davant les faies que agonitzen a de la plaça 
Porxada mentre respireu aquell «medievalisme rústic d’una impres-
sionant qualitat» (Josep Pla). 

Nadal a Bagà
per benigne rafart
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El Berguedà és una terra rellevant per la 
nombrosa representació d’art romànic 
que atresora. Un art que es desenvolupa 
a tota l’Europa occidental entre els segles 
X i XIII, i del qual la mateixa Baronia de 
Pinós n’hauria estat bressol de nombro-
sos artistes. A la Fira Artesanal d’Oficis 
Tradicionals de Bagà, que se celebra el 
mes d’agost, hi hem descobert una nova 
artista de l’art romànic, la Rosa Obiols, 
una artesana d’arrels baganeses que re-
produeix pintures medievals fent servir les 
mateixes tècniques que utilitzaven els ar-
tistes d’aquella l’època.

per ramon viladomatpatrimoni cultural

[
Rosa Obiols, artesana 
de les tècniques 
pictòriques medievals

è
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E l romànic s’expressa tant en 
l’arquitectura i  en l’escultura, 
com en la pintura. Però segu-

rament en la pintura on hi trobem 
uns valors especials amb el seu estil 
singular i proper, ja que les pintures 
romàniques que decoraven les es-
glésies tenien una clara funció do-
cent i un marcat caràcter simbòlic, a 
més d’estètic. 

Malgrat la importància que el 
romànic té al nostre país, no sembla 
tant l’interès que tenim per disposar 
de peces semblants en l’actualitat, a 
diferència del que segurament passa 
amb els icones bizantins, d’una èpo-
ca similar, que sempre s’ha mantin-
gut i del que actualment n’hi ha una 
important producció i també mercat. 
Però aquí, si volem tenir a prop una 
d’aquestes pintures, no ens queda 
més remei que acostar-nos fins al 
museu de Vic o Solsona, o el mateix 
MNAC, on s’exposen per garantir-ne 
la seva preservació i seguretat. 

Què passa doncs, amb aquest 
art tan representatiu del nostre país? 
Es tan popular i conegut com s’ha 
dit repetidament? Segurament sí, 
però el que no és massa habitual es 

poder disposar de reproduccions 
fetes amb les mateixes tècniques 
artesanals, i que no siguin reproduc-
cions fotogràfiques. Sembla que la 
resposta a aquesta mancança l’hem 
trobada a la Fira Artesanal d’Oficis 
Tradicionals i Medievals de Bagà, 
que se celebra el mes de juliol en el 
marc de les Festes de la Baronia de 
Pinós, en la que s’hi concentra una 
bona munió d’artesans d’arreu del 
país que, seguint les tècniques de 
temps antics, reprodueixen treballs 

artístics que requereixen de molta 
paciència i coneixement.

Una d’aquestes artistes és la 
roSa obiolS, d’arrels baganeses, 
que hi presentà el seu taller  de pin-
tura medieval, unes obres fetes se-
guint la mateixa tècnica que els ar-
tistes del nostre país feien servir ara 
fa mil anys. L’obra de la roSa obi-
olS té una clara finalitat divulgadora 
i d’oferir un treball artístic i artesà a 
l’abast de tothom.

La roSa obiolS té una vasta 

formació i experiència artística en el 
camp del disseny gràfic, però en els 
darrers anys ha intentat entrar de ple 
en les tècniques antigues, estudiant 
com es pintava en aquelles mateixes 
valls de la Baronia de Pinós, repro-
duint sobre taules obres significati-
ves de l’art romànic com poden ser 
els frontals d’altar de Santa Maria 
d’Avià o de Sagàs, però també ico-
nes com l’orant de Pedret, convertit 
en un símbol d’una vigència univer-
sal de modernitat, envejable. 

La técnica de la pintura sobre 
taula és la que es feia servir per fer 
els frontals d’altar, com el d’Avià… 
A la pintura mural la diferència és 
que la base és una barreja de calç, 
aigua i sorra. Però la temàtica i l’estil 
són similars, pel que la reproducció 
és possible a partir d’aquestes línies i 
colors característics del romànic.

La reproducció d’obres d’art 
és una font d’inspiració per a molts 
artistes, que no per això deixen de 
ser obres originals. La roSa explica 
que per començar qualsevol obra, li 
agrada documentar-se sobre el lloc 
que ocupava i sovint visita el lloc ori-
ginal d’on va ser extreta. La tècnica 
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que fa servir no deixa de 
tenir encara els seus se-
crets professionals: «Hi ha 
artistes molt gelosos a l’ho-
ra d’explicar les tècniques 
que fan servir per obtenir 
els diferents colors, així 
com les textures que fem 
servir per fer els acabats», 
comenta la roSa. Però la 
tècnica que fa servir –com 
ella mateixa comenta, és la que es 
feia servir fa mil anys per fer els fron-
tals d’altar, pintats sobre fusta estu-

cada. «La tècnica que faig 
servir –diu la roSa– els 
he anat aprenent a par-
tir de l’experiència, però 
també del contacte amb 
altres artistes. El que costa 
d’aconseguir és com fer 
la preparació de la taula, 
perquè moltes vegades no 
deixa de ser el secret pro-
fessional de cada artista». 

Però sempre s’utilitzen uns materials 
comuns, com són la cola de conill, 
que es pot aconseguir en algunes 

drogueries, i els pigments naturals 
pels colors, que es troben en boti-
gues especialitzades.

El procés de realització no deixa 
de ser del tot artesanal, i segurament 
varia molt poc de com estan fetes les 
obres originals: «Primer s’ha d’estu-
car la fusta, que acostuma a ser de 
faig massís o contraxapat, sobre la 
que s’hi col·loca una tela de cotó o 
de lli, ben estirada i, cada dos dies, 
es va impregnant amb varies capes 
de cola de conill ben barrejada amb 
blanc d’Espanya, per fer el guix so-

bre el que es pintarà. Tot aquest pro-
cés dura una setmana».  

Sobre el guix es fa el dibuix, que 
després es pintarà amb pigments 
naturals que es fan amb tremp d’ou, 
seguint les mateixes tècniques ori-
ginals, i amb els que s’aconsegueix 
una pintura de colors vius, carac-
terístic del romànic. «Hi ha alguns 
colors –comenta la roSa– que son 
més dificils de treballar que altres 
per la reacció que tenen sobre l’es-
tucat: opacitat, lluminositat, com-
binació amb d’altres colors… La 
pintura encara que sembli seca no 
ho està fin al cap d’un any o més… 
moment en que es pot envernisar”.

Tota una exposició de la tècni-
ca, que tal com ho explica la roSa, 
no sembla amagar altres secrets 
que els mateixos que té cada artista 
a l’hora de crear les seves obres. El 
resultat són notables, apreciables 
en la seva web www.rosaobiols.com, 
de fàcil consulta i navegació per 
fer-se una magnífica idea dels tre-
sors que el romànic amaga amb la 
possibilitat ara, per poder gaudir-los 
cada dia i de ben a prop. 
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E l projecte ha estat or-
ganitzat pel Consell 

Comarcal del Berguedà i 
el Consorci de Formació i 
d’Iniciatives Cercs-Bergue-
dà, amb la col·laboració 
de l’Oficina comarcal del 
Berguedà del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, centres educatius, 
AMPAs i productors ecològics del Berguedà amb 
l’objectiu d’apropar els aliments ecològics i la seva 
producció comarcal als menjadors escolars i fer una 
diagnosi del grau de coneixement i consum. 

El projecte ha comportat les següents actua-
cions: entrevistes als responsables dels centres 
i dels menjadors, una exposició al Pavelló de 
Suècia visitada per 336 alumnes, tallers a 18 
escoles amb la participació de 868 alumnes i la 
celebració d’una Jornada destinada a la comuni-
tat educativa, gestors de menjadors, pares i pú-
blic en genera,l amb tast de productes ecològics 
elaborats a la comarca.

De la diagnosi de la si-
tuació elaborada a partir 
d’aquest projecte se’n des-
prèn que les escoles del 
Berguedà estan conscienci-
ades ecològicament i realit-
zen algun tipus de reciclat-
ge. També es constata que 
als menjadors escolars es 
consumeixen més productes 
elaborats a la comarca de 

proximitat que no pas ecològics, fet que corroboren 
els productors en manifestar que els seus productes 
tenen sortida majoritàriament fora de la comarca. 

Per tal de fomentar el  coneixement i consum 
dels productes ecològics del Berguedà el Consell 
Comarcal del Berguedà i el Consorci de Formació 
i d’Iniciatives Cercs-Berguedà pensen seguir tre-
ballant en col·laboració amb la comunitat educa-
tiva de la comarca. 

Projecte d’aliments ecològics 
als menjadors escolars del Berguedà 2011

CONSELL COMARCAL 
DEL BERGUEDÀ
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El popular home del trànsit a Els 
Matins de TV3, Martí Gironell, 

és llicenciat en Periodisme i en Filo-
logia Anglesa. A més a més de la 
seves col·laboracions en en diferents 
mitjans informatius, ha desenvolupat 
una carrera literària que ha donat 
fins al moment cinc llibres, tres dels 
quals de novel·la històrica: El pont 
dels jueus (2007), La venjança del 
bandoler (2008, premi Nèstor Luján) 
i L’arqueòleg (2011). La seva obra 
ha estat traduïda a diverses llengües: 
espanyol, italià, portuguès i polonès. 

El nou projecte literari de Giro-
nell es va presentar el 20 d’octubre 
de 2011 en les complex cultural de 
Món Sant Benet. Un grup de periodis-
tes i reporters dels principals mitjans 
de Catalunya i del Bages van poder 
visitar el claustre romànic del monestir 
i la cel·la de l’antic convent on l’escip-
tor viurà durant un any sencer de la 

seva vida. Es dóna la casualitat que 
la part on hi ha la cel·la havia estat 
propietat de la família del pintor Ra-
mon Cases, on passava els estius i hi 
tenia un estudi, i va ser reformat per 
l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch. 

La trama del nou llibre s’emmar-
carà en els 22 anys que l’abat Pere 
Frigola va dirigir el monestir, en temps 
del rei Felip II, al segle XVI. Gironell 
preveu que a la novel·la hi haurà 
“marro”, intriga i cultura. És previst 
que Columna i Edicions 62 editin la 
novel·la en català i en castellà, res-
pectivament, en les mateixes dates de 
la tardor del 2012.  

Durant la seva estada a Sant 
Benet, l’escriptor serà assessorat pels 
experts de la Fundació Alícia. Entre 
d’altres, aprendrà tècniques culinà-
ries del segle XVI, els secrets per fer 
verins medievals i el cultiu de la vinya 
i dels horts del monestir.     

Segons Gironell, aquest any 
d’escriptura no serà un enclaustra-
ment total, seguirà fent l’espai del 
trànsit però procurarà passar el mà-
xim de temps possible al recinte, in-
tentant sentir-s’hi com a casa. Anirà 
donant compte del seu procés creatiu, 
i desvetllant alguns fragments de la 
seva novel·la, a través del lloc web,  
Facebook i Twitter. Si en voleu saber 
més detalls, aquests són els enllaços:

Web: http://www.martigironellamonstbenet.com/
Facebook:http://www.facebook.com/monstbenet
Twitter: http://twitter.com/#!/MGironellMSB

n Quirze grifell

Martí Gironell a 
Sant Benet de Bages Contes de Nadal d’estar per casa

Autora Eulàlia Molins (Casserres). 
Il·lustracions de Maria Riu (Casserres – Prats 
de Lluçanès)
Tel. contacte 938 225 035 – 646 433 567 
eulaliamolinsaragall@hotmail.com
Presentació el diumenge, 18 de desembre a 
les 12 h al local cultural de Casserres. Anirà a càrrec del regidor 
de Cultura de Casserres, Guillem Niubò, i de les autores.
També presentació el dimarts, 20 de desembre, a les 18 h a la 
Biblioteca de Prats de Lluçanès.
 
Un nadal de conte
Autores: 
Gemma Rosell i Antònia Molera (Berga). 
Il·lustracions d’Angelina Vilella (Berga)
Tel. contacte 606 661 757 - 696 998 964 
- 630 926 048  
gemmarosell@vedruna.org - antoniamolera@vedruna.org
Presentació el dijous, 22 de desembre a les 19 h. al local del 
Grup Colònies a Borredà (Cervantes, 25 - baixos) de Berga.
 
El pessebre cantat
Selecció de cançons tradicionals de Nadal a 
cura de Jesús Alises (Casserres). 
Il·lustracions  d’àlies.
Tel. 679 993 168 info@copistaavista.cat

Novetats per aquest Nadal
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L a biomassa 
és una font 

important que pot 
contribuir a pal.
liar el dèficit ener-

gètic actual, ja que és renovable, barata, 
relativament neta (com a mínim, més que 
la provinent dels combustibles fòssils) i 
necessita tecnologies poc complexes. És 
proporcionada per una gran quantitat de 
productes, entre els quals s’inclouen els 
forestals (llenya, fusta o rebuigs de fusta), 
deixalles agrícoles (palla) deixalles ani-
mals (excrements provinents de granges) 
i escombraries(paper,cartró, restes d’ali-
ments).

Cada vegada s’utilitza més la biomas-
sa com a combustible en les llars (en els 
últims anys han aparegut equips cada ve-
gada més eficients), però també pot servir 
per alimentar calefaccions de llocs públics. 
També serveix per produir electricitat, per 
això s’utilitzen dues tècniques, la combus-
tió i la gasificació.

Els seus principals avantatges són:
è Balanç neutre en emissions de CO2
èNo produeix emissions sulfurades o ni-
trogenades, ni partícules sòlides.
èCom una part de la biomassa procedeix 
de residus que és necessari eliminar, el seu 
aprofitament enrgètic suposa convertir resi-
dus en recursos.
èDisminueix la dependència externa del 
proveÏment de combustibles.
èAfavoreix el desenvolupament del món 
rural i agrícola.
èEls seus principals inconvenients són:
èDisminució de conreus agrícoles desti-
nats a menjar per conreus per l’indústria de 
la biomassa.
èTransport massa car si no es treuen els 
recursos d’un lloc proper.
èSi la producció d’energia és massa gran 
de vegades comporta deforestació.
A nivell particular el principal avantatge de la 
biomassa en la llar és que el seu rendiment 
és tan fiable com el del gas o gasoil, però 
amb un important estalvi de fins al 40%.

L’energia de 
la biomassa

fets i gent

No t’ho pots perdre, a partir de les 9 del matí es pot venir 
al Esmorzar del Rebost. El mateix dia hi ha un mercat d’ar-
tesans, amb paradistes d’arreu. Tothom hi es convidat !!!!

Magnífic i monumental Rebost
31a edició el 15 de gener de 2012 a Montmajor
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IF INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT, CALEFACCIÓ I FONTANERIA,         
ESTEM AL C/FRA FREDERIC Nº24 BAIXOS DE BERGA / TF 606 854 165

QUÈ ÉS EL PELLET?
ÉS UNA ENERGIA RENOVABLE 
QUE PROVÉ DE LA FUSTA.

ÉS UN COMBUSTIBLE ECOLÒGIC 
DE GRAN PODER CALORÍFIC. 

AMB EL CONSUM DE BIOMAS-
SA  ESTEM AJUDANT A LA NETE-
JA DE BOSCOS I A L’APROFITA-
MENT DEL RESIDU DE LA FUSTA.

AMB UNA ESTUFA O CALDERA 
DE PELLET PODEM ARRIBAR 
A ESTALVIAR FINS A UN 50%  
COMPARAT AMB ALTRES COM-
BUSTIBLES.

ESTUFES DE PELLET 
BAXIROCA D’AIRE 

IDEALS PER ESCALFAR 
BOTIGUES, BARS, 
RESTAURANTS 
O ESPAIS DIÀFANS.

ESTUFES DE PELLET 
BAXIROCA D’AIGUA 

ES CONECTEN A 
LA INSTAL·LACIÓ 
DE RADIADORS 
IDEALS PER A PISOS O CASES.

ES CARREGUEN MANUALMENT.

CALDERES DE BIOMASSA
CALDERES D’ESTELLA, PELLET O LLENYA.
CALDERES DE DIFERENTS POTÈNCIES AMB SILUS 
INCORPORAT, ENCESA I NETEJA AUTOMÀTICA.
PODEM FER UN DIPÒSIT A MIDA I AIXÍ TENIR UNA 
LLARGA  AUTONOMIA.
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Parlant d’esquí
amb Jordi Selga

per PeP maSana      fotoS d’autor

—Com et vas aficionar a l’esquí?
—Des de petit tenia una debilitat especial per la neu 
i, tot i que no havia tingut l´oportunitat de la pràctica 
d´aquest esport d´hivern, interiorment tenia una inqui-
etud que amb el temps he descobert.

Vaig començar a esquiar amb el malaguanyat amic 
Eudald REig quan tenia uns 13 o 14 anys, als Rasos 
de Peguera, i ens hi pujava el seu pare amb la “ran-
xera”, que era un Simca 1200 familiar molt peculiar.
Ell em va engrescar i de seguida vaig veure que 
aquest esport em donava una llibertat que no trobava 
en cap altre pràctica esportiva.

Llogàvem el material als Rasos, que per cert era 
força obsolet i em crea molta nostàlgia quan recordo 

el que ens divertíem, tot i que les condicions de les 
pistes no tenien res a veure amb com es troben ara, 
ben trepitjades i amb una neu perfecta.

El meu esquí no era de competició, ni molt menys, 
ja que el que feia era un esquí de lleure i en diferents 
etapes vaig practicar el monoesquí i l’snowboard. De 
mica en mica, aquest esquí de lleure, es va anar con-
vertint en una obsessió, en voler descobrir coses mes 
tècniques. Aleshores el Ton Pujol de Puig-reig em va 
orientar i assesorar i vaig començar a fer diferents 
cursos, com esquí extrem, fora pistes, “freeraider” i 
finalment iniciació a la competició, on a partir d’aquí 
això va suposar un radical en la meva manera d’en-
tendre l’esport blanc.

Com cada any, la temporada 
d’esquí ja ha arribat. El Berguedà 
sempre ha estat una comarca de 

tradició d’esports de neu, el Rasos 
de Peguera va ser pionera en el 

seu moment a l’hora de practica’l 
al país i a més tenim Coll de Pal i 
el circuit desquí nòrdic de Saldes 

i molts practicants. Hem volgut 
conèixer aquest món tot parlant 

amb un dels esportistes més 
destacats, en joRdi SElga, que va 

començar a competir la temporada 
2005-06, i ha aconseguit dos sub-
campionats i 4 campionats de la 
Lliga d’interclubs. A més és tècnic 
Esportiu titulat en Esports d’hivern 

Nivell II, i té el títol d’assistència 
sanitària nivell II de la Creu Roja 
i rescat de muntanya. Actualment 
és entrenador del CANM-C i Cap 
de la Secció de la Lliga Catalana 

de clubs(interclubs), amb 70 nois/
es des de infantils I (11 anys) 
fins a juvenils II (19 anys) i 6 

entrenadors sota la seva respon-
sabilitat. També fa competició a la 
categoria Master-A que comprén 

les edats de 30 a 45 anys.
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L’any 2003 em vaig formar com a Tècnic 
d´Esports d´Hivern i ara he passat a l’altre costat, 
i en comptes de practicar-lo habitualment com es-
port de lleure, en sóc entrenador.

—Quins consells donaries als que volem 
començar en el món de l’esquí?. És difícil? T´has 
de preparar d´alguna manera en especial? És car 
esquiar?

—El meu consell, quan comencen, és que ho fem 
sempre amb seguretat cap a un mateix i cap als 
altres usuaris, amb un material adequat, en pistes 
que s’adaptin al nostre nivell d’esquí i mai per so-

bre de les nostres possibilitats, que la contractació 
del professor d’esquí, si s’escau, sigui titulat, exi-
gint-ne l’acreditació, ja que trobem molt “pirata” 
en aquest mon, fer un bon escalfament per evitar 
lesions i, pel que fa als nens mes petits, no fer l’ini-
ci en condicions meteorològiques extremes, ja que 
l’únic que aconseguirem serà escarmentar-los i que 
no hi vulguin tornar, posar-los en mans dels pro-
fessionals (contractació d’un monitor) i tenir mol-
ta paciència. Hem de pensar que aquest esport 

el fem amb un material pesant, rígid i feixuc que 
requereix el seu temps d’adaptació i aprenentatge, 
per poder-ne gaudir plenament.

L’aprenentatge no es tan difícil com sembla, evi-
dentment sempre dependrà de cada persona, però 
estadísticament començant de zero, sense haver-se 

calçat mai uns esquís, en un curs de 5 
dies amb 4 hores de professor diaris po-
dem arribar a tenir l’habilitat suficient per 
utilitzar els remuntadors amb total autono-
mia i iniciar-nos per pistes vermelles.

Com qualsevol esport, la preparació física i 
mental es importantíssima, el que passa és que si 
ho fas com esport de lleure, no és tan exigent com 
si ho fas en caire competitiu.
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En el meu cas en concret, es basa en treballs 
de cursa contínua, sessions de màquines al gim-
nàs SABS, i tècniques de concentració. Tot plegat 
m´ajuda molt a tenir un to muscular i de concen-
tració òptims.

Qualsevol esport que es practiqui esporàdica-
ment és car i l’esquí no n’és una excepció. El meu 
consell, si es vol fer un aprenentatge i pràctica de 
l’esquí, el millor es inscriure’s en un club d’esquí ja 
que en una temporada complerta és pot esquiar 
entre 40 i 60 dies, o sinó també es poden fer els 
cursos habituals de 8 o 16 dies que realitzen en 
escoles d’esquí, o també en clubs.

Aquestes modalitats són les més econòmiques i 
quedareu sorpresos, ja que no és tant car com es 
diu. També puntualitzaria que dins l’oferta hi ha un 
gran ventall de diferents preus i qualitat del servei.
—Una mica de reflexió sobre les millors condicions a 
l’hora d’esquiar, neu pols....Què t’agrada més a tu?
—Indiscutiblement, els debutants haurien de prac-
ticar l’esquí en pistes ben “planxades” i amb una 
bona climatologia, a partir d’aquí cadascú té les 
seves preferències i habilitats, uns volen “bumps”, 
competició, altres neu pols, a alguns els agrada la 
neu primavera, altres l´snowpark i fer salts, baranes 
i calaixos, “freestyle”, altres esquiar quan fa una 
gran nevada, però a la gran majoria li agrada un 
bon sol i temperatura agradable. Totes són vàlides i 
cada persona en pot treure el màxim de profit.

A mi personalment quan practico esquí per a 
mi mateix, això vol dir quan no estic entrenant els 
nois/es, el que més m’agrada, si les condicions 
ho permeten és l’esquí fora pistes, “freerider” o 
“backcountry”, que es pot definir com esquí sense 
normes, ni límits, ja que em dóna una llibertat i 
sensacions que no trobo en una pista abalisada de 
qualsevol estació.

Aquest pràctica s’ha de fer coneixent al màxim 
l’entorn, prèvia consulta del grau de risc d’allaus 
que hi ha a la zona on volem anar, les condicions 
de neu i climatologia que ens trobarem, no hem 
d’anar-hi mai sols, i amb les mesures de seguretat 
corresponents (Arva, pala i sonda).

Hem de tenir molt present que aquesta pràctica 
es fa en zones no abalisades i no controlades i 
per tant és sota la nostra total responsabilitat. Si 
les condicions no son bones, ens hem d’abstenir 
de la pràctica.
—Com a coneixedor de les pistes d’esquí properes, 
pots analitzar-ne les característiques?
—Sí, conec a la perfecció Masella i m’encanta 

aquesta estació per les bones condicions de neu 
que té, el seu entorn boscós, la modernització dels 
seus remuntadors, la producció de neu i la professi-
onalitat del seu personal. I conec força bé el Pas de 
la Casa (Andorra), aquestes són les dues estacions 
on entrenem.

Pel que fa al Port del Comte aquest últims anys 
ha fet un gir de 180º cap a una millora en inniva-
ció, remuntadors i una bona gestió. Personalment 
crec que, si segueixen aquest camí, la portarà a 
ser una estació referent en un futur.

La Molina últimament està fent unes bones in-
versions en remuntadors i està treballant molt en el 
tema d’esdeveniments de competició Internacional, 
des de Copes d´Europa d´Alpí, Copa del Món fe-
mení, copa del Món d´Snowboard, moltes altres 
a nivell de Catalunya i Espanya i la cloenda de la 
mítica Pirena de trineus.

De fet, ara, amb la retirada de la candidatura 
Olímpica de Saragossa, la candidatura pel jocs 
Olimpics d´Hivern de Barcelona Pirineu 2022 
pren força i La Molina, per la seva experiència, 
serà determinant a l’hora de lluitar per aconseguir 
aquest esdeveniment, que seria gran un impuls en 
infraestructures, turístiques i econòmiques per a 
la nostra comarca del Berguedà, si som capaços 
d’anar tots a una.

Pel que fa la resta d’estacions properes de 
Catalunya, Andorra i sud de França, cal dir que 
gairebé totes estan molt preparades en temes de 
producció de neu artificial i bons remuntadors.
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—Com veus de cara a la comarca, si la crisi 
ho permet, la connexió de Coll de Pal amb la 
Molina?
—Fa massa temps que se’n parla i políticament 
no hi ha hagut mai gaire voluntat per desen-
volupar aquest projecte. Sempre s’han anat 
allargant i posposant els terminis d’execució i 
ara que semblava que s’acabaria realitzant el 
projecte, en l’haver-ne començat les obres de 
la primera fase, les dificultats econòmiques que 
estem passant no ens ajudaran gaire.

No obstant, estic convençut que hi ha vo-
luntat per tirar endavant aquest projecte i 
que acabarà sent una realitat i no cal dir 
que serà una obra molt positiva i important 
per al desenvolupament de la comarca.

Hem de pensar que actualment al Bergue-
dà i a la província de Barcelona, Coll de Pal 
(Bagà) és l’única estació que tenim en fun-
cionament i l’hem de promocionar i ajudar 
per situar el Berguedà al mapa dels esports 
d´hivern.
—L’estació dels Rasos està tancada, què en 
penses? És vàlida encara per anar a fer els 
primers aprenentatges amb esquí?
—Sí, desgraciadament és una llàstima i un re-
trocés pel Berguedà que no s’hagi pogut man-
tenir en funcionament aquesta instal·lació.
No puc aprofundir gaire en el tema, ja que hi 
ha molts aspectes interns que desconec però 
sí que em faig moltes preguntes.

—Si les estacions d´Espot, Portaine i La Molina han 
estat intervingudes per la Generalitat per què els 
Rasos de Peguera no? 
—En el seu moment també van passar per dificul-
tats i les van resoldre. La inversió en remuntadors 
i producció de neu era necessària, i en aquesta 
última menys que en altres estacions. Els que hem 
estat als Rasos sabem que amb poc gruix de neu 
es pot esquiar, ja que tot l’entorn és una catifa 
verda amb gairebé cap pedra. Tinc entès que en 
el seu moment hi va haver bona predisposició per 
part de la Generalitat               
per desencallar el tema i no es va arribar a acords.
—Hi ha hagut la voluntat suficient per part de la 
propietat, Ajuntaments i estaments oficials per evi-
tar-ne la clausura?
—Realment era necessària? I si és així què va con-
dicionar no fer-la?
— Són algunes de les preguntes sense resposta que     
em faig i que crec que tots hauríem de reflexionar.

 Al Berguedà tenim una gran una oferta 
de places en cases de turisme rural i càmpings 
i el funcionament dels Rasos de Peguera, sense 
cap mena de dubte, seria un factor de desenvo-
lupament turístic i econòmic determinant  per la 
comarca.

En aquests moments els Rasos de Peguera és 
una zona on és pot practicar l’esquí de muntanya 
i tenir el primer contacte amb la neu, i els primers 
lliscaments, però no adient per fer l’aprenentatge 
de l’esquí alpí. 
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Consell Comarcal del Berguedà 
C. Barcelona, 49 3er.  08600 Berga
www.bergueda.cat 938 213 553

Àrea Comarcal de Turisme 
Ctra. c-16 km 96.2  08600 Berga 
www.bergueda.cat 938 221 500

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

Parc Natural Cadí-Moixeró 
La Vinya, 1 08695 Bagà 938 244 151
pncadimoixero.dma@gencat.cat 

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

Mossos d’Esquadra 088
Mossos d’Esquadra Berga 938 222 030
Bombers de Berga 938 211 080
Bombers de Gironella 938 228 480
Bombers de Puig-reig 938 380 814
Bombers de Guardiola de Berguedà 938 227 080
Creu Roja de Berga 938 213 311
Creu Roja de Gironella 938 250 944
Urgències Alt Berguedà 608 591 133
Hospital Sant Bernabé 938 244 300Consell Comarcal 

del Berguedà
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Avià 
Ajuntament 938 230 000
Consultori 938 230 331
Casal Gent Gran 938 230 402
Centre de dia 938 231 215
Serveis Socials 938 231 062
Llar d’infants La Baldufa 938 231 876
Serveis Socials 938 231 062
CEIP Santa Maria d’Avià 938 230 376
Farmàcia 938 230 300
www.avia.cat avia@diba.cat
Mercat setmanal  (dimecres)

èRestaurant Cal Garretà (Graugés) 
Avda. Pau Casals, 48  938 230 154
Cuina casolana. Especialitat brasa, cargols i “callos”
Dimarts tancat. 

èBar Restaurant El Padró                      
Plaça Padró,7.  938 231 313
Menú, carta, carns a la brasa, torrades, esmorzars 
de pagés. Tancat dilluns. 

èBar Restaurant La Teula 
Avda. Pau Casals, cantonada Jacint Verdaguer. 
 938 230 280
Menú diari i de cap de setmana. 
Reunions familiars i esmorzars de forquilla. 

èL’Stop                                                          
Avda. Pau Casals, 48  938 231 156
Forn, pastisseria. Degustació. 
Entrepans i plats combinats. 

èAutojuma Motors, S.L.                         
Avda. Pau Casals, 41.  938 230 279
Mecànica, planxa i pintura. 

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

èParapente Biplaza                                 
Avda. Pau Casals, 78 baixos  938 231 040
  667 766 401
info@parapentebiplaza.es     www.parapentebiplaza.es
Batejos en Parapent Biplaça, cursos de Formació de 
pilots... Fem els teus somnis realitat...

Bagà         
Ajuntament 938 244 013
Oficina Turisme 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)

èHotel Restaurant La Pineda                 
Raval, 50  938 244 515
 Fax 938 244 368
www.hotelpineda.com info@hotelpineda.com
Hotel amb 16 habitacions i restaurant. 

èHotel Cal Batista 
Raval, s/n  938 244 126
www.calbatista.com       info@calbatista.com
15 habitacions. Piscina. Servei de restaurant amb 
cuina típica de l’Alt Berguedà. Jardí infantil. Pàrquing.

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

hostaleria

ALIMENTACIó

perruqueria-estètica

INFORMàTICA

INDuSTRIALS

Corredoria d’Assegurances, S. L.

Plaça Raval, 2           08695 Bagà            
938 244 352        fax 938 244 068                             

produccio1@gruppedrals.com                             

Experts en assegurances personals   
Vida, accidents, subsidi diari, jubilació,

pensió, dependència, reembolç, salut, decessos. 
Contractes personalitzats

ASSEguRANCES

automoció

tastahivern2011

esports d’aventura

alimentació

GERSOCA CAELLAS S.L.
Sant Isidre, 12      08610 Avià

 938 230 053        fax 938 230 520

SALA D’ESPECEJAMENT,
ELABORATS CÀRNICS
I DISTRIBUCIÓ D’OUS

hostaleria

èSetze.net 
Raval, 15.  938 244 874
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% 
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èCaballé 
Raval 8-10    938 244 058 
Fotografia, regals, joguines, ferreteria, terrissa, 
pintures.

INDuSTRIALS

èInstal·lacions Juli Bover 
Raval, 75-77.  938 245 050
juli@julibover.com     www.julibover.com
Aigua, gas, electricitat, energia solar térmica,
calefacció.





50 guia de serveis

èCarnisseria Catí 
Passeig de la Indústria, 42  938 221 945
Criança pròpia i tot tipus de productes naturals. 
èCansaladeria-Carnisseria Marmi 
Pl. Viladomat, 20  938 210 794
www.carnisseria-marmi.com 
Vedella de criança propia i gran assortit en formatges 
i productes gourmet.

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

èEls 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. 

hostaleria

èRestaurant El Tabal 
Plaça Països Catalans, 4  938 211 124
eltabal.berga@hotmail.com  
Tapes, entrepans. Menú de bufet amb entrants 
i primers. Segons a triar. Xocolata desfeta.Tes.
èRestaurant Caliu 
Gran Via, 43  610 307 375
Especialistes en carns a la brasa i peix fresc. 
Menú diari i dissabtes. 
èBar Estació 
Passeig de la Pau, s/n  938 220 792
Esmorzars, dinars i plats combinats. 
Bon ambient tot el dia. 

èHotel 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. 
èBar-Restaurant Mediterràneo 
Roser, s/n  938 212 345
mari1981@hotmail.com 
Obert de 5h. fins 24 h. Menú diari. Especialitat en tapes. 
èBar Restaurant Ca la Nuri                    
Passeig de la Pau, 9 938 223 498
Menjar per emportar i tapes casolanes. 
Especialitat en carns a la brasa. Menú diari. 
èCafè 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. 

èPizza Nyam 
Passeig de la Indústria, 44  938 210 364
pizzanyam@gmail.com 
Servei a domicili (de 8 a 11 del vespre). 
Pizzes, amanides i pastes. Dilluns tancat. 
èBar Tutxi 
Prat de la Riba, 1  938 223 327
Tapes casolanes, Entrepans. Terrassa d’estiu.  
De dilluns a dissabte.
èHotel Restaurant Cal Nen 
Drecera de Queralt s/n 938 210 027
  609 121 005
www.calnen.com      magda2727@gmail.com
9 habitacions dobles (bany, tv, calefacció...). Fonda 
de muntanya. Menú diari i de cap de setmana.
èRestaurant Cal Travé 
Plaça Europa, 6  938 223 121
Menú diari, menú per grups. Reservats. Diumege festa. 
Cuina catalana tradicional amb un toc de modernitat.

Ctra. Sant Fruitós, 39 08600 Berga

(entrada Berga Sud)         938 213 463
info@hotelestel.com

www.hotelestel.com            
Festa setmanal: diumenge

Horaris: de 13 a 15.30 i de 20.30 a 22.30
alimentació

restaurant hotel estel

Berga 
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)
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divendres, dissabte i vigilies de festius de 19h a 3h
Plaça Maragall, 7 - BERGA

Passió pels còctels i gintònics
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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 

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

salut

èMolí de la Valldan 
Ctra. Solsona, 71  938 210 172
Pinsos, cereals, llavors, agroquímics. 

èCal Simon 
Ciutat, 45  938 220 419
Gran varietat de productes congelats, (peix, marisc, 
verdures, etc.) i peix fresc. Queviures.

èMonbolet, SCP 
Castellar de n’Hug, 8 931 147 222
  619 584 757
info@monbolet.com        www.monbolet.com 
Especialitat en risottos i fideuà de bolets, deshidratats, 
bolets en pols, olis i productes amb tòfona.

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

Plaça Viladomat, 1  08600 Berga
938 216 820
armeria@sistach.com

Cansaladeria Guitart                        
Ciutat, 32           08600 Berga

 938 210 218                      
Empresa Artesana Alimentària

Productes sense gluten 
Embotits per a celíacs            

pastisseries

èDolceria Pujol                                          
Bon Repós, 2   938 210 159
dolceriapujol@hotmail.com                                           
www.dolceriapujol.com                                                 
Des de 1858, pastisseria, productes de selecció i 
especialitat en xocolata. 

èFisiocenter 
Gran Via, 16 baixos.  938 221 842
fisiocenterberga@gmail.com 
Fisioteràpia de l’esport, traumatològica 
i entrenaments personals. 
èCentre Podològic Susana Carrasco 
Pere III, 11 bxs  938 222 732 - 677 217 572
Quiropodia, exploració biomecànica,  
ortesis, plantilles, etc. 

CLíNICA 
ODONTOLògICA 
DEL BERgUEDÀ

General Manso i Solà, 34     08600 Berga

 938 221 722          938 144 466

equipaMents tècnics 
d’últiMa generació

esports industrials

èPujol instal·lacions 
Sardana, 39 baixos  938 212 257
pujolserveis@telefonica.net                                          
www.pujolinstalacions.com                                          
Aire condicionat,calefacció, fontaneria, electricitat, 
reparacions electrodomèstics etc. 
èXemeneies Gonzalvo 
Marià Obiols, 5      938 212 373 - 679 765 939
jordi@xemeneies.cat                                                     
Xemeneies de qualitat. 

èElèctrica Orriols, S.L.  
Compte Oliba, 33 938 213 823
electricaorriols@gmail.com 938 214 538
Electricitat industrial, bombes d’aigua, venda 
i reparació de tot tipus de motors elèctrics, 
automatismes i pneumàtica.

èInstal·lacions Isaac Gonfaus            
Salvador Espriu, 16 baixos      938 211 093
info@gonfaus.com                                                        
Aigua, gas, calefacció, aire condicionat, plaques 
solars, servei tècnic i post venda. 
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èAutoescola Canigó 
Carretera Sant Fruitós, 13.  938 211 071
Confia la teva formació en els millors professionals.
Núm 1 en aprovats, 50 anys al seu servei.

èTintoreria Bugaderia Rosa Mari 
Plaça Ribera 1,  938 213 753
www.tintoreriabugaderiarosamari.com              
Neteja i guarda peces de temporada.  
Neteja i restauració de peces de pell,  
entapissaments, moquetes. Servei a domicili.  
èCharanga 
Passeig de la Pau, 11 baixos  938 223 472
Moda infantil de 0 a 14 anys. 

èÒptica Caballé  
Passeig de la Pau, 14. 938 220 765
Passeig de la Indústria, 16.  938 210 203
opticaballe@hotmail.com 
Professionals experts de l’òptica al teu servei.
Les millors marques.

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

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

Corredoria d’Assegurances, S. L.

General Manso i Solà, 34     08600 Berga
938 214 554    fax 938 214 111

produccio1@gruppedrals.com                             

Experts en assegurances personals   

Vida, accidents, subsidi diari, jubilació,

pensió, dependència, reembolç, salut, decessos. 

Contractes personalitzats.

Borredà                         
Ajuntament 938 239 151
Consultori 938 239 091
Escoles 938 239 000
ADF 938 239 145
Farmàcia                           938 239 090
www.borreda.net borreda@diba.cat 
Mercat setmanal   (dissabte)

èRiera de Merlès   937 441 263
www.campingrieramerles.cat  

èCampalans   938 239 163
Crta. Sant Jaume de Frontanyà, km. 15.  
www.campalans.net  campalans@campalans.net 
Hotel rural de 3*. Restaurant amb carta i menú cap 
de setmana. Càmping 1a categoria. 

èRestaurant Baix Pirineu  
Crta. Ripoll, 2  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. 

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

èMasia-Hotel 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.

càmpings

hostaleria

turisme rural

auto-escoles / berga

òptiques

roba-complements
advocats

animals

assegurances joieries

èCentre Veterinari del Berguedà 
Gran Via, 51  938 220 052
  Fax 938 222 582
Urgències les 24 hores:  689 753 439
Servei veterinari, radiologia, ecografia, endoscòpia. 

èFusteria Germans Badia, S. L.                                 
Pau  Picasso, 8  938 213 550
fusteriabadia@fgbc.jazztel.es                                         
Portes, cuines, armaris a mida, escales, finestres. 

èTancabé (Tallers J. Ballarà) 
Pio Baroja, 43  938 220 452    677 503 190
jballara@telefonica.net      www. jballara.com/tancabe
Serralleria d’alumini i poliuretà. 

serveis

guia de serveis
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Casserres                                        
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)

Capolat                                                                            
Ajuntament 938 215 040
capolat@diba.es 

èCantina 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.

èRestaurant Cafè de la Plaça 
Bisbe Comellas, 85        938 234 008
www.restaurantcafedelaplaca.com  
Menú diari, cuina de mercat i tradicional. Bar de tapes

èRestaurant Espai Sant Pau 
Ctra. de Casserres a Gironella, Km 3 938 234 254
www.espaisantpau.cat  
Espai ideal per a celebracions, comunions i aniversaris

hostaleria

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

hostaleria

el Guixaró

èCarn i Bestiar Prat 
Plaça Sta. Maria, 11  938 234 006
www.carnibestiarprat.com 
Xai, vedella i cabrit. REPARTIM A TOT CATALUNYA 

èCa la Victòria                                               
Rossinyol, 2  938 234 051
Productes de Puig-fitó, xai, vedella, porc, aviram. 
Distribució llet fresca de Cal Gris. 

èSupermercat Pujantell - SUMA         
Passeig Bisbe Comellas, 70  938 234 053
Distribuidors de la marca Ca l’Armenter

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

alimentació

Indústria Avícola 
del Berguedà, sl

Ctra. Gironella, km. 0,8         08693 Casserres 

938 234 033
Àmplies i modernes instal·lacions 

dedicades al sacrifici, sala de desfer i 
fabricació de productes elaborats de tota 

mena d’aviram 

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

Passeig Bisbe Comellas, 40    08693 Casserres

 938 234 052   ADAM TUBAU ROCA
www.forncalamaria.cat

flors i plantes

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

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

agroindustrial casserres

Camí de Cardona, 2  08693 Casserres     
938 234 005

agrocasser@agrocasser.com
www.agrocasser.com

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

ferrers

forns
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Ideals per famílies, grups o parelles
Apartaments turístics

CAL TORRES

Venda de pa, 
pastisseria
i degustació

www.caltorres.net
info@caltorres.net

Escodines, 15                   08693 Casserres

Plaça de l’Ajuntament, al barri antic

Tel. 680 301 645

Casserres és un municipi de la comarca 
del Berguedà, a la Catalunya central, 
situat a 650 m. sobre el nivell del mar. 
Té uns 1.500 habitants, comptant-hi 
els de les dues colònies tèxtils del             
municipi: el Guixaró i l’Ametlla de 
Casserres. Trobareu CAL TORRES 
al bell mig de la vila.

La casa, situada al nucli antic de 
la vila de Casserres, ha estat totalment 
reformada pels propietaris actuals 
l’any 2008. 
La restauració de la façana ha permès 
deixar a la vista la pedra originària, 
arreglar l’entrada principal amb una volta feta 
de pedra i reconstruir el capçat 
de la teulada amb una volada catalana. 
L’interior ha estat dividit en còmodes 
i agradables apartaments.

Gaudeix del Berguedà i el seu 
entorn, de la cultura i la 
gastronomia, amb totes 
les comoditats d’un apartament

guia de serveis
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Passeig Bisbe Comellas, 87 08693 Casserres 

 938 234 003
electrofiguls@terra.es

ELECTRODOMÉSTICS, FERRETERIA, PINTURES,
MOBLES DE BANY I SANITARIS

Fusteria Josep Colillas
Llobregat, 1  08693 Casserres

 938 234 065
Creada l’any 1907.

Tot tipus de fusteria, obra 
nova, reformes, baranes, 

mobles a mida, moble 
massís, cuines, etc.

MUNICS SILOS, S. L.
Zona Pla, 6 (taller)  08693 Casserres     

938 225 914
municssilos@gmail.com

MUNTATGE DE SITJAS PER A CEREAL 
AMB SISTEMA DE REFREDAT 

SENSE HUMITAT

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 

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

materials 
casserres, s. a.

M
AT

ER
IA

LS
 P

ER
 A

 L
A 

CO
NS

TR
uC

CI
ó

 I 
TR

AN
SP

O
RT

S
CE

Rà
M

IC
A 

- S
AN

IT
AR

I -
 M

O
BI

LI
AR

I I
 A

CC
ES

SO
RI

S 
DE

  B
AN

Y
EI

NE
S 

DE
 T

RE
BA

LL
 P

ER
 A

 L
A 

CO
NS

TR
uC

CI
ó

CASSERRES

Sant Jordi, 7    08693 Casserres
 938 234 375 

 606 670 336 

 629 219 764

xisk07@hotmail.com
psuades@hotmail.com

ESPECIALITAT EN PLANXA I PINTURA
COTXES ANTICS

NETEJA DE VEHICLES

Plaça Santa Maria, 2

08693 Casserres

680 978 203
info@pcimagine.com

www.pcimagine.com

ESPECIALITAT EN INFORMÀTICA 
I NOVES TECNOLOGIES. 

SERVEI TÈCNIC A DOMICILI

 industrials 

talia1924
BOTIGUERS

Passeig Bisbe Comellas, 58

08693 Casserres

 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

roba i complements

èPeusà  
Camí de Cardona, 1 - Casserres 938 234 030
Gaspar de Portolà, 4 - Solsona 973 481 609
Hores convingudes.

èPerruqueria Anna Maria  
Passeig Bisbe Comellas, 53 938 234 167
Home i dona - Estètica - Tractaments.

podologia

perruqueries

èPneumàtics i Taller Jaume  
Pont, 3 938 234 296
Mecànica del automòvil. Especialitat en pneumàtics.

automoció

fusteries
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èFuster Xaies  
Passeig Bisbe Comellas, 107 938 234 092
Mobles i complements.

èLa Fusteria  
Camí de la Clota, 3 696 676 692
Tota clase de mobles a mida.

èCal Cirera   938 228 666 - 938 228 972
www.masoveriacalcirera.com         

èVilanova                                                      
Afores, s/n  938 234 082      608 737 714
www.calbernadas.com info@calbernadas.com
ARI. Capacitat 14 persones amb 7 habitacions 
i 6 banys. Piscina i barbacoa. 

Girona, 2        08693 Casserres
938 225 040

fusterjordi@buscalla.com
www.fusteriaintegraljordi.cat

FABRIQuEM A MIDA 

èLa 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. 

èLa Cabana 
Afores, s/n  938 234 082      608 737 714
www.calbernadas.com info@calbernadas.com
ARI amb capacitat per 15 persones. 7 habitacions,  
7 banys. Piscina. Sala polivalent de 120 m.  

E&g ASSESSORS
Enric Genescà Baraldés

n Motor Pack  n Pensions
n Negocis n Llar
n Nàutica n Accidents
n Hotels n Comunitats
n PIMES n Vida complet

agent exclusiu

www.egassessors.com
egassessors@egassessors.com

turisme rural

assegurances

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

èHostal Castell de l’Areny 
  938238229  

castelldelareny@telefonica.net 
Cuina catalana i de temporada. Especialitats amb 
arrossos i fideuà. Menús de dilluns a divendres. 
Carta els dissabtes i diumenges.

Castellar de n’Hug 
Ajuntament 938 257 050
Oficina de Turisme 938 257 016
  938 257 057
Dispensari 938 257 010
Museu del Ciment 938 257 037
www.castellardiba.es 
castellar@diba.es 

èLa Farga de Sant Vicenç de Rus 
Ctra de la Pobla de Lillet a Castellar km.5’5. 
93 825 70 71 630 186 035
www.stvicensderus.com mir.aurora@hotmail.com
Fonda rural amb cuina d’autor “low coast”. 

èLa Closa 
Barri de la Ribera. Castellar de n’Hug 
938 257 016 938 257 057
www.laclosa.cat info@laclosa.cat
Gaudeix de la cultura i la cuina d’alta muntanya.

Castellar del Riu 
Ajuntament 938 212 775
Alcaldia 608 998 663
www.castellar.cat     castellarr@diba.cat

èCàmping Font Freda  659 764 911
Crta, Rasos km. 4  938 213 354
www.campingfontfreda.com                                
informacio@campingfontfreda.com                     
Bungalows. Piscina. Consultar preus i horaris. 
Venda mobil-homes instal·lats a parcel·la. 

èRestaurant Els Roures                            
Crta. Rasos, km 4  938 213 561
www.rouresbergueda.com 
roures@rouresbergueda.com 
Menú diari. Banquets, festes i cel·lebracions. 
Apartaments rurals. “Fogaina també a la tardor”.

èRestaurant Fontnegra 
Crta. Rasos, s/n 938 215 433
www.stvicensderus.com info@restaurantfontnegra.com
Menú diari, menús de cap de setmana i menús 
infantil amb monitor el cap de setmana.

hostaleria

hostaleria

hostaleria

publicitat@tasta.cat

www.tasta.cat

guia de serveis

Passeig Bisbe Comellas, 12   08693 Casserres
Tel. 938 225 033      fax 938 234 247

URgèNCIES 647 626 046
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Cercs 
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)

èBar-Restaurant Racó de la Pilar       
Pedraforca, 1    La Rodonella 938 248 438
Cuina casolana. Menú diari (9,5 euros) i festiu-cap de 
setmana (15 euros) amb cafè inclós. 
èRestaurant el Cucut  
Crta c-16 Km.105’ 6.   674 007 090 
Menú diari(9’50) i festiu (13’50). 40 plats a escollir.

L’Espunyola 
Ajuntament 938 231 055
fax 938 231 294
www.espunyola.cat 
espunyola@diba.es 
èSalt del Colom 
Camí del Serrat, s/n  938 230 547
www.saltdelcolom.com  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.                                              

Fígols 
Ajuntament 938 248 052
www.figols.diba.cat   figols@diba.es

Gironella 
Ajuntament 938 250 033
Servei de Vigilants 938 228 181
Bombers 938 228 480
CAP 938 250 321
Creu Roja 938 250 005
Residència Sant Roc 938 250 006
Farmàcia Bovet i Franch 938 250 082
Farmàcia Carme Ma Raich 938 228 144
www.viladegironella.net                        
gironella@diba.es                                  
Mercat setmanal   (dimecres)

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

èCarnisseria Xarcuteria 
Cansaladeria Mercé     
Avgda. Catalunya, 59  938 250 161
info@cansaladeriamerce.com 
www.cansaladeriamerce.com  
Tota mena de carns del Berguedà: vadella, xai, porc 
i embotits fets a casa.

èLa Llar (Judit Boix Marsan) 
Avda. Catalunya,79.  938 250 052
Tots els articles per la seva casa.  

èCasa Pecanins 
Avda. Catalunya, 26  938 250 260
malakies58@hotmail.com 
Mobles auxiliars, decoració, objectes de regal, ménage.

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

èPerruqueria-Estètica Txus                
Pompeu Fabra, 6 (passatge)  938 228 739
Perruqueria unisex i estètica. Sol U.V.A. (tubs biològics).

èL’Estrep Jeans 
Pl. Pi i Margall, 3.    93 825 12 73
Llobregat, 65  Puig-reig  93 838 10 75
info@estrepjeans.cat  

èBar-Restaurant Skitx                   
Plaça Pi i Margall, 22.    938 250 634
skitxgir@gmail.com 
Carta i menú diari. Bar musical i karaoke. 
èBar Restaurant La Taverna 
Avda. Catalunya, 93.    938 250 634
Menú diari i carta . Tapes.  Torrades. Plats combinats. 

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

hostaleria

alimentació

articles per la llar

perruqueries

roba i complements

hostaleria

automoció
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èInstal·lacions Dalmau, SL                    
Pl. Pi i Margall, 18 938 250 570
instaldalmau@hotmail.com 
Aigua, gas, electricitat, calefacció, energia solar. 
èMaquinària Fornells                    
Avda. Catalunya, 7 Tel. i fax 938 251 632
Venda i reparació de tot tipus de maquinària 
forestal i de jardineria. 

èTorra Gestió                                      
Av. Catalunya, 52 938 251 637
Fiscal, laboral, comptable, assegurances, etc. 

èCentre Podologia Andreu Martínez 
Pl. Pi i Margall, 13 bxs. 938 251 422
amgandara@hotmail.com 
Hores convingudes. Visites a domicili. 

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

Gisclareny 
Ajuntament 937 441 020
www.gisclareny.cat   
gisclareny@diba.es 

èRustic Vilella    931 023 044
www.rusticvilella.cat   info@rusticvilella.cat 
Masia amb 5 habitacions. Restaurant amb pensió 
completa. Piscina climatitzada. Excursions a cavall.

serveis

assessors

podologia

turisme rural

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)

èCal Fusté 
Plaça Major, 9  973 370 083
Casa de poble, amb tres habitacions dobles. 

èEl Forn de Gòsol 
Canals, 2  973 370 274
www.restaurantelforn.com 
restaurantelforn@hotmail.com 
Cuina del Berguedà actualitzada. Menú diari. 
Cap de setmana carta.

CAL FRANCISCÓ
Carretera de Berga, s/n  25716 Gósol

973 370 075

HOSTAL SITUAT A LES ENVISTES DE 
L’ENFORCADURA DEL PEDRAFORCA.

AMBIENT TRANQUIL I FAMILIAR.

Montclar 
Ajuntament 938 231 092
Urgències 608 591 133
montclar@diba.cat                                

èCal Dominguet 
Afores s/n   678 459 910
www.caldominguet.eu info@caldominguet.eu
A.R.I .4 habitacions (3 dobles, 1 triple). 
Jacuzzi exterior, barbacoa, sala de jocs. 

èCal Dominguet 
Afores s/n   678 459 910
www.caldominguet.eu info@caldominguet.eu
A.R.I .4 habitacions (3 dobles, 1 triple). 
Jacuzzi exterior, barbacoa, sala de jocs.

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

èRestaurant el Recó de l’Avi               
Plaça La Farga, 10 93 822 76 72 
www.elrecodelavi.com 
elrecodelavi@elrecodelavi.com 
Menú diari. Cap de setmana carta. 
Cuina casolana i carns a la brasa. 

turisme rural

hostaleria

èBar Restaurant Cadí  
Ctra de Ribes,9    938 227 265
jvkubi39@gmail.com.  
Menú diari de dilluns a divendres.  
Torrades de pagés, plats combinats, entrepans.
èHotel Casa Duaner 
Plaça La Farga, 10 938 227 672
www.elrecodelavi.com 
elrecodelavi@elrecodelavi.com 
11 habitacions dobles i 2 d’individuals. TV. 
Piscina i calefacció. 
èRestaurant Cal Companyó 
   Allotjament rural  938 227 672
Ctra. Guardiola a la Pobla pk 2,2 
GPS: 42.243900  1.896900 
www.calcompanyo.com  calcompanyo@gmail.com
Especialitat amb carns a la brasa, canelons de cérvol i 
entrecot amb salsa de ceps. Productes del Berguedà

hostaleria

hostaleria

turisme rural
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La Nou del Berguedà 
Ajuntament 938 259 000
www.lanou.bergueda.org                      

èRestaurant Fonda Camprubí 
Camí de Malanyeu, s/n 938 259 005
www.fondacamprubi.blogspot.com 
Menú diari. Cap de setmana carta. Cuina casolana.

èFonda Marginet 
Camí de Malanyeu, s/n 938 259 034
www.fondamarginet.blogspot.com 
calmarginet@gmail.com  
Cuina casolana típica catalana. Menú diari i festius.

Olvan 
Ajuntament 938 250 013
Dispensari Olvan 938 228 619
Dispensari Cal Rosal 938 221 999
www.olvan.cat    olvan@diba.cat

èCasa Cabots                                     
Masia Ferreres  938 250 906
www. casacabots.com. info@casaferreres.com
2 allotjaments ARI (allotjaments rurals independents) 
de 4 persones. Piscina. 
èSant 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.  

èRestaurant Nou Rovelló   
Crta. Berga 18.   931 145 158 
Menú diari i de cap de setmana. 
Especialitat en paelles per encàrrec.

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)

Montmajor 
Ajuntament/Dispensari 938 246 000
Museu de l’Art del Bolet 938 246 067
Escoles 938 246 152
Llar d’infants 938 246 150
www.montmajor.diba.es 
montmajor@diba.es 

alimentació

Calabuig Agropecuària, S. L. 
Casa Calabuig, s/n 08612 Montmajor

649 094 508     
608 093 207 

compra@vedellacalabuig.com 
CARN DE VEDELLA. NATURAL. AUTÒCTONA.

SABOROSA. AUTÈNTICA. LA VEDELLA DE CALABUIG

hostaleria

turisme rural

hostaleria - cal rosal

La Pobla de Lillet 
Ajuntament 938 236 011
Oficina de Turisme 938 236 146
Dispensari 938 236 006
Col·legi 938 236 225
www.poblalillet.cat lillet@diba.es
Mercat setmanal   (dissabte)

èL’Aranyonet, conserves artesanes 
Plaça de les Coromines, 9  938 236 508
aranyonet@telefonica.net 
Elaboració de conserves vegetals. Melmelades d’al-
bercoc, llimona, maduixa, poma, préssec, pruna, taron-
ja, tomàquet, aranyons, gerds, mirtils, móres, saüc, etc.

èMurcarols Superservei-Bodega 
Esglèsia, 4  938 236 508
ssmurcarols@gmail.com  www.murcarols.com 
Selecció de vins, embotits i formatges.

èCansaladeria Can Solà 
Berga, 4  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).

èHostal Pericas 
Furrioles altes,2  938 236 162
www.hostalpericas.com       info@hostalpericas.com. 
Servei Restaurant. Cuina catalana tradicional. 
Menú diari i de cap de setmana. 12 habitacions. 

alimentació

hostaleria

alimentació

èCarnisseria Xarcuteria  
   Cansaladeria Mercé     
Avgda. Catalunya, 59  938 250 161
info@cansaladeriamerce.com 
www.cansaladeriamerce.com  
Tota mena de carns del Berguedà: vadella, xai, porc 
i embotits fets a casa.

èCal Miquel 
Major, 14       938 380 577
info@rostisseriacalmiquel.com 
www.rostisseriacalmiquel.com  
Especialitat en vins i caves. Llesques i embotits, 
entrepans, tapes i “montaditos”. 

èCarnisseria Montse 
Llobregat, 16       938 290 391
Carn natural del Berguedà. 

èBar-restaurant Via Véneto                   
Pau Casals, 23  938 381 911
Menú diari, tapes, plats combinats 

hostaleria

aquesta guia la pots veure a 
www.tasta.cat
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joieries

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

òptiques

assessors automoció

èAuto-Puigreig s.c.p.                                
Pau Casals, 24  938 381 148
autopuigreig@yahoo.es  
Servei Oficial Ford. Venda i reparació. 

èEix Osteopatia                                            
Tarragona, 16 baixos 647 603 080
smclaret@yahoo.es                                              
Osteopatia, reeducació postural global, osteopatia 
ginecològica, obstètrica i pediàtrica. 

èCastanyer aluminis                                 
Pau Casals, 5  938 290 835
www.aluminiscastanyer.com                               
Tancaments exteriors, portes d’interior decoratives 
mobles de cuina i bany. 

salut

llar

guia de serveis
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Ajuntament 938 250 013
Alcaldia 609 757 547
www.laquar.net quar@diba.es

Ajuntament 938 251 150
www.ajsagas.org sagas@diba.es

èCasa Vilardaga  (La Guàrdia)  
www.casavilardaga.com  938 228 972
Masia del segle 19, 2 allotjaments amb capacitat 
màxima de vuit persones. Cuina i piscina
èEl Sagnari  (La Guàrdia) 
938 228 972 617 292 590
www.calmasover.com  
calmasover@hotmail.com 
Casa de pagès del segle XIX totalment reformada i restau-
rada, amb parets interiors de pedra i mobiliari rústic. 
èMasoveria de Vilanova 
Casa Vilanova 938 228 970
www.masiavilanova.com  
info@masiavilanova.com 
ARI de 6 habitacions i 14 places amb barbacoa, 
piscina exterior, ampli jardí per esplai amb jocs, wi-fi.

La Quar  

Sagàs                           

Saldes 
Ajuntament 938 258 005
Oficina de Turisme 938 258 046
Farmàcia 938 258 074
Dispensari 938 258 036
Escola              938 258 075
www.saldes.cat saldes@diba.es
Mercat setmanal   (dijous)

èMirador del Pedraforca   
Casa Carcau 938 258 062
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.
èCàmping 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.
èCan Susèn   
Carretera B-400, km. 10,5 938 258 103
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. 

èCal Xic 
Serrat s/n  938 258 081
Residència Casa de Pagés.14 habitacions. 
Esmorzars, dinars i sopars. 

èMasoveria 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.

turisme rural   /   puig-reig

turisme rural

hostaleria - càmpings

turisme rural

Sant Jaume de Frontanyà
Ajuntament 938 239 194
www.santjaumedefrontanya.net 
st.jaume@diba.es 

èFonda 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.   

èCasablanca    
Camí del molí s/n  938 239 280
www.turismesantjaume.com   
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 

hostaleria

turisme rural

turisme rural

Santa Maria de Merlés
Ajuntament 938 250 400
www.stmerles.diba.es                           
st.m.merles@diba.es                             

Allotjament Rural Cal Arderiu
Sant Julià de Cerdanyola
938 227 487     
676 763 772 
info@calarderiu.com
www.calarderiu.com
 obert tot l’any

Vallcebre 
Ajuntament 938 227 131
Dispensari 938 227 102
Escola 938 227 666
Exposició M.A. 626 696 976
www.vallcebre.cat vallcebre@diba.es
Mercat setmanal   (dimarts)publicitat@tasta.cat
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èHostal 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 938 238 128
Dispensari 938 238 327
Farmàcia 938 238 082
Escoles 938 238 180
Local Pirinenc 938 238 222
www.vilada.net vilada@diba.es

turisme rural

alimentació

serveis

ESPECIALITATS VIñAS
Teodor Miralles, 20  08613 Vilada

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

Pastisseria d’artesania
Especialitat en galetes artesanes

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

èForn de Vilada 
Teodor Miralles, 27 baixos 938 238 917
Pa i coques cuit amb llenya. Dilluns dia festiu. 

hostaleria

èInstal·lacions Enric 
938 238 345 647 893 274
instal.lacions.enric@gmail.com 
Instal·lacions i reparacions domèstiques i industrials: 
aigua, calefacció, electricitat, gas, aire condicionat. 
Pressupostos sense compromís. 

Viver i Serrateix 
Ajuntament 938 204 922
www.viverserrateix.net viver@diba.es

no t’ho perdis
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