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Petjades de dinosaure
de Fumanya

              el  berguedà 18





J a ha arribat la primavera. Finalment les pluges han regat els camps i 
han cobert de neu les muntanyes més enlairades. L’aigua caiguda del 
cel és presagi de l’alegria de colors que aviat ornamentarà el paisatge 
de la nostra comarca. Tota la natura farà com el vell perer que un any 

més rejoveneix en els borrons que s’esfullen i estén victoriós al vent, mudades de 
nou, les branques que les inclemències meteorològiques han omplert de durícies. El 
vell perer aviat verdejarà davant la muntanya envoltada pel cel blau, blau com uns 
ulls que esguarden impàvids la successió dels dies. Vindrà la Setmana Santa i en un 
no res Sant Jordi omplirà l’ambient de llibres i roses...

Joan Ferrer fill, traductor dels filòsofs presocràtics al català –800 pàgines–, fa 
una semblança del seu pare, el pintor Joan Ferrer, que és entrevistat pel ninotaire 
Jaume Capdevila. Pep Espelt ofereix una ressenya sobre un altre pintor, Joan Que-
ralt. Els acudits són de Salvador Vinyes i Kap. Hi trobareu quatre aniversaris: el 50è 
de l’església de cal Bassacs, el 40è de l’Escola Municipal de Música  de Berga, el 
25è de la seva coral i el 30è de la revista cultural del Berguedà L’Erol. El fotògraf 
i viatger Miquel Bernades us proposa una ruta per la vall de Gresolet. Jordi Millan 
parla de còctels de vodkes, bíters, infusions i mel; la dietista Sandra Ribalta i el 
gastrònom José Manuel Vilabella tracten sobre un producte tan suggerent com els 
alls i les cebes. I encara podreu llegir altres propostes (el jaciment paleontològic 
de Fumanya, Queralt, Borredà, noves tecnologies, gastronomia, teràpies naturals, 
fires i festes...) que us convidaran a gaudir a la berguedana de la primavera, la 
joventut de l’any. 
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L es noves tecnologies, les ei-

nes que ens ofereix Internet i 
els diferents programes infor-

màtics van a l’alça en aquests temps 
que  vivim. 

D’aquí que algunes administraci-
ons haguem apostat per implementar 
eines diverses en els diferents àmbits 
en els quals intervenim. I el Consell 
Comarcal del Berguedà no n’ha es-
tat una excepció; millor dit, com a 
administració pública, hem endegat, 
de forma pionera, alguns instruments 
que esperem que donin els seus fruits: 
ajudar als berguedans i a les bergue-
danes a accedir a determinats serveis 
que es presten al Consell Comarcal, 
i facilitar a foranis i visitants a venir a 
gaudir de la nostra comarca. 

En un període relativament breu 
de temps el Consell Comarcal ha 
creat i impulsat la seva pàgina web 
(www.bergueda.cat), en la qual 
s’ofereixen tots els serveis que es 
presten des d’aquesta institució; una 
web de turisme, que conté tota la 
informació turística de la comarca; 
la central de reserves del Berguedà 
(www.berguedareserves.cat), que 
permetrà al turista comprar els serveis 
turístics que desitgi des de qualsevol 
indret, l’Oficina de Turisme 24 hores, 

que permetrà descarregar-se en mòbils 
Iphone o Android tota la informació 
turística de la comarca des de qualse-
vol lloc del món, 365 dies de l’any i a 
qualsevol hora, i, per últim, l’aposta per 
la implementació de l’aplicatiu informà-
tic gooltracking.com, que permet con-
sultar i descarregar-se tota la xarxa de 
senders de la comarca (més de 1.900 
km) per, posteriorment, gaudir del nos-
tre bonic i envejable entorn natural.  

Sense cap mena de dubte, 
l’aposta del Consell Comarcal per 

aquestes eines representa el tret de 
sortida a una nova etapa de la insti-
tució i del turisme del Berguedà. Una 
nova etapa  pel que fa:
è a la voluntat de prestació de ser-
veis d’aquesta administració a favor 
de la ciutadania  i dels ajuntaments.  
è a la manera de promocionar el Ber-
guedà de forma unitària, com a mar-
ca única, i aplegar tots els municipis 
de la comarca i els seus recursos.
è i al fet de ser pioners, en el nostre 
país, de posar en funcionament totes 
aquestes eines d’informació, difusió i 
comercialització dels nostres serveis, 
productes i recursos. 

I tot això, amb uns objectius molt 
clars: posar en valor els serveis que 
presta el Consell Comarcal, promocio-
nar els recursos turístics, culturals, gas-
tronòmics, d’activitats i de natura que 
podem oferir a la nostra comarca, i fer 
que les famílies que ens visitin gaudei-
xin del Berguedà, inverteixin part de 
les seves rendes en els nostres recursos 
–restaurants i establiments de diferents 
tipus– i comprovin l’hospitalitat i la be-
llesa de la comarca on vivim. 

El Berguedà 
i les noves 
tecnologies

 turisme

Sergi Roca i Vargas
President del Consell Comarcal del Berguedà

“Una aposta d’acord amb els temps que vivim”
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 L’apunt per Joan Ferrer Gràcia [Professor de filosofia a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic]

Joan Ferrer Gasol, 
pintor: el meu pare

De tots els trets que caracteritzen Joan Ferrer Ga-
sol, em sembla que el més essencial és aquest: 
un colossal sentit de la diversió i una capacitat 

de riure immensa (i de fer riure, que això s’encomana). Si 
aquest tret definís només la seva personalitat, en buscaria 
un de més essencial. Però em sembla que explica igualment 
la seva passió per pintar i la seva pintura difícil.  

Que potinejar papers amb colors és una magnífica ma-
nera de divertir-se, tothom ho sap. Ara bé, divertir-se (per 
exemple pintant) pot acabar cansant, perquè no hi ha joc 
la diversió del qual no consisteixi a fer les coses ben fetes, o 
cada cop més ben fetes, i això pot arribar a ser molt difícil. 
Vet aquí com la capacitat de divertir-se, si no es perd, arri-
ba a convertir-se tota sola en fidelitat a l’ofici, sentit insubor-
nable del rigor i disciplina fèrria, dels quals no pot sortir sinó 
una obra extensa, versàtil, estudiadíssima i profundament 

seriosa. De Picasso en circulen dues dites que encaixen bé 
amb el que vull dir. La primera és que tota la vida havia mirat 
de pintar com els nens. I la segona és que a la inspiració li 
demanava, si mai aquesta es dignava a presentar-se, que 
l’agafés treballant. 

Els records que tinc del meu pare (i en tinc de més de qua-
ranta anys) són tots ben iguals: darrere d’una barba cada 
cop més blanca, un home s’escarrassa amb un pinzell als 
dits, i a la boca, a part de la pipa, un somriure grandiós. 



è



Joan Ferrer:
“Sóc un home
de carrer, 
de muntanya,
de cafè”

per Jaume Capdevila
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–Joan, com et trobes?
–De salut, des que em van operar farà tres 
anys d’un càncer d’esòfag, francament baix. 
Pensa que em vaig aprimar vint-i-cinc quilos… 
Hauria de pintar el doble del que pinto. Però 
ara, amb el bon temps, sembla que m’animo 
i avui mateix he començat alguna cosa sobre 

paper. O sigui que ara estic bé i em sembla 
que les hi començaré a fotre fort una altra 
vegada fins al desembre... I després, ja en 
parlarem.
–Doncs apa, parlem-ne, que no es pot negar 
que ets un gran conversador.
–Jo no sóc un home dels que podríem dir-ne 

un intel·lectual. Sóc un gran afeccionat als 
esports, havia jugat a tercera divisió a futbol i 
tinc un rècord juvenil espanyol de 100 metres 
lliures. L’esport, la muntanya, les converses 
de cafè m’interessen més que no pas totes 
les conferències. Sóc un home de carrer, 
de muntanya, de cafè, no sóc un intel·lecte 

è entrevista Joan Ferrer

“Si hagués de 

definir la meva obra 

et diria: textura, 

composició i mania 

pel color, d’aquesta 

manera expresso 

la meva poesia”

[
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d’aquells que només gaudeix parlant de 
coses elevades…
–Però tot i no ser un intel·lectual podem 
analitzar una miqueta com està el món ara 
mateix.
–Mira, jo tinc 75 anys ja d’experiència i el 
veig molt malament. Ara bé, enrera, com 
el temps del franquisme i patir gana i tot 
això, no crec que s’hi arribi. Aquesta crisi, 
però, cal dir-ho, per forta que sigui, també 
va acompanyada de molta, molta publicitat 
perquè els diaris s’hi arrepengen cada dia…
–I la comarca?
–Malament! Jo la comarca, francament, la 
veig molt malament. En aquests moments, 
penso que és la que està pitjor de Catalunya. 
Sí, sí, així, en majúscules: no hi ha mineria, 
el tèxtil s’ha acabat… només hi ha serveis per 
una comarca molt petita i la gent se’n va a 
comprar avall. O sigui que no veig sortida 
per a cap tipus de feina. A més el jovent ha 
de fotre el camp i és un país de vells, vells, 
vells… Així de pessimista ho veig.
–Doncs intentem posar-nos optimistes par-
lant d’una altra cosa. Parlem d’art. O és 
que també n’hi ha per ser pessimistes?
–Mira, quan més crisi hi ha, més es mouen els 
artistes. Primer perquè tenen més motius per 
protestar, i els quadres són quadres d’impacte 

i de protesta. Segon, perquè s’han d’espavilar 
sense anar a demanar caritat als ajuntaments, 
subvencions i tot això. La situació, doncs, 
dóna peu, és un incentiu, no pas per fer més 
pessetes, però si per crear més i amb més 
ràbia. El millor art s’ha fet quan més ens han 
escanyat. I això passa amb totes les arts, les 
hi compto totes.
–I el teu art?
–Jo porto seixanta anys pintant, vaig començar 
als quinze… i penso que el millor ho he fet ara 
darrerament (també ho han dit les crítiques). I 

penso encara superar-ho! El que passa és que 
les forces minven. L’enteniment el tinc clar, estic 
cada vegada més segur del que he de fer, em 
puc expressar molt més bé gestualment, pintant 
en gran… Però les forces fallen…
–I la teva pintura, que és matèrica encara 
requereix més esforç, oi?
–Per mi la matèria és essencial! I és molt 
normal, que això ens passi aquí, a Berga, 
que és país de rocs –i també de rucs– de 
terres, de minerals… així que surts de Berga 
et trobes aquells terres vermellosos, i aquelles 
negrors de la mina, i arrels, i camins rals… 
aquesta terra la mamem: em sembla que 
la meva mare ja menjava terra. I així no es 
estrany que qualsevol pintor de Berga pinti 
d’aquesta manera.
–La teva obra és filla d’eixa terra...
–Si hagués de definir la meva obra et 
diria: textura, composició i mania pel color, 
d’aquesta manera expresso la meva poesia.
–Una poesia impregnada pel paisatge
–Pots estar-ne ben segur! Perquè als quadres 
hi enganxo terra. La majoria dels quadres 
són fets amb cola i terra, encara que, 
evidentment, hi he d’afegir pigment, perquè 
si vull un negre negre, no trobo cap terra 
que ho sigui, ni vermell vermell tampoc… 
però aquesta matèria calcinosa és la quina 

è
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faig servir, juntament amb cola, per pintar la 
totalitat dels meus quadres. La terra, el roc, la 
fusta (sí, a vegades hi poso papers, cordills, 
cel·lulosa…) Aquests són els meus mitjans 
d’expressió pel que fa a la textura.
–No tries mai el camí fàcil? No pintes mai 
allò bonic?
–No! Jo en realitat procuro evitar el què és 
bonic. Si alguna vegada algú diu que els 
meus quadres són bonics, em dic que m’he 
equivocat. Els quadres tenen la voluntat de 
ser lletjos! Ja havia dit, una vegada en una 
entrevista, que jo no pintava pel públic sinó 
contra el públic. I procuro, ara, en aquests 
moments que estic venent més que mai –no 
sé per què… perquè tinc un bon representant 
o per que em veuen a punt de morir i es 
pensen que l’obra es revaloritzarà– doncs és 
precisament ara que faig els possibles perquè 
la gent no els compri.
–I què busques?
–Que m’agradin a mi! Mostrar l’aspror 
específica del nostre país. Aquesta és una 
terra dura, i molt tancada. I això, que jo he 
cregut durant molts anys que era un defecte, 
estic pensant que és una gran qualitat.
–Però dins la duresa pot haver-hi bellesa…
–Bells, jo no diria bells, potser, positivament 
ritmàtics, és a dir que cerco que tinguin una 
certa poesia.

”La primera cosa que dic als meus 
alumnes és: “no penseu en els calés 
que això us pot aportar, que és el 
que volen els pares. Penseu en la 
vostra vocació”

–Digue-ho com vulguis. Però no sé si 
lletjos…
–Bé, doncs a dins d’aquesta lletjor es pot 
trobar una bellesa espiritual tremenda. Vaja, 
m’explico molt malament…
–A mi em sembla que et fas entendre prou 
bé…
–No ho sé pas. Volia dir que és una bellesa 
ordenada, com un poema del Carner.
–De fet, no em pots negar que tota la teva 
pintura esta molt ordenada i pensada. 
Dessota cada obra hi ha una gran feina de 
composició i càlcul…
–Tens raó. Tot esta summament calculat. A 
vegades penso que fins i tot potser massa! 
Tinc gravada al cap la llei de l’equilibri i la 

compensació de masses. Si en un lloc del 
quadre hi ha una corba, aquesta mateixa 
corba s’ha de repetir a dins del mateix quadre. 
Els meus quadres estan plens del que jo en dic 
rimes plàstiques, que volen ser la repetició de 
les mateixes formes o semblants en un altre 
lloc de la mateixa composició per aconseguir 
el ritme. I si un quadre té un bon ritme i el color 
està calculat, és un bon quadre.
–Parlem de la teva faceta pedagògica. Tu 
ets un referent ineludible per a tots els que 
pinten en aquesta comarca.
–Home, no n’hi ha per tant! Però deixa’m 
dir que a Berga hi ha una sèrie de gent 
que d’alguna manera o altra heu passat per 
les meves mans (no em facis dir noms!) i ja 

[
è entrevista Joan Ferrer
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són mestres de mestres. Ara m’estic posant 
nostàlgic, però en aquests moments això és 
una cosa que m’omple de satisfacció. I no tan 
sols en pintura, sinó també en escultura o fins 
i tot arquitectura...
–És que tens vocació pedagògica?
–No t’ho sabria explicar. Fem coses estranyes 
la gent de Cal Ros… Els meus fills, cadascú en 
la seva disciplina –i totes lligades a les arts i la 
cultura, bé, però cap en la pintura– han tingut 
aquesta mena de vocació d’ensenyança. O 
sigui que deu venir de família…
–Qui aprèn més, el professor o l’alumne?
–El professor, sempre.
–Aleshores tu hi has sortit guanyant molt!
–El professor ha de saber molt més que 
l’alumne. El professor que davant l’alumne ha 
d’engiponar-se alguna excusa, o no és un bon 
professor o l’alumne és un premi Nobel!
–I què és el més important que cal transmetre 
a un que vol aprendre a pintar?
–L’afició a la seva professió. I sobretot, que 
amb allò potser no s’hi guanyarà la vida. La 
primera cosa que dic als meus alumnes és: “no 
penseu en els calés que això us pot aportar, 
que és el que volen els pares. Penseu en la 
vostra vocació. Penseu que potser passareu 
molta gana, però no ho deixeu, si aquesta és 
la professió que us agrada. Lluiteu per això i 
viviu per això.” 
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 per Pep Espelt 

Joan Queralt pintor molt barceloní que de molt jove s’allu-
nya de la seva matriu i per s’instal·lar-se a Casserres.
La seva pintura marca un estil propi situat entre els postim-

pressionistes i els fauvistes. Pintures alegres, pinzellades gruixudes i 
traços fets a cops d’espàtula per mostrar paisatges estiuencs, plens 
de llum que, després d’unes hores dins del seu estudi, t’oblides de 
la tarda gèlida i ventosa del mes de febrer. Unes pintures planes, 
denotant uns orígens publicistes del pintor,  que marquen la trajec-
tòria fructífera i amb tocs d’ironia intel·ligent. Queralt és un pintor 
gairebé exiliat entre muntanyes, un talent del dibuix i la pintura ca-
talana, a voltes de traç infantil i altres de simples i lleugers. Maurice 
de Vlaminck és un referent, tot i que als seus inicis es dirigien a 
l’humor gràfic i dibuixos de traç. Una faceta que molts dels seus 
seguidors potser no han descobert i que s’amaga rere algunes de 
les seves pintures.

El seu espai-estudi s’envolta de teles i teles ben ordenades, amb 
llibres que omplen tot un pany de paret i que consoliden el pòsit que 
Queralt és un home de conversa interessant, extremadament pru-
dent i cautelós. Fins i tot el to de veu és arriscadament suau, talment 
com si ningú més tingués opció d’escoltar la conversa.

I si alguna cosa captiva, són els secrets ben guardats del pintor 
que de mica en mica va desgranant. Calaixos atapeïts de delicadeses 

Sinèrgies d’un poble poema 
(Casserres) 
envers artistes en majúscules

[Artista i Director artístic movimentpuntzero]

12
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joan
queralt

(Sarrià, Barcelona, juny de 1947)

i peces sibarites que guarda amb fort recel, llibres, poesies 
i altres joies d’alt risc i luxe, que es desmarquen d’un guió 
pictòric mesuradament establert. 

Cada racó que dóna l’oportunitat de deixar espiar, és 
un plaer per als sentits. Una finestra oberta a la llum espe-
cial que ens envolta. Un regal visual paral·lel a la poesia, 
que pren força de manera ferma i desconeguda.

Una vegada trobat l’espai on s’amaga i produeix 
aquest pintor, ens faltarien moltes més tardes per anar-lo 
descobrint. Sorprèn i crida l’atenció el seu últim treball, 
una tela atapeïda de peixos de colors movent-se en to-
tes direccions i sota un cel brillant, sense puntillisme i amb 
unes pinzellades molt marcades. I és que Queralt no pinta 
a partir de fotografies ni d’imatges que l’envolten. Les se-
ves pintures provenen d’idees antigues retingudes al seu 
cap, tot i que, malgrat el pas del temps, el cert és que es re-
coneixen a la perfecció. Unes obres plenes de vida i que vol 
retenir, dient: “El fet de fer-me gran, fa que em costi cada 
vegada més deslliurar-me de segons quines peces.” 
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Des del Museu de les Mines de 
Cercs, s’ha cregut fermament 
que el projecte del centre d’in-
terpretació de Fumanya serà un 
dels projectes turístics estrella 
de la comarca del Berguedà. 
Es preveu  que amb la inaugu-
ració del centre, s’aporti un flux 
importantíssim de visitants amb 
estades més llargues i ajudi a la 
desestacionalització que pateix 
el sector de l’hostaleria i la res-
tauració.

Des del Museu de les Mines 
de Cercs es fan visites guiades in 
situ i cada any va en augment 
l’interès dels visitants   per aques-
ta visita guiada en el jaciment.

Des del Museu de les Mines 
de Cercs es gestionen les visites 

al Jaciment de Fumanya i des 
de 1999 ja hi han passat més 
de 25.000 persones. Amb l’ajut 
d’una maleta didàctica, la visita 
es fa a l’aire lliure en el mirador 
del jaciment a l’espera de poder 
inaugurar el centre d’interpreta-
ció en construcció. Els productes 
a desenvolupar ajudaran a fer 
una major dinamització turística 
de la zona i els dinosaures a ser 
segurament, l’estrella turística de 
la comarca.

Els fóssils dels dinosaures de Fumanya:
patrimoni natural del Museu de les Mines de Cercs

Arran de la inscripció oficial, el 
20 de març de 2008, del MM-
CERCS al Registre de Museus de 
Catalunya amb el número 126 i 
amb la categoria de museu mo-
nogràfic, es sol·licità la custòdia 
de les restes paleontològiques 
excavades al Berguedà. El mes 
de maig de 2011 s’aprova el di-
pòsit definitiu al MMCERCS dels 
béns integrants del patrimoni 
paleontològic de totes les restes 
paleontològiques de la comarca 
del Berguedà.

Les restes paleontològiques 
dipositades al museu es corres-
ponen excavacions realitzades 
pel Consorci Ruta Minera i l’Ins-

titut Català de Paleontologia en-
tre els anys 2000 i el 2008 als 
jaciments de Peguera-1, Figols/
Font de Bullidor, Fígols/Fumanya 
Sud, Fígols-Vallcebre/Cingles de 
Boixader, Fígols-Vallcebre/Costa 
Freda, Saldes/Torrent d’Esvella, 
Vallcebre/Fumanya Nord, Vallce-
bre/Mina Esquirol, Vallcebre.

El fons que ha rebut el Museu 
de les Mines de Cercs es compo-
sa aproximadament d’uns 70 
elements de mides diverses. Es 
tracta principalment d’ossos, 
dents, ungles i postes d’ous dels 
dinosaures herbívors i carnívors 
que habitaven el Berguedà fa 
65 milions d’anys. 

El MMCERCS, dipòsit definitiu dels béns paleontològics del Berguedà

14
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CAPS DE SETMANA I FESTIUS:
7 gener - 31 maig / 1 octubre 
21 desembre:  de 10 a 15 h
De divendres Sant al 30 de setembre: de 10 a 19 h
Dilluns no festiu: tancat  (excepte els dilluns de 
juliol, agost i 1a quinzena de setembre).

FEINERS:
Del 7 de gener al 31 de maig: de 10 a 14 h
De l’1 de juny al 30 de setembre: 
de 10 a 14 i de 16 a 19 h
De l’1 d’octubre al 21 de desembre: de 10 a 14 h

HORARIS

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

Els fóssils dels dinosaures de Fumanya:
patrimoni natural del Museu de les Mines de Cercs

DINOSAURES
Fumanya

Propera inauguració de l’exposició 
temporal CARBÓ I DINOSAURES a 
l’antiga Estació del Tren de Guardiola 
de Berguedà el dia 1 d’abril de 2012 
a les 18 hores i estarà exposada, de 
moment, sense data de finalització.

15
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è

Activitats divulgatives 
i visites organitzades 

Gaudeix del Patrimoni miner
l Dissabte 28 d’abril, Dracs i Dino-
saures. Conferència a càrrec de la 
paleontòloga Begoña Poza.
A les 17:30h a la sala audiovisual del 
MMCERCS. Activitat gratuïta.
l Dissabte 5 de maig, Fumanya:  un 
Viatge 3D al Cretaci. Conferència a 
càrrec de la paleontòloga Begoña Poza.
A les 17:30h a la sala audiovisual del 
MMCERCS. Activitat gratuïta.
l Diumenge 6 de maig, a les 12h  
Geolodia 2012  “Fumanya: Carbó 
i Dinosaures”. Sortida des de la re-
cepció del Museu de les Mines de 
Cercs a càrrec de la paleontòloga 
Begoña Poza. Activitat Gratuïta.
l Divendres 18 de maig, Carbó, 
Documents i Fòssils. El Patrimoni Pa-
leontològic del Museu de les Mines 
de Cercs.
19h a la Biblioteca de Berga.
l Diumenge 20 de maig en motiu 
del Dia Internacional dels Museus:
Itinerari guiat per la colònia minera 
Sant Corneli. 11h Recepció del MM-
CERCS. Activitat gratuïta.

Activitats al voltant 
del Patrimoni miner
Itinerari guiat per la colònia 
minera Sant Corneli
L’itinerari per la colònia minera Sant 
Corneli, comença a la cafeteria Pic i 
Pala amb un petit tast de la famosa 
coca de Cercs. Amb aquesta visita 
a la colònia podreu descobrir com 
vivien els miners i veure alguns dels 
edificis més importants com el teatre-
cinema, que fou presó per unes ho-
res durant la revolta anarquista de 
1932, l’església, l’antic forn de pa...

Durant el recorregut, és visitaran 
espais emblemàtics del conjunt que 
durant l’any romanen tancats al pú-
blic. Amb reserva prèvia.

Petjades de dinosaure
Us proposem una visita guiada a ja-
ciment paleontològic de Fumanya, a 
més de 1.400 metres d’altitud i a set 
quilòmetres del MMCERCS.

Fumanya és una antiga explo-
tació de carbó a cel obert on s’ha 
descobert un impressionant jaciment 
amb milers de petjades, ossos i 
ous de dinosaure. Durant la visita, 

i amb l’ajuda de material didàctic, 
ens aproximarem al món fascinant 
d’aquests animals que van poblar 
aquesta zona fa 65 milions d’anys.
Cada últim dissabte de mes.
Sortida: 12:30h. 

Bàrbara la dinosaure
A partir d’un sorral instal·lat a la pla-
ça del museu podrem descobrir l’es-
quelet de la dinosaure Bàrbara, un 
dels titanosaures descoberts al jaci-
ment de Fumanya. Un cop desenter-

rades les peces de l’esquelet recom-
pondrem el dinosaure amb l’ajuda 
d’una plantilla i en coneixerem els 
seus hàbits i comportaments.

Amb reserva prèvia.

La Mina Virtual:
un joc de rol espectacular - Novetat
Un joc de rol espectacular amb la 
tecnologia més avançada. L’activitat 
és un joc de rol didàctic i innovador, 
que incorpora tècniques desenvolu-
pades en entorns audiovisuals, inte-
ractius i virtuals però en un context 
significatiu, l’antic taller. 

Aconsellable fer aquesta activitat 
després de fer la visita al nou espai 
museogràfic, L’espectacle de la Mina.

Amb reserva prèvia.

L’espectacle de la Mina - Novetat
El nou espai museogràfic suposa una 
ampliació de l’exposició permanent 
del MMCERCS, en la qual el visitant 
pot comprendre els dos sistemes d’ex-
plotació de la mineria actual, subter-
rània i a cel obert. Així, el projecte 
incorpora la informació de Carbones 
Pedraforca, S. A., l’última empresa 
minera en actiu al Berguedà. 
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L’objectiu és donar a conèixer les activitats que es realitzen a 
l’entorn dels jaciments paleontològics de Fumanya, Fígols, i 

la recerca realitzada pels paleontòlegs.
El Consorci Ruta Minera, amb l’ajut de l’àrea de Promo-

ció Cultural de la Diputació de Barcelona, estrenen una nova 
pàgina web www.dinosauresfumanya.com amb la voluntat de 
donar a conèixer les activitats que es realitzen a l’entorn del jaci-
ment de Fumanya, a Fígols, i la recerca realitzada en els darrers 
anys pels paleontòlegs.

La web és una eina dinàmica, activa i àgil que té l’objectiu 
immediat de comunicar i difondre les activitats que es realitzen i 
els coneixements que es tenen sobre els dinosaures per tal de ge-
nerar fluxos de visitants en tota la zona d’influència de Ruta Mi-
nera i de la comarca. L’objectiu a mig termini serà el de projectar 
amb força el Centre d’Interpretació Dinosaures Fumanya.

El projecte més ambiciós de Ruta Minera és el que es plan-
teja al voltant de l’explotació minera a cel obert de Fumanya, 
una explotació activa entre 1975 y 1985, que va deixar al 
descobert un impressionant jaciment paleontològic amb més de 
3500 petjades de dinosaures de fa més de 65 milions d’anys. 
Fumanya és el jaciment més espectacular dels Pirineus, el més 
extens amb petjades de dinosaure de tota la península Ibèrica i 
d’Europa, i un dels més excepcionals del món. Per tot això i pel 
molt que els estudis científics han posat al descobert, l’any 2005 
fou declarat, per part del Departament de Cultura de la Genera-
litat de Catalunya, Bé Cultural d’Interès Nacional. 

La majoria dels dinosaures que vivien a Fumanya eren 
grans rèptils del grup  dels Sauròpodes, els anomenats titano-
saures (“rèptils titans”), que representen el seu darrer esglaó 
evolutiu abans de l’extinció del grup de vertebrats que més 
anys ha regnat sobre la superfície terrestre. Els titanosaures es 
caracteritzen per posseir quatre extremitats locomotores que 
els proporcionaven una postura quadrúpeda amb les potes 
davanteres més curtes que les posteriors, un coll i una cua 
llargs i un crani petit. Les extremitats posteriors, els peus, eren 
plantígrads, amb un gran taló, mentre que les mans semblen 
tenir una postura digitígrada. Aquesta disposició es manifesta 
en els seus rastres i petjades. Els Titanosaures eren animals her-
bívors i sempre se’ls ha suposat un comportament gregari, es 
a dir que vivien en ramats. Justament aquest fet explica la gran 
quantitat de petjades i de rastres identificats a Fumanya. L’es-
tudi de les petjades en si mateix proporciona als paleontòlegs 
una valuosa informació que amb les restes òssies no poden 
obtenir; a Fumanya s’han pogut conèixer les característiques 
locomotores dels últims grans dinosaures que van poblar el 
sud-oest d’Europa abans d’extingir-se. Se n’ha pogut estimar 
la mida, la velocitat de locomoció i les conductes socials, en-
tre altres aspectes. Les icnites també han estat importants per 
saber quins dinosaures van existir a la zona pirinenca. Així es 
coneixen algunes peces aïllades d’alguns carnívors i el desco-
briment d’un rastre permet també confirmar-ne la presència. 
En menor grau s’han localitzat  algunes icnites de dinosaures 

ornitòpodes (hadrosaures), els coneguts dinosaures herbívors 
de “bec d’ànec” i de caminar bípede.

Un paisatge pla, solcat per rius cabalosos i amb grans zones 
de llacunes d’aigua dolça. Clima tropical, temperatures càlides, 
pluges abundants, humitat i molta calor... els factors necessaris 
per fer créixer una flora molt exuberant que va servir d’aliment als 
petits i grans herbívors del Cretaci. Unes condicions òptimes per 
què la fauna es reproduís generosament, especialment els grans 
rèptils, els dinosaures. Fumanya ofereix la oportunitat de conèixer 
amb detall l’ecosistema en el qual vivien els dinosaures. S’han 
trobat les restes fòssils de fulles de palmeres primitives (Sabalites) 
molt comuns a Europa fa 80 i 70 milions d’anys enrere; també 
s’han identificat impressions de troncs d’arbres que en alguns ca-
sos arribaven als 14 metres d’alçada. Les fulles i els troncs estaven 
dispersats per les aigües que inundaven una plana fangosa que 
van trepitjar els dinosaures; en total a Fumanya  s’han trobat im-
pressions d’unes 67 fulles de palmera i de 119 de troncs.    

La nova web és una eina actual, moderna, i accessible que 
vol arribar a tots els públics. Ens explica el conjunt dels jaciments 
paleontològics , els dinosaures que hi vivien i com era aquesta 
zona de la nostra comarca fa 70 milions d’anys. En l’apartat 
de investigació i recerca s’explica l’evolució geomorfològica del 
Berguedà, la classificació dels dinosaures, el procés de fossilit-
zació i els fòssils trobats; així com també es poden descarregar 
continguts com articles d’investigació, vídeos i l’interessant pro-
jecte d’investigació “El Berguedà fa 65 milions d’anys”. 

El Consorci Ruta Minera estrena nova pàgina web: www.dinosauresfumanya.com
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 L’apunt per Joan Antoni López Noguera [Regidor de l’Ajuntament de Berga del Partit Popular]

La història, la cultura i el tarannà de la ciutat de Berga i els seus ciutadans, ha 
estat estretament lligada al Santuari i a la muntanya de Queralt. Malaurada-
ment, els darrers anys el destí de la part municipal de Queralt, l’hostatgeria i 

l’estat de l’economia berguedana, no ha fet més que confirmar el que deia al principi.
No cal recórrer a dades econòmiques de la ciutat per veure que malauradament  

Berga i el Berguedà patim una crisi important que començà temps enrere amb la 
desaparició de les colònies tèxtils, continuà amb la crisi del carbó i ens ha continuat 
afectant amb l’actual crisi econòmica. Paral·lelament l’estat de l’hostatgeria ha patit 
un procés de degradació molt greu, l’estat de la qual vaig poder comprovar el darrer 
mes de gener acompanyat de mossèn Ramon Barniol, capellà custodi de Queralt.

Fa uns mesos, durant la presentació d’un llibre vaig sentir: “Queralt és molt més 
que una hostatgeria, molt més que equipaments municipals. Queralt és una mare de 
Déu.” Aquesta frase lliga amb el que estava comentant i és molt adient. La part que 
depèn de gestió eclesiàstica es troba en un estat impecable i en cada vegada com-
provem com es van produint millores; i el perfecte estat de les instal·lacions és fruit de 
la feina i esforç de Mossèn Barniol i les persones que col·laboren amb ell.

Queralt és molt més que un Santuari o unes instal·lacions, on ens podem jugar 
part del futur econòmic de la ciutat. Queralt ha marcat la vida dels berguedans, des 
que al segle XIV un pastor trobà la imatge de la Mare de Déu, ens ha protegit de 

plagues, sequeres o epidèmies. Per tant, una vegada més hem de recórrer a Queralt 
per a què ens protegeixi i ens faci de guia en el futur. Una part molt important del futur 
de l’economia berguedana ha de girar al voltant del funcionament de l’ hostatgeria 
com a motor turístic i això passa per l’arranjament d’aquestes instal·lacions, cosa que 
no aconseguirem sense la unió dels representants municipals i comarcals i que, per 
sort, està canviant.

El 27 d’ Abril de 2008 es va celebrar una trobada de capitans de Queralt; va ser 
un gran dia per a tots els que hem tingut l’honor de ser capitans de la Gala de Queralt 
un 8 de Setembre. Per aquella època ja em dedicava a la política amb el clar objectiu 
d’arribar a ser regidor de la meva ciutat i treballar per a què un dia Queralt recuperés 
l’aspecte i l’esplendor que ha de tenir. El primer objectiu el vaig aconseguir fa gairebé 
un any, al maig del 2011. Des de llavors tinc l’honor de treballar per a millorar la ciutat 
de Berga, i treballar per aconseguir el segon objectiu: que Queralt pugui ésser un dels 
referents turístics de la Comarca lluint maco i arreglat per a què l’any 2016, quan se 
celebrarà el centenari de la coronació de la Mare de Déu de Queralt, puguem gaudir 
de les noves instal·lacions o parlem de com s’estan desenvolupant les obres.

Mentrestant, convido a totes aquelles persones, que encara no hagin visitat Que-
ralt, que aprofitin la primavera per a visitar el Santuari de Queralt i meravellar-se amb 
l’entorn de la muntanya. 

Queralt és molt més
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d’en KAP L’acuDit Fires
L’1 de maig, Berga 
celebra la Fira de Maig
una de les més
importants de la comarca
Aquest any la Fira té com a fil conductor les 
energies netes (renovables, alternatives, eficièn-
cia energètica, etc.). Es vol prioritzar les empre-
ses d’aquest sector i se’ls ubicarà en lloc prefe-
rent dins els estands de la Fira. Es farà difusió de 
quins avantatges comporta i se’n podran veure 
exemples (empreses instal·ladores, cotxes, etc.)

Aquest any la trobada de cotxes antics, tin-
drà com a protagonista els microcotxes (tipus 
iseta...)  Tallers per infants, exhibicions gimnàs-
tiques, etc. 
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Aquest 29 d’abril d’enguany, l’Associació de Co-
merciants de Casserres amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, organitza la XVII Fira del Comerç i 
Artesania, el mateix dia se celebra la Trobada de 
Caramelles organitzat per el Grup Cantaire Sant Bertomeu. De tal manera podreu 
assitir a les diferents mostres i productes de tota mena i amb atraccions pels més 
petits. Bona Fira i Bona Trobada de Caramelles! 

XVII Fira del Comerç i Artesania 
i 31a Trobada de Caremelles

VII Fira Medieval 
i d’Artesania 
de La Pobla de Lillet
El proper 6 d’abril, divendres Sant, es 
celebra la Fira Medieval i d’Artesania a 
La Pobla de Lillet. El casc antic es trans-
forma per unes hores en l’época en que 
el castell i vivia la família dels Matapla-

èHORARIS 2012

➥ Del 31 de març al 22 de juny i del 12 de setembre 
al 4 de novembre. Dissabtes, diumenges i festius: 
d’11 a 14.30 h i de 16.30 a 19 h. 
Laborables, prèvia concertació.
➥ Del 23 de juny a l’11 de setembre. De dilluns a diumenge: 
d’11 a 14.30 h i de 16.30 a 19 h. De l’1 de gener 
al 30 de març i del 5 de novembre al 31 de desembre
Obert, prèvia concertació.
➥ Pont de la Puríssima:
Del 6 al 9 de desembre d’11 a 14h i de 16 a 18h
➥ Última visita 45 min. abans.

n Museu del Ciment de Castellar de n’Hug

na. Situats al voltant de l’església, son 
molts els artesans que mostren els seus 
productes d’elaboració pròpia. De les 
10 del matí a les 5 de la tarda, obertu-
ra del Mercat.

El dissabte 7 d’abril, presentació 
del llibre d’un artista poblatà de senti-
ment, resident ara a Olesa de Mont-
serrat a la biblioteca del Centre cívic, 
a les 7 de la tarda a la biblioteca del 
Centre cívic, a les 7 de la tarda. Esteu 
tots convidats.

El diumenge 8 d’abril, Caramelles, 
a aartir de les 10 del mati, els nens i 
nenes de La Pobla us deleixaran amb 
les seves cançons.

Recordeu que el 31 de març: INICI 
DE TEMPORADA DEL TREN TURÍSTIC.
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El poble de Sant Jordi de Cercs celebra la seva Festa Major, el Roseret, decla-
rada d’interés turístic els dies 11, 12,13 de maig, i ho fa amb la ja tradicional 
cargolada popular de diumenge al matí que enguany complirà la 45a edició.
La cargolada va nèixer al desaparegut poble de Sant Salvador de la Vedella, 
avui dia sota les aigües del pantà de la Baells, arran d’una iniciativa de mossén 
García i altres veïns del poble d’organitzar una festa que promogués la germanor.

L’elecció va ser cuinar una gran cargolada, que amb el pas dels anys va anar 
agafant més renom entre els pobles propers amb el conseqüent augment de quilos 
de cargols a la cassola. Actualment es cuinen uns 350 quilos de cargols que 
donen per a unes 1.300 racions. 

è Fires i mercats

45a Cargolada tradicional
i Festa Major del Roseret

   11, 12 i 13 de maig 

És un esdeveniment que vol donar a conèixer i compar-
tir, amb tots els assistents, productes, tradicions, activi-
tats, històries i sensacions a l’entorn del món tèxtil.

Fa 150 anys que es va començar a teixir la història 
de la que fou la colònia tèxtil més gran del Berguedà. 
Us convidem a continuar teixint històries a l’entorn d’una 
fira dinàmica, autèntica i participativa.

Durant dos dies Cal Rosal s’ompla de parades de 
mestres artesans, tallers i trobades per enfilar, cosir, nuar, 
embastar i teixir.

Hi trobareu diversos esdeveniments per mostrar tots 
els mons al voltant del tèxtil, un aparador de l’artesania, 
la cultura tèxtil i la indústria d’avui en dia. 

4a Fira del Tèxtil 
de Cal Rosal

22
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Des de fa anys, s’està produint un canvi evi-
dent en el món del turisme i cada vegada és 
més habitual, buscar “excuses” culturals, per 

anar a visitar un poble o ciutat. Aquest és un fenomen 
global, molt a tenir en compte, en el nostre territori.

En el cas nostre, la restauració de l’església ro-
mànica de Sant Sadurní de Rotgers, ha comportat un 
augment evident de les visites turístiques. A dia d’avui, 
aquest monument és el quart més visitat de la comarca 
del Berguedà. Queda clar, doncs, el benefici d’haver 
invertit uns diners públics en un monument com aquest.

Però, no en tenim prou de tenir un monument 
important. Volem oferir nous atractius culturals, com 
excusa per recuperar altres monuments, existents en el 
terme municipal. Aquest és el cas de l’antiga església 
de Salselles, situada en un extrem del terme, just a 
tocar dels municipis de Lluçà i Sant Martí d’Albars.

Aquesta vella església, abandonada des de fa 
més de 40 anys, és motiu d’una primera actuació 
de preservació i consolidació, per part del Servei de 
Patrimoni Local de la Diputació de Barcelona, amb 
una inversió de 26.000 euros.

L’objectiu és consolidar les restes i poder-les fer 
visitables amb total seguretat. D’aquí la propera in-
versió de 40.000 euros en els propers anys, fins 

Borredà i el turisme cultural
tenir-la en prou condicions com perquè esdevingui 
un altre destí cultural.

I ben sabut és l’increment del turisme “senderis-
ta” en els nostres territoris, de manera que el GR4, 
i altres camins han esdevingut punts importants 
d’atracció i activitat. En aquest àmbit, l’ajuntament 
de Borredà, ha aconseguit l’ajut de la Diputació 
de Barcelona per redactar el projecte de restaura-
ció del Pont de Sant Joan. Un pont sobre la Riera 
Margançol, que suposa enllaçar el poble amb el 
Monestir de La Portella (La Quar).

Fet el projecte, preveiem poder-lo dur a terme 
dintre dels propers anys, per recuperar les velles 
baranes de pedra que tenia, i restaurar les parts 
més danyades del monument, per donar-li una nova 
i llarga vida.

I una altra de les actuacions previstes, és la de 
restaurar el Pont de Roma. Un pont romànic, sobre 
la Riera de Merlès, de tres ulls, situat en un paratge 
d’una gran bellesa i espectacularitat. Aquest pont 
mereix una actuació àmplia i ben planificada, amb 
una proposta de desviar l’actual camí de la Riera 
de Merlès, per evitar el pas dels vehicles per aquest 
indret. És una de les actuacions previstes pel proper 
mandat municipal.

Com es pot veure, tenim un poble amb un im-
portant llegat cultural – monumental, digne de ser 
restaurat, preservat i posat a l’abast dels visitants. 
Es lògic, doncs, continuar la feina iniciada anys en-
rere, fins a tenir tots els monuments en les degudes 
condicions. El llegat històric suposa una riquesa de 
primer ordre, pel present i futur del poble, en una 
etapa en què el turisme suposa el principal motor de 
l’economia de Borredà. 

per Joan Roma i Cunill [Alcalde de Borredà] pobLes

PONT DE SANT JOAN.
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EMMB
 aniversaris i

t enim una imatge: una fotografia en blanc i 
negre amb una vintena de criatures assegudes 
que miren atentament a un home. L’home està 

dret i, pels gestos, intuïm que els està parlant. No és 
l’únic adult que surt en aquesta fotografia; hi ha una 
dona jove dreta que observa la canalla. D’aquest mo-
ment, han passat poc més de quaranta anys i, a més 
a més dels relats personals, aquesta fotografia ens ser-
veix per recordar el principi de l’Escola Municipal de 
Música de Berga (EMMB).

Sembla que estimulat per mossèn Armengou, 
l’alcalde Noguera va encarregar a Montserrat Pe-
rayre la creació d’una escola municipal de música 
a Berga, i al  setembre de 1970 (moment que ens 
il·lustra la fotografia), Montserrat Perayre i Rosa 
Maria Cabra van començar a fer classes de solfeig 
i piano dins l’àmbit públic. Aquesta iniciativa, en 
un primer moment molt modesta tant pel que fa al 
número d’alumnes com d’assignatures, era un gest 
que contribuiria decididament a aproximar l’apre-
nentatge musical bàsic a unes quantes generacions 
de berguedans. I és que, la creació d’escoles de 
música, moltes impulsades per ens municipals, ha 
contribuït a estendre tant socialment com territorial-
ment l’educació musical arreu del nostre país.

Després d’aquell primer curs, en vingueren d’al-
tres i paral·lelament amb el increment del número 
d’alumnes, va anar creixent l’equip docent. La història 
de l’EMMB és molt semblant a la d’altres poblacions 

L’Escola Municipal 
de Música de Berga, 
quaranta anys després 
i ens permet seguir l’evolució i la transformació peda-
gògica a partir de les aportacions teòriques i meto-
dològiques han anat sorgint a l’educació musical. El 
que fa de la nostra història singular són les persones 
que l’han protagonitzat: alumnes, professors, famílies, 
equips directius, i gestors que  ha anat modelant els 
diferents episodis d’aquests quaranta-un cursos.

Pensant en aquests quaranta-un cursos que sepa-
ren la fotografia de l’actualitat, reconeixem l’èxit del 
professorat i dels equips directius que van entendre 
que l’Escola Municipal de Música de Berga havia 
de donar resposta a les necessitats de la ciutat i van 
treballar perquè l’educació musical que s’oferís a 
l’EMMB tingués incidència fora de les aules. El llegat 
d’aquesta idea el podem reconèixer en les diferents 
formacions vocals i instrumentals que han anat sorgint 
a l’entorn de l’EMMB. La banda, la cobla, la coral, 
l’orquestra i la big band han contribuït a què l’escola 
possibiliti l’aprenentatge de l’àmplia varietat d’instru-
ments musicals que hi ha en aquestes agrupacions 
(actualment, l’alumnat pot escollir qualsevol dels 26 
especialitats instrumentals que s’ofereixen). Però, a 

més a més, les formacions permeten tenir les primeres 
experiències musicals de molts alumnes, esdevenint un 
estímul per a continuar fent música com aficionats o 
fent el pas al món professional.

Cercaviles i passades per festes i celebracions, 
el concert d’hivern de la Banda, els concerts de Sant 
Esteve i de Setmana Santa de la coral, les audicions 
de sardanes de la cobla o qualsevol dels concerts i 
activitats on participen la big band, l’orquestra i d’al-
tres grups de cambra són un bon exemple de com una 
escola de música pot contribuir a ampliar l’oferta cultu-
ral de la ciutat i de la comarca. No podem oblidar en 
aquesta llista la Patum. És qüestionable que la pos-
sibilitat de participar fent música a festa de la Patum 
ha estat i és un gran estímul per iniciar l’aprenentatge 
d’un instrument. Un al·licient que es va aprofitar per 
proporcionar que des de l’escola de música sorgís 
una part del relleu dels Saletes. I és que a principis 
dels anys setanta es deia allò de “Quan s’acabin els 
Saletes, la Patum a fer punyetes”.

Tornem a mirar la nostra fotografia, la del primer 
dia de classe de l’EMMB. La fotografia ens recorda 
com eren les aules on es va començar ensenyar i 
aprendre música. Els testimonis d’aquells primers 
cursos, alumnes i professors, recorden les condicions 
precàries de les aules de l’antiga escola de Sant Joan 
(l’actual, Casal de la Gent Gran) o de quan anaven a 
fer els exàmens a la sala de plens de l’Ajuntament i al 
despatx de l’alcaldia. En aquelles condicions precàri-

per Josep Comellas i Rosiñol [cap d’Estudis de l’EMMB]
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EMMB
es varen succeir els primers vint anys de l’EMMB. Des-
prés, com una solució de millora provisional, l’EMMB 
es va traslladar a l’edifici del Centre Cívic. Tampoc 
aquest edifici va oferir les condicions millors per a 
l’educació musical, sobretot per l’insuficient aïllament 
acústic i de les reduïdes dimensions de les aules. I 
això ens situa al curs 2010 - 2011, durant el qual 
es van programar i realitzar un seguit d’activitats per 
commemorar el quarantè aniversari de l’EMMB, curs 
que va finalitzar amb una mudança. Aquest darrer 
trasllat ens ha permès començar el curs 41è en un nou 
edifici. Aquest nou equipament ens permet fer un salt 
qualitatiu significatiu, és un punt d’inflexió en la història 
d’aquesta escola de música perquè és un edifici pen-
sat i dissenyat per a l’educació musical.

Resulta molt saludable exercitar la memòria i con-
templar com l’EMMB s’ha anat transformant. Si fa qua-
ranta anys, l’educació consistia en classes d’instrument 
i de solfeig que començaven als set o vuit anys, avui 
l’aprenentatge musical es pot iniciar als tres anys i des 
del segon any d’instrument, tothom participa i realitza 
una part del seu aprenentatge en conjunts instrumentals 
i vocals. També aquests quaranta anys han servit per-
què la música tradicional, la contemporània, el jazz 
i la música moderna s’hagi anat introduint progressi-
vament a les aules. L’actual EMMB ha esdevingut un 
espai que promou les situacions d’aprenentatge signifi-
catiu; és a dir, una escola que organitza i participa en 
activitats on els alumnes visquin i tinguin experiències 

ja han començat a sonar fora i dins de l’escola. La 
feina feta i el camí seguit és prou important com per-
què Berga i la seva escola municipal de música es 
plantegi fer un pas més: poder  impartir estudis de 
grau professional és a dir, ser conservatori. Tots aquest 
anys, els alumnes interessats en completar els estudis 
de grau professional ho han hagut de fer fora de la 
ciutat i de la seva comarca. Poder oferir estudis oficials 
de grau professional a Berga contribuiria a l’equilibri 
territorial, a facilitar que un major número de persones 
assolissin finalitzar el nivell professional i consolidar el 
nivell de les formacions de l’EMMB.

Malgrat la fragilitat dels temps que estem vivint, 
la música resulta ser una esfera en la que ens agra-
da immergir-nos individualment i col·lectivament. 
Amb independència de l’estil, la música continua 
reconfortant-nos. Habitem en un entorn amb música, 
possiblement el moment de la història de la humani-
tat amb més música. A més a més, de tant en tant 
es publiquen els resultats de recerques científiques 
que ens confirmen els beneficis que suposa rebre 
una l’educació musical. Quines capacitats exigeix 
fer música amb la veu i amb els instruments? Quin 
hàbits s’adquireixen participant i treballant en grup 
dins qualsevol conjunt instrumental o vocal? Per això, 
és important que tothom pugui tenir accés a l’educa-
ció musical i després de quaranta anys l’EMMB vol 
continuar sent un espai per fer i aprendre a fer músi-
ca a la comarca del Berguedà. 

musicals reals durant els seus anys d’aprenentatge. Els 
beneficis d’aquest model no només incideixen en el 
desenvolupament individual i personal dels alumnes, 
sinó que reverteixen fora de l’escola, ja que és un 
model educatiu que en el seu nivell participa en la 
vida de la ciutat i de la comarca.

Havent traçat la nostra història amb els testimonis 
i els records d’aquests quaranta anys de l’EMMB, con-
tinuem treballant dia a dia en aquest nou espai per 
seguir oferint un servei públic de qualitat als més de 
cinc-cents alumnes actuals; mantenint actives les grans 
formacions i promocionant-ne de noves, com són els 
combos i l’orquestra simfònica que en els darrers anys 
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s empre és un motiu de satisfacció celebrar 
aniversaris, i sobretot si es tracta d’una forma-
ció com la nostra. Som la Coral de l’Escola 

Municipal de Música de Berga i per tant en continua 
evolució. Enguany estem celebrant 25 anys de la 
Coral. Ens fa molta il·lusió poder celebrar una xifra 
com aquesta, ja que 25 anys són molts i moltes les 
persones que ho han fet possible.

Per aquesta coral hi han passat un munt de can-
taires, n’hi ha que encara continuem, n’hi ha que ja 
ens escolten entre el públic i n’hi ha que, per mala 
sort, ja no hi són.

La coral de l’escola municipal de música de Ber-
ga és un cor mixt a quatre veus, i actualment està 
formada per una quarantena de cantaires repartits en 
quatre cordes (sopranos, contralts, tenors i baixos). Tot 
i que alguns dels seus integrants són molt joves, tots 
ells tenen una bona formació musical, i és que són o 
han estat alumnes de l’Escola Municipal de Música de 
Berga. Gràcies a això, des de la seva creació l’any 
1987, la Coral ha treballat de valent per mantenir 
un alt nivell de qualitat, compromís i ambició que ha 
donat a la formació i a la ciutat de Berga una bona 
reputació allà on ha actuat.

L’any 1987 una jove Queralt Roca agafava les 

25 anys de la Coral de l’Escola Municipal de Música de Berga
regnes d’una colla de joves cantaires que formarien 
la Coral de l’Escola Municipal de Música de Berga. 
També hi deixarien empremta, tècnica i coneixements 
el Ferran Badal, el Ricard Cuadra i el Ramon Noguera. 
Aquest darrer la va dirigir prop de 10 anys i el resultat 
de la seva feina de direcció va anar donant prestigi 
a la Coral, amb la millora de la qualitat tècnica i 
vocal de la mateixa, i amb la incorporació de reper-
toris cada vegada més compromesos i agosarats. Va 
ser l’any 1998 quan Sergi Cuenca es posà davant de 
la formació, el jove músic berguedà també va estar 
deu anys davant de la coral de l’escola de música 
de Berga fent que la Coral no deixés d’afrontar rep-
tes cada vegada més compromesos i de gran nivell. 
Des del setembre de 2009 va dirigir la Coral de 
l’EMMB, i per a dues temporades, el reconegut di-
rector basc Gorka Sierra, i des del setembre del l’any 
passat tenim al capdavant al jove director berguedà 
Jordi Sabata.

Des de la seva formació el 1987, la Coral ha 
tingut el privilegi de comptar amb directors que han 
sabut treballar i donar cos a les seves veus, alhora que 
han deixat l’empremta dels seus coneixements.

El repertori de la Coral de l’escola de música de 
Berga inclou, a més d’un bon nombre de cançons per-

tanyents a la música popular i tradicional catalanes, 
temes de música contemporània i adaptacions de la 
música popular de la segona meitat del segle XX així 
com també musicals i música pop. En el repertori de 
la Coral, però, hi té un pes molt important la música 
clàssica, amb obres de totes les èpoques, des del Bar-
roc fins a la música contemporània.

La coral ha interpretat obres tan conegudes com 
el Rèquiem de Mozart, de Brahams o el de Fauré o 
altres com el Te Deum i el Magnificat de John Rutter 
o el mateix Glòria de Vivaldi que va ser interpretat el 
passat mes de desembre en el tradicional concert de 
Nadal amb la col·laboració de l’orquestra de l’esco-
la de música. Un fet que considerem important i que 
ens ha fet especial il·lusió, ja que considerem que cal 
potenciar els vincles entre les formacions del centre 
integrades per alumnes berguedans.

També ha interpretat obres no tan conegudes 
però d’una gran exigència musical com Victima Pasc-
halis Laudes del músic berguedà Robert Agustina o 
bé l’Ecumenicon del rus Yuri Chugúyev. Aquest últim 
es va interpretar a Gernika-Lumo (ciutat agermana-
da amb Berga) l’any 2009 durant la commemoració 
del bombardejos d’aquesta localitat i fent un intercanvi 
amb la coral Gaudeamus Ensemble de Gernika.

 aniversaris i per Giannina Aztarain
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27Des del 1991 la Coral ha fet algunes gires per 
Europa, alhora que ha rebut a Berga grups provinents 
de terres espanyoles i d’altres països com Argentina, 
Itàlia, Suïsa, Polònia, Suècia o Israel.

L’estiu del 1996 realitzà una gira amb diversos 
concerts per Alemanya, Dinamarca i Suècia, al 
1998 la formació també realitzà una altra gira per 
Europa efectuant concerts a Itàlia, Suïssa i Polònia, 
i l’any 2002 efectua un viatge a Anglaterra on re-
alitza concerts en diverses localitats i participa en un 
concert de commemoració del 50è aniversari de la 
coronació de la reina d’Anglaterra. La Coral amb un 
molt bon estat de salut i un bon nombre de cantaires 
també realitzà un viatge cultural a Roma l’any 2007.

La coral de l’escola municipal de música de 
Berga ha participat en diverses edicions del Festival 

Internacional de Cant Coral de Catalunya Centre, 
l’última vegada el setembre de 2008. Des del 1995 
ha participat en diverses jornades de Cant Coral per 
tot Catalunya.

Totes aquestes activitats, concerts, sortides i viat-
ges… no haguessin estat possible sense els cantaires 
que amb moltes ganes i molts sacrificis han fet evolucio-
nar la coral i posar-la en un bon lloc. Però tampoc sense 
els seus directors, els ajudants de directors, les pianistes, 
els presidents i membres de la comissió i les juntes di-
rectives de l’Escola que han anat canviant al llarg dels 
anys però sempre ens han donat suport en tot allò que 
la coral ha decidit fer. També aquell públic fidel que con-
cert rere concert retrobem en els bancs de l’església o 
en la butaca corresponent. Sovint sabem que estem fent 
les coses bé gràcies aquest públic que s’emociona i ens 

aplaudeix en els nostres concerts i que, faci fred o plo-
gui, fa els impossibles per venir. I tampoc no ens podem 
deixar l’Ajuntament, ja que tots els governs i governants 
ens han ajudat (alguns més que d’altres) a tirar endavant 
els nostres projectes més ambiciosos.

També ha estat possible gràcies als solistes i ins-
trumentistes que han col·laborat amb nosaltres, sempre 
s’aprenen coses i sempre és gratificant conèixer altres 
maneres de treballar. Potser durant els primers anys 
vam haver de refiar-nos de músics de fora per formar 
petits grups instrumentals o petites orquestres però, avui 
en dia i gràcies a la feina ben feta, podem comptar 
amb grans músics i cantants de casa nostra. Molts 
d’ells, formats a la mateixa Escola de música, i això 
sempre és motiu de satisfacció per a l’Escola, per la 
Coral i també per la ciutat.

Actualment estem preparant el concert de Setma-
na Santa que com cada any tindrà lloc el Divendres 
Sant a l’església de Santa Eulàlia, a la plaça de Sant 
Pere de Berga. En aquesta ocasió ens embranquem 
en un ambiciós repertori. Es tracta del Rèquiem del 
gal·lès Karl Jenkins. Una obra que es va estrenar 
el 2005 i que a l’Estat, només s’ha interpretat a Bil-
bao l’any 2007. Així que ens fa molta il·lusió ser els 
primers en poder-la interpretar a Catalunya, a més 
comptant altre cop amb la presència de l’orquestra de 
l’Escola de música de Berga i la col·laboració d’altres 
orquestres d’arreu de Catalunya. 
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I com a tot bon rebost, el que hi tro-
barem seran productes d’alimentació 
tradicionals i de qualitat que ja s’hi 
trobaven però amb dues grans dife-
rències.

Primera, nosaltres ens elabora-
rem els embotits, seleccionant una 
matèria primera de primera quali-

tat i seguint una elaboració el més 
tradicional possible. Tenim la sort 
que a la nostra comarca la tradició 
dels elaborats del porc ha estat una 
manera de viure i de sobreviure al 
llarg dels anys; nosaltres volem recu-
perar  aquests embotits o, si ens ho 
permeteu, la cultura dels elaborats 
del porc.

Entrants:
è	Escudella amb carn d’olla.                                    
è	Canelons de diferents varietats.
è	Macarrons, fideus a la cassola, 
 espagueti.
è	Patates o albergínies farcides.
è	Patates emmascarades.
è	Trinxat.

Plats guisats:
è	Vedella guisada.
è	Galtes al forn.
è	Pollastre al forn.
è	Garrons de xai.
è	Peus de porc guisats.

Es courà gra: 
è	Cigrons, mongetes, 
 llenties, pèsols negres, 
 blat de moro escairat.
è	Truites de patates, 
 d’espinacs o d’albergínia.
è	Plates amb varietat d’embotits ben  
 tallats per un sopar ràpid el dissabte  
 al vespre o per gaudir amb un partit  
 de futbol de la televisió.

Per poder donar un millor servei, 
sempre serà millor que ens ho 
encarregueu. Així, nosaltres 
treballarem millor i vosaltres 
ho trobareu més bo.

dimarts, dimecres, divendres i dissabte:
matí de 2/4 de 9 a 14h. 
tarda de 17 a 20h.
dijous: 
matí de 2/4 de 9 a 14h. 
tarda tancat.
diumenge: 
matí de 11 a 14h.
dilluns: 
tancat.

Botiga: Laura Traserra Saus 
Elaboració: Estrella Tarrés Serra

	è	HORARIS

Al poble de Casserres, des de fa molts anys, la carnisseria de la pla-
ça, Ca la Victòria, és coneguda per tots. Ara fins i tot la comencen a co-
nèixer la gent vinguda de fora, ja que és un lloc de fàcil accés i, com aquell 
qui diu, a l’ entrada de la plaça dóna la benvinguda als visitants. Ara, 
aquest establiment ha passat a ser EL  REBOST DE LA VICTÒRIA.

Segona, oferirem cuinats de tota la 
vida per emportar, per poder-los gau-
dir a casa i amb els vostres. Fets amb 
bons productes, dedicant-hi temps i 
posant-hi tot l’amor i el respecte que 
es mereix una cuina tan rica com la 
nostra, seguint les receptes més tradi-
cionals. Mai  tancant la porta a nous 
suggeriments i, com diem sempre, la 
gent parlant s’entén.

Aquí teniu alguns dels plats que ofe-
rirem i que anirem variant, depenen de 
la temporada i de la demanda:

Nove
tat

Carrer Rossinyol, 2    Tel.  938 234 051
08693 CASSERRES

 gastronomia
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Menú de primavera

—espàrrecs de marge amb tempura—

—parmentier d’espàrrecs de Navarra 
amb ou poché i pernil—

—calamarcets de costa saltats amb favetes—

—xai rostit i farcit amb festucs—

—maduixes rostides amb vinagre antic 
de xerès i gelat de vainilla—

Preu per persona:  25 € iva inclòs

beguda inclosa només els dies laborables
(el menú no inclou el vi a les nits i el cap de setmana o festius)

C/Major, 48    938 380 220     Puig-reig

toni castaño Passeig de la Indústria, 14
08600 Berga

938 220 749
puntdellum@frankfurtberga.com

restaurant

Menú diari de dimarts a divendres [13€]
Menú dissabte [15€]

Menú diumenge [18€]
Menú vespres divendres i dissabte [18€]

CUINA DE TEMPORADA
Carta de temporada amb la sel·lecció 

dels plats d’autor del restaurant
 

Podem acollir grups, 
batejos, comunions i casaments 

Preus i menús a convenir
 

Properament a primavera-estiu
 

Sel·lecció de montadets i tapes originals 
que faran del restaurant i la terrassa 

un punt de trobada entre el bon beure
i el bon menjar a un bon preu

ESPEREM LA VOSTRA VISITA

molt aviat
gaudiràs

d’un nou racó
a Gironella

aquest
és un espai
reservat

t’ho 
perdràs 

?





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.

a lls i cebes són ingredi-
ents bàsics de la nos-
tra cuina, sense ells 
no podríem gaudir del 
sabor característic de 

gran part dels nostres plats, car aquests 
són la base de qualsevol bon sofregit. 
Però els alls i les cebes no només són 
importants a nivell gastronòmic pels ma-
tisos de sabor i aroma que afegeixen a 
qualsevol tipus de plat, sinó que a nivell 
nutricional també són fonamentals per la nostra dieta, gràcies 
als components beneficiosos que aporten.

Els alls i les cebes pertanyen a la família de les liliàcies 
i nutricionalment es classifiquen dins del grup de les verdures 
o hortalisses. La majoria d’aliments d’aquest grup tenen en 
comú un baix contingut calòric, i alhora una gran riquesa 
en vitamines i minerals, així com en fitonutrients. Aquests són 
substàncies d’origen vegetal amb un potent efecte antioxidant 
i preventiu de nombroses patologies, com per exemple el càn-
cer, però també un simple refredat. Això explica que en la 
nostra tradició -sobretot els alls- moltes vegades passen del 
rebost a la farmaciola. No era estrany que les nostres àvies 
els utilitzessin per guarir o protegir-se de pràcticament qual-
sevol cosa.

Els fitonutrients que contenen els alls i 
les cebes són els organosulforats. Aquests 
són els responsables de l’olor tant potent 
i característic que desprenen aquests ali-
ments, i de la seva acció antioxidant.

Un equip d’investigadors de la Uni-
versitat Complutense de Madrid (UCM) 
fa anys que està treballant en l’avaluació 
dels efectes beneficiosos que tenen sobre 
la salut els alls i les cebes com a font 
de compostos organosulforats, els quals 

tenen un efecte protector del càncer, particularment en els casos 
de càncer d’estómac i budell.

A part del seu efecte antioxidant i anticancerigen, concre-
tament l’all, també posseeix altres propietats beneficioses per la 
salut. És anticoagulant, hipotensor i afavoreix la disminució dels 
nivells de colesterol en sang, per la qual cosa és un important 
protector de malalties cardiovasculars. A nivell digestiu actua com 
a antisèptic natural i a nivell respiratori té un efecte expectorant.

Amb tot això, hi ha motius suficients per utilitzar a diari 
aquests aliments a la cuina. De fet, en l’última piràmide de 
l’alimentació que ha publicat la Fundació Dieta Mediterrània 
es recomana el consum diari d’alls i cebes. I el millor de tot és 
que aquests donen molt de joc a la cuina, així que no és gens 
difícil utilitzar-los a diari. 

Propietats nutricionals d’alls i cebes

què mengem
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e n la cocina todo empieza en el so-
frito; es el “érase una vez”, de las 
fábulas gastronómicas, el “muy 
señor mío” de las buenas mane-
ras coquinarias. En el sofrito está 

siempre el ajo y la cebolla que son la base de la 
familia y circunstancialmente participa el pimiento 
y, en ocasiones, el tomate aporta sus juguillos, sus 
alegrías y sus colores. La Pardo Bazán, la gran 
madre de la cocina carpetovetónica, le decía a su 
secretario, el escribiente García y Merino, “Don 
Faustino, apunte lo del sofrito” y el burócrata con 
ínfulas de poeta empezaba la receta con su letra 
floreada de pendolista con la certeza de que la 
marquesa inventaría, después del comienzo ruti-
nario, una bella y enrevesada historia de amor.

Por el ajo y la cebolla trascurren las pasio-
nes de nuestros guisos y los aullidos de nuestras 
gazuzas ancestrales. Todo está allí atado y bien 
atado. El ajo es la ferocidad, la rebeldía, la vio-
lencia, la desmesura y el exceso y la cebolla es 
el dulzor y, acaso, la melancolía. Cuántas lagri-
mas derramó la cebolla por las exageraciones 
de su compañero. “Cálmate, Manolo, que nos 
pierdes”, susurra la cuitada cuando el arriero tira 

de navaja y España le nubla la vista y la ira le 
encabrita el corazón. Sin el contrapunto de la 
cebolla, sin su sutileza, nuestra cocina sería una 
balasera, una revolución sangrienta. El que ama 
la cebolla reverencia a la mujer y la busca des-
nuda y en lo oscuro. La cebolla está hecha de sí 
misma, toda ella es femenina, sólo destruyendo 
el enigma se descubre el misterio. Desnudarla es 
un ritual dramático que no tiene fin, una liturgia 
que tiende al infinito. Debajo de la cebolla hay 
otra cebolla distinta que tiene vocación de már-
tir, que se desgarra y llora cuando el cuchillo la 
degüella. Nuestra cocina comienza donde otras 
terminan: en la tragedia, en el asesinato, en la 
crucifixión, en la muerte; por eso tiene algo de 
funeral donde el cordero, el cochinillo y el Cristo 
están allí, delante de nuestras narices, de cuer-
po presente. ¿Descubrirán los jóvenes cocineros 
una culinaria distinta y burbujeante? ¿Sabremos 
algún día comer con la alegre desfachatez de los 
franceses, con el desprecio del inglés, el ansia 
del americano o la frivolidad del italiano? Tal vez 
en el futuro cambie el clima, el sofrito sea distinto 
y la estrella de nuestra culinaria deje de sollozar 
y esboce, al fin, una sonrisa. 

Ajos y cebollas

José Manuel Vilabella Guardiola 
[Escriptor]

Va néixer a Lugo el 1938 i viu a Astúries des de mitjans dels anys 
seixanta. Ha publicat més de 2.000 artícles i una vintena de llibres. 
Amb els seus relats curts ha guanyat una desena de premis literaris. 
La seva signatura ha aparegut en prestigiosos diaris i revistes:  La 
Voz de Asturias, La Nueva España, El Progreso, Dunia, El Extramundi, 
Gastronómika, Abc, El Periódico de Zaragoza, Lar (Buenos Aires), 
Gourmand (Santiago de Xile). Des de fa més de setze anys, escriu 
la columna literària ‘Hasta la cocina’ a la revista “Sobremesa” i va 
signar durant una vintena d’anys ‘Gastrónomos y caballeros’ a la 
revista “Restauradores”, fins que va canviar de propietari i es va 
convertir en publicació trimestral. Entre d’altres guardons, va obtenir el 
premi Juan Mari Arzak (1999) al millor article gastronòmic de l’any; 
el Premio Nacional de Gastronomía (2002) pel seu llibre “La cocina 
extravagante o el arte de no saber comer” i el Premio de periodismo 
gastronómico Álvaro Cunqueiro.  És membre de l’Academia de Gastro-
nomía de Asturias i del Colegio de Críticos Gastronómicos de Asturias.

Firma invitaDa
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cuina 
    tradicional
       i d’autor

La Nau [El Guixaró]
   
☎ 938 250 012
www.restaurantlanau.com

Entrada Guixaró per l’antiga C-16, Km. 84,5 • Autovia nova, sortida SUD 83 - NORD 86
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s Textures de taronja

s Bacallà confitat amb romesco i calçots arrebossats
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s ’acaba un any i és el moment de fer balanç del què ha passat i 
intentar desxifrar quines seran les tendències d’ara endavant per 
poder plantejar els objectius de cara al proper any. Això és el que 
he intentat fer aquests dies per tal de plantejar les meves prediccions 
sobre les tendències pel 2012 en la cocteleria.

Us les resumeixo en 4:
è	Consolidació dels vodkes premium i arribada de tequiles envellits. 
Durant el 2011 s’han incorporat al mercat moltíssimes referències de vodkes premium 
i en els darrers mesos ja hem comprovat la gran acceptació d’aquests per part dels 
consumidors. Aquest 2012, doncs, serà l’any de la seva consolidació en el mercat, tot i 
que no serà només l’any dels vodkes, la ginebra mantindrà la quota de mercat. Sembla 
ser, però, que una altra beguda intentarà menjar-se una part del pastís: el Tequila envellit.
è	L’ús dels bitters guanyarà popularitat. 
Els bitters fa molts anys que s’utilitzen però serà aquest proper any quan guanyaran 
popularitat a totes les barres. Això passarà perquè els bitters són una fantàstica manera 
d’aconseguir begudes exclusives i permeten afegir sabors a un còctel sense carregar-lo 
de calories.
è	Infusions, xarops i licors els farem a casa.
Després d’haver provat les marques comercials d’aquests ingredients, la cocteleria evo-
luciona cap al “m’ho faig jo”. En aquesta matèria queda molt camí per fer i el 2012 
pot ser l’any on els bartenders oblidem els productes carregats d’aromes per començar 
a treballar amb productes totalment casolans. Personalment, vaig començar a treballar 
amb fruita ecològica fa un parell d’anys i ara també ho faig amb les infusions i xarops 
intentant aconseguir un producte diferent i d’altíssima qualitat i estic observant que aques-
ta és la dinàmica entre molts bartenders.

Tendències de la cocteleria pel 2012

 entre còcteLs per Jordi Millan

è	La mel es consolida com a ingredient. 
Des de fa temps s’estan creant nous còctels i se’n renoven d’altres amb un producte tant 
particular com la mel. El seu ús està en creixement, s’utilitza en els nous còctels però 
també s’utilitza en els clàssics amb la finalitat de substituir el sucre, ja que la mel -a més 
d’aportar dolçor- té menys calories i ens aporta una infinitat d’aromes i sabors.

Aquestes crec que poden ser les tendències que ens marcaran aquest any tot i que 
ja veurem què passa al final. 

Barman professional / Membre de A. B. E. Catalunya
Propietari de la cocteleria La Granja de Berga
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La pizza és un recurs molt ha-
bitual en els sopars d’amics, 
per veure un partit de futbol 
o per aquell dia que estàs sol 
a casa. Moltes vegades quan 

ens trobem en alguna d’aquestes situacions 
escollim una cervesa o una coca-cola per 
acompanyar la pizza. Com que és un tipus 
de menjar més aviat informal i la televisió 
ens ha mostrat constantment aquesta imatge, 
ens hem anat creient que una pizza l’hem 
d’acompanyar amb una beguda informal 
tipus refresc o cervesa. Avui, doncs, volem 
rebel·lar-nos contra aquest tòpic.

Tenint en compte que a Itàlia s’elaboren 
pizzes des de fa segles i que és una regió 
vinícola, podem entreveure que antigament 
s’havien de combinar pizzes i vi.

Així doncs, amb l’objectiu de canviar 
els costums moderns, avui volem orien-
tar-vos a l’hora de triar un bon vi per mari-
dar amb una pizza.



En general, l’ideal és escollir vins afrui-
tats i joves ja que són els que millor mari-
den amb aquest tipus de menjar però tam-
bé és important tenir en compte el tipus de 
pizza escollida.

Així doncs, si a la pizza hi tenim format-
ges tous i altres sabors suaus podem acom-
panyar-la amb un vi blanc fresc, afruitat i 
amb acidesa. En canvi, si hi  abunden les 
espècies tipus Napolitana, el millor mari-
datge serà amb un Chianti. Finalment, si la 

pizza aporta sabors més complexos amb 
embotits o formatges blaus podem escollir 
vins amb un toc de fusta.

Proveu i veureu com una pizza acom-
panyada amb vi és una bona opció. 

Ens trobaràs a Manresa al passeig Pere III, 18 
i a Barcelona al carrer Beethoven, 8.
www.petitceller.cat
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 aLimentació

L’Associació de Productors del Berguedà 
i el CFI, participen a Alimentària 2012 

Casabella Natura
Ctra. d’Olvan, s/n.
08611 Olvan
☎ 938 251 262

rosa@casabellanatura.cat
www.casabellanatura.cat

Especialitats Viñas
C/ Teodor Miralles, 20.
08613 Vilada
☎ 938 238 155

info@especialitatsvinas.com
www.especialitatsvinas.com

Neules Sant Tirs
Colònia Pons, nau 3.
08692 Puig-reig
☎ 938 238 155

info@especialitatsvinas.com
www.especialitatsvinas.com

Monbolet
C/ Castellar de n’Hug, 8.
08600 Berga
☎ 619 584 757

bolets@monbolet.com
www.monbolet.com

Blancafort
Casa Manudells
08680 Berga
☎ 938 228 696

bolets@monbolet.com
www.monbolet.com

El dilluns 26 de març va començar la fira Alimentaria 
2012, en la que enguany i per primera vegada hi participen 
cinc productors agroalimentaris del Berguedà, fruit de la 
cooperació entre el Consorci de Formació i d’Inicia-
tives Cercs-Berguedà i l’Associació de Productors 
Agroalimentaris del Berguedà, en el marc del progra-
ma “Posa el Berguedà al Teu Plat”.

Posa al Berguedà al Teu Plat es va posar en funcio-
nament l’any 2006 gràcies al suport de la Diputació de 
Barcelona i en aquest programa es va establir un veritable 
full de ruta plurianual amb la voluntat d’acomplir la sensibilit-

zació en l’ús i el consum de productes locals alimentaris de 
qualitat del Berguedà, i també de consolidar iniciatives de 
maridatge entre tots els sectors implicats, especialment amb 
la restauració.

Al llarg de la fira que es realitza aquesta setmana a 
Barcelona s’ocupa un espai al Saló d’Alimentària, con-
cretament al Pavelló Multiproducte situat al recinte firal de la 
Gran Via a Hospitalet; hi participen cinc empreses que for-
men part de l’Associació: Casabella Natura, Especiali-
tats Viñas, Neules Artesanes Sant Tirs, Monbolet 
i Blancafort formatge del Berguedà., sota una imat-

ge corporotiva unificada per a la projecció i promoció de la 
producció agroalimentària del Berguedà.

El Consorci i l’Associació de Productors han 
cregut oportú participar de forma colectiva al certamen més 
important del món de l’alimentació i les begudes com és 
Alimentaria 2012, que es converteix en un dels centres 
de negoci de referència per tots els professionals vinculats a 
la indústria alimentària, amb més de 3.000 expositors i de 
140.000 visitants esperats; és una mostra que permet als 
productors ressenyar la seva singularitat i a la vegada actuar 
de forma global tot tractant d’ampliar el seu mercat. 



ta
s
ta

  
  

  
  

  
e
l b

e
rg

u
e
d
à 

37

Santa Maria de Bassacs, 
cinquanta anys 
de l’església s egons les investigacions realitzades 

per el historiador gironellenc Josep 
Busquets, i que sortiran publicades 
en el llibre “L’Església de Santa Maria 
de Bassacs”, que ja s’està imprimint, 

la construcció de l’església de Bassacs va ser fruit 
d’una conversa mantinguda l’any 1954 entre el que 
llavors era Vicari General de la diòcesi de Solsona, 
Dr. José Mª Rubio, i Mn. Pere Vilà, rector de Giro-
nella, en la que aquest li demanà que la capella de 
la Torre dels amos de Bassacs fos declarada Filial 
de la parròquia de Gironella. Com a conseqüència 
d’això,  el bisbat inicià un expedient demanant a Mn. 
Pere que informés de les raons que ho justificaven i ell 
contestava dient, entre altres coses que creia oportú 
que es destinés a la Barriada  Bassacs un sacerdot, 
argumentant la distància que separava de Gironella 
i el nucli de població que hi vivia, uns 700 habitants, 
la majoria treballadors de les dues fàbriques tèxtils, i 
que s’hauria de procurar la construcció d’una esglé-
sia pròpia, com més aviat miilor.

Vista i aprovada la iniciativa del Vicari General 
i escoltat  el parer de  l’Arxiprest de Gironella, el 31 
de juliol d’aquell any, el Bisbe Mons. Vicente Enri-
que Tarancón va decretar que  l’església de la Torre, 
fos  filial de la de Gironella, fins que a la Barriada 
Bassacs es fes  un edifici propi que servís d’església.

per Antoni Caselles i Pons aniversaris i

è
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Tenint en compte que a totes les colònies del 
Llobregat hi havia una església pagada pels amos 
de la colònia, mossèn Pere va encaminar les gesti-
ons cap a les famílies Fusté i Minoves, propietaris 
de les dues fàbriques que funcionaven en aquest 
barri. Passats dos anys el 27 d’agost de 1956, la 
Sra. Bernarda de Martin, vídua de Salvador Fusté 
Teixidor, li fes donació d’un terrenys situats a la 
partida de Sant Marc, per edificar-hi una església;  
la donació es feia a la diòcesi de Solsona però 
amb la condició expressa que, en un termini màxim 
de deu anys s’edifiqués en aquells terrenys una es-
glésia filial de la parròquia de Gironella.

El setembre de 1957 a l’arquitecte Ramon 
Masferrer Homs  (1926-2011) fill de Gironella, se 
li va encomanar el projecte per a la construcció de 
l’església de cal Bassacs. L’arquitecte va presentar 
els plànols, la memòria, el plec de condicions i 
el pressupost estimatiu. En la memòria explicava, 
que la façana s’havia  dissenyat de manera que 
es veiés que era un edifici religiós, però procurant 
que la sobrietat de les línies no fos en perjudici de 
la seva estètica, sinó el contrari, que representés 
un element decoratiu dins del conjunt. El campa-
nar de 35 metres d’alçada seria a l’exterior però 
lligat a l’església. La construcció de l’església es 
va realitzar amb aportacions de particulars, sense 
que constés el nom del donador, tot i que una part 
molt important de les obres i ornamentació va anar 
a càrrec de la família Fusté Teixidor. L’empresa 

encarregada de l’obra va ser “Proyectos y Obras 
S.L.” de Gironella que va començar a treballar-hi el 
mes de novembre de 1957. En aquell moment les 
hores de paleta es pagaven a 15 pessetes.  Una 
empresa de Barcelona va proporcionar  les peces 
de ciment armat del campanar; els treballs de fuste-
ria s’enarregaren a Agustí Sabata “cal Solsona”, la 
part de ferramenta a “Hija de Salvador Sanpera”, 
a Josep Bial la instal·lació elèctrica, la pintura inte-
rior i el campanar a Josep Gonfaus; també hi van 
treballar la ferreteria Seuba i Isern de Berga.

A l’interior de l’església s’hi va col·locar la imatge 
de Santa Maria, una talla de fusta, a l’exterior una 
de pedra, també de la Mare de Déu, obra de l’es-
cultor Lluis Mª Saumells i Panedés nascut a Gironella 
(1915-1999). També se suposa que és obra seva la 

decoració del frontal de l’altar en pedra artificial en  
què apareix Crist assegut, beneint amb la ma dreta 
i envoltat pels símbols del quatre evangelistes.  D’un 
estil molt personalitzat, es deia de Lluis Mª Saumells, 
“les seves escultures  estilitzades  sembla que s’enlairen 
cap al cel en recerca de la divinitat”.

Les pintures que ocupen gran part del lateral dret 
del temple i que continuen pel frontal del cor, són de 
Roser Agell Cisa (Barcelona 1924), pintora i grava-
dora, que es formà a l’Escola de Belles Arts de Bar-
celona i Roma; en la seva obra i predomina sempre 
un caràcter poètic i al·legòric. Inspirades en diferents 
moments de la vida de la Verge, totes menys la prime-
ra que es corresponen misteris de Rosari.

Les vidrieres muntades al plom amb vidres de 
catedral de diferents colors i situades al costat es-
querra, donen lluminositat a l’interior de l’església;  
són de J. Bonet i construïdes per l’empresa Fornells-
Pla de Barcelona.

La benedicció de l’església fou el 6 de maig de 
1962, presidida per Mons. Vicente Enrique Tarancón, 
l’arxiprest Mn. Pere, Mn. Manel Cuadrench (capellà de 
cal Bassacs) i altres capellans, acompanyats per les 
autoritats de Gironella, i els Srs. Fusté i Minoves amb  
les seves esposes. Feien la seva entrada en processó 
des de la casa rectoral situada a l’actual carrer Bar-
celona fins a l’església, seguit per un gran nombre de 
feligresos que van assistir a l’acte.

Les activitats pastorals s’han mantingut amb nor-
malitat durant aquests 50 anys. Batejos, primeres Co-

è aniversaris
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munions, Confirmacions, Casaments, Visites Pastorals i 
Enterraments, han anat marcant el seu tarannà al llarg 
del temps. En el registre de l’església trobem enregis-
trats com a batejats a 423 infants i que entre els anys 
1975 al 1981 el nombre de casaments celebrats a 
l’església va augmentar considerablement.

Ara commemorant aquest aniversari, s’està por-
tant a terme una  reestructura del entorn de l’església, 
millorant les tanques i amb portes noves gràcies a  la 
col·laboració del Bisbat i l’Ajuntament de Gironella. 
Amb la aportació voluntària de la gent, s’han canviat 
les portes de fusta de l’entrada i està previst, reparar 
el rellotge, posar una placa commemorativa... entre 
altres coses. Per això s’ha fet una Comissió Organit-
zadora del Cinquantenari i entre les  activitats pre-
vistes hi ha, la publicació, edició i gravació en CD 
dels Goigs de Santa Maria de Bassacs, amb lletra 
de Mn.Climent Forner, música de Mn. Joan Bajona i 
dibuix de Jordi Vallbona. El dia 1 d’abril es farà  un 
concert a càrrec de la Coral Estel de Gironella,la ober-
tura de la exposició fotogràfica que recull més de 100 
imatges. I la  presentació del llibre “L’Església Santa 
de Maria de Bassacs”. El llibre es un de la història de 
l’església, amb curiositats i vivències passades.

L’acte principal serà el diumenge 6 de maig a les 
5 de la tarda, amb la celebració eucarística comme-
morativa del 50 anys de la benedicció de l’església, 
presidida per Mons. Xavier Novell  Gomà, i els capellans 
de l’arxiprestat. Des de cal Bassacs, convidem a tothom 
a compartir aquesta celebració amb nosaltres.     

Església de Cal Bassacs

Un exemple de la modernitat 
dels anys seixanta

 L’apunt per Ramon Viladomat

L ’església de Cal Bassacs, acabada 
l’any 1962, és en el seu conjunt, un 
bon exemple d’arquitectura moderna 

en el que hi van posar el seu talent destacats 
berguedans de l’època, tal com en deixa 
constància Josep Busquets en el seu llibre.

L’arquitecte va ser el gironellenc, Ramon 
Masferrer, mort el passat mes de desembre a 
Barcelona als 85 anys, autor de nombrosos 
edificis a la comarca, principalmente a Berga, 
com ara l’edifici de la Caixa de Pensions o 
l’hospital de Sant Bernabé. L’església de Cal 
Bassacs seria una de les seves primeres obres, 
atrevint-se amb un disseny novedós per la 
nau i amb un campanar singular de formi-
gó, que l’enllaça de ple amb els moviments 
moderns de l’arquitectura dels anys cinquanta 
i seixanta.

Un altre de les personalitats de relleu  que 
van intervenir en el projecte és un altre fill de 

Gironella, l’escultor Lluís Maria Saumells, en la 
decoració de les figures de l’altar. Saumells té 
una llarga trajectòria artística, desenvolupada 
principalment com a director de l’escola Taller 
d’Art de la Diputació de Tarragona, ciutat 
on residí la major part de la seva vida, i un 
important exponent de l’escultura i la pintura re-
ligiosa, amb exposicions arreu de Catalunya, 
Espanya i l’estranger.

Altres elements importants de l’església són 
les pintures de l’artista  barcelonina Roser Agell 
i Cisa, o els vitralls fets pel vitraller barceloní 
Josep M. Bonet, fundador l’any 1923, de l’em-
presa Vitralls Bonet, i encara avui activa amb 
obres recents importants com els vitralls de 
l’absis de la Sagrada Família de Barcelona.

En el seu conjunt, l’església de Cal Bassacs 
podem considerar-la un exemple important 
de la modernitat artística dels seixanta al 
Berguedà, que val la pena tenir en compte. 
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per Rosa Serra Rotés [Directora de l’Erol]

30 anys amb l’EROL, la revista 
cultural del Berguedà

 comunicació

L ’Erol va sortir al carrer 
el dia de Sant Jordi de 
1982.  El vam anar a 
buscar a una impremta 
de Manresa que tre-

ballava en uns baixos prop del bar 
Puerto Rico i de la que fou la primera 
casa del Regió7. Ens va tocar espe-
rar molt més del que ens pensàvem 
perquè encara no l’havien acabat de 
plegar i grapar en la seva totalitat. 
Ens hi vam haver d’agafar per poder 
guanyar temps i distribuir-lo per tots 
els pobles del Berguedà, des de 
Puig-reig a Castellar de n’Hug i des 
de Borredà a Montmajor.

De Manresa vam sortir carregats 
d’Erols i tard, carregats també d’il·lusió 
i de ganes de fer el segon Erol, que 
havia de superar les deficiències inne-
gables del primer, sobretot pel que fa 
a la mala qualitat de la impressió. Són 
molts els que ens han dit, al cap dels 

anys, que el van comprar per curiositat i 
que no es pensaven pas que veurien el 
segon número. D’altres, més optimistes, 
ens donaven uns quants anys de vida.

Trenta anys i més de cent Erols 
és molt més del que érem capaços 

d’imaginar aquella colla de nois i no-
ies que acompanyats d’una colla de 
més grans, ens vam creure i ens vam 
il·lusionar amb el projecte que el Jor-
di Puntas ens va dibuixar. Ho va fer 
per primera vegada un capvespre de 
divendres del mes d’octubre a l’en-
torn de la taula de la sala de reunions 
de l’Ajuntament de Berga. Després, 
la va anar construint i definint en tots i 
cadascun dels seus apartats.

El pas del temps li ha donat con-
sistència, amb l’aportació de centenars 
de persones, des dels col·laboradors, 
anunciants, els diferents consells asses-
sors i sobretot el consell de redacció 

que ha comptat amb un nucli de fidels 
que ho han aguantat tot, sempre al 
costat del Ramon Viladés. 

Ens hem fet grans amb l’Erol. La 
digitalització i la seva presència a 
Internet li ha obert nous camins i no-
ves oportunitats, ha transformat el seu 
horitzó. A mesura que la revista perd 
subscriptors i vendes, augmenta el 
nombre de consultes i la seva presèn-
cia en el món es més forta que mai. 

Ara sabem que tenim lectors en 
tots els continents, que la revista és 
consultada i citada i, per tant, que 
val la pena continuar. Les noves 
tecnologies fan que l’Erol arribi més 
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lluny que mai en format digital però 
també es continua trobant a les prin-
cipals llibreries de la comarca.

Sens cap mena de dubte l’Erol és 
el mitjà de comunicació escrit que parla 
del Berguedà, des del Berguedà, en 
català i per a tothom. L’Erol és local, 
comarcal, nacional i global. 

 L’apunt per Ramon Felipó [Historiador]

trenta anys són molts anys i no passa gai-
re sovint, i encara menys al Berguedà, 
que una publicació arribi a fer-ne trenta. 

Qui més sap aquestes coses és l’amic i histo-
riador Josep Noguera, que també fou un dels 
puntals de l’Erol. Si consultem el llibre Manuel 
Sistach i Josep Maria de Marin de la premsa 
periòdica berguedana, veurem com han anat 
les capçaleres a la comarca.

L’Erol està de festa, i per partida doble: ha 
fet tres dècades i a l’encens està digitalitzat. 
Mai no agrairem prou a Dolors Lamarca, 
actual directora de la Biblioteca de Catalunya, 
la gestió feta per la seva digitalització i perquè 
l’Erol fos penjat a RACO, Revistes Catalanes 
amb Accés Obert. Quan en una visita a la seu 
de la Biblioteca juntament amb Jordi Boixader 
li varem suggerir i demanar, de poder figurar 

entre les revistes consultables per aquesta 
prestigiosa weeb, ens va donar tota mena 
de facilitats. Gràcies a Dolors Lamarca, ara 
la nostra revista cultural està a disposició de 
tothom que la vulgui consultar a Internet i això 
és nota en el nombre de visites i consultes a 
la revista. Sóc dels que no crec que la cultura 
hagi d’estar reclosa o tancada en cenacles... 
en llocs marginals i aïllats del poble. La cultura 
és de tots.

L’Erol ha posat el llistó molt alt per la cultura 
de casa, sempre ha defensat a la comarca, 
és una publicació on totes les idees o temes 
culturals hi tenen cabuda. En fi, llarga vida a 
l’Erol en el servei permanent de defensa de tot 
el Berguedà i la seva cultura. Sense l’Erol, la 
cultura berguedana hauria estat, de ben segur, 
molt diferent. 

L’Erol, una eina per a la cultura berguedana 
a la lliure disposició de tothom per Internet
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La falda del Pedraforca 
i la Vall de Gresolet

per Miquel Bernadas

Enamorat del Berguedà, fotògraf, 
viatger i alpinista,  col·laborador 
ocasional de la revista Altaïr  
organitzador i acompanyant de 
viatges a l’Índia. 
Tècnic esportiu i guia 
acompanyant amb certificat 
d’excursionisme de baixa 
i mitja muntanya.
Creador de Descoberta 4, 
http://descoberta4.blogspot.com 
una empresa d’excursionisme 
al Berguedà orientada a donar 
a coneixer els  racons amb més 
encant de la comarca.
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Ruta especialment recomanada als 

amants de la naturalesa amb bo-
nes condicions físiques. El Massís del 
Pedraforca, dins del Parc Natural 
del Cadí-Moixeró, està declarat com 
a paratge natural d’Interès nacional. 
Cal remarcar-ne els àmbits geològic, 
faunístic, cultural i botànic.  Aquest Iti-
nerari circular permet veure’n diverses 
perspectives. És d’especial interès, des 
del punt de vista botànic, la descoberta 
de frondosos boscos de faig, avets i 
pi roig per antics camins, entre arbres 
monumentals, tot gaudint de singulars 
paisatges molt ben conservats com la 
vall del torrent de les Mulleres, la baga 
de Gresolet i l’espectacular paret nord 
del “Pedra”. 

La ruta comença al mirador de Gre-
solet, seguim la pista que flanqueja la 
paret nord del Pedraforca, fins a trobar 
a uns 300 m, a la dreta, el sender dels 
Cavalls del Vent (està indicat a Gresolet). 
Prenem el corriol amb un fort pendent 
amb baixada pel bell mig de l’avetosa 
més gran del Berguedà, seguint sempre 
les marques taronges amb direcció es-
querra. Aquest camí ens portarà a la pis-
ta que comença a l’entrada del pont de 
Saldes, just al peu del santuari de Gre-
solet (S.XIII i reconstruït al S.XVII), un dels 
indrets més emblemàtics de la comarca. 
Enlairat sobre la vall, té al davant, en el 
seu límit superior, la corona calcària que 
forma el vessant nord del Pedraforca. 

Desnivell acumulat: 843 m. 
Distancia: 13 km.
Dificultat: mitja
Temps aproximat: 5 h.

Accés
Seguint la C-16 direcció nord, poc 
abans d’arribar a Guardiola de 
Berguedà, agafem un trencant a 
mà esquerra amb direcció Saldes 
i Gósol.
La seguim fins a trobar el trencant 
de Saldes, i un cop allà hem de 
seguir els indicadors que porten al 
Refugi de Lluís Estassen. Quan 
arribem al mirador de Gresolet, ja 
podem aparcar el cotxe.

Tornem a desfer l’últim tram de pista que 
ens ha portat al Santuari i seguim les 
marques verdes i blanques per la pis-
ta forestal que puja pel costat dret del 
torrent de les Mulleres, cap amunt, en-
dinsant-nos en una espessa fageda. Poc 
desprès de creuar el torrent s’acaba la 
pista i segueix un corriol que ens portarà 
a la capçalera de la vall, el coll del Co-
lell, parada obligatòria per recuperar-se 
de la persistent pujada i gaudir de les 
espaterrants vistes. Aquí trobem la pista 
on hem començat aquesta ruta circular 
i que forma part d’un clàssic circuit en 
4x4. Després de 4 km amb suau pen-
dent, tornarem a ser al mirador aeri de 
Gresolet. 

Visiteu la nostra pàgina web: http://www.descoberta4.com
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 pobLes / bagà

La Federació Catalana de Espeleología (FCE) es complau 
en presentar-vos una nova edició de Espeleo & Canyons 
2012, la trobada per  excelencia dels amants de la espe-
leologia i el descens de canyons.

11, 12 i 13 de Maig a Bagà / Parc Natural del Cadí-Moixeró

 Què és Espeleo-Canyons?        

l Espeleo-Canyons és una trobada adreçada als esportistes que 
 practiquen el descens de canyons i l’espeleologia.
l 11, 12 i 13 de Maig del 2012
 Bagà, (Comarca del Berguedà)
l Donar a conèixer els barrancs i cavitats de la comarca.
l Difondre les cavitats més conegudes, La Fou de Bor, Cova Rotgers,
 cova Verdet... 
l Xerrades, debats, presentacions de llibres, conferències...
l Concurs de Fotografia
l Tallers de Formació orientats a l’aprenentat getècnic

 Objectius d’Espeleo-Canyons? 

l Donar a conèixer les principals zones de descens de canyons i
 cavitats del país.
l Servir d’eina de cohesió entre les diferents federacions nacionals 
 i internacionals. 
l Promoure fòrums de debat sobre diferents aspectes de les dues 
 disciplines (medi ambient, prevenció d’accidents, materials, legislació...).
l Presentar les últimes novetats en material, tècniques, nous descensos
 i cavitats, expedicions, llibres, etc. 

TROBADA DE ESPELEO&CANYONS 
      2012 A BAGÀ



ta
s
ta

  
  

  
  

  
e
l b

e
rg

u
e
d
à 

45

És un interessant exemple d’arquitectura medieval. Bàsicament, 
l’estructura de la casa correspon a un tipus de construcció 
coneguda amb el nom de “Turres”, que sorgí a la Catalunya 
del segle XII. 
S’ofereix per gaudir de les celebracions i trobades familiars o de treball, poder-hi 
celebrar congressos, diades temàtiques, sopars templers, cursos, rodatges de 
pel·lícules i publicitat... 
També es pot utilitzar com hostalatge per passar-hi uns dies de 
descans amb contacte amb la història i la natura.

Casa Periques

Per a més informació i detall poseu-vos en contacte per:
• Correu electrònic: casaperiques@gmail.com
• Telèfon fix: 938 234 126       • Telèfon mòbil: 686 067 781

PER GAuDIR DE LA NATuRAAmb aquest acte es pretén donar a conèixer l’activitat edi-
torial de la comarca del Berguedà, ja siguin les publica-
cions dels editors comercials o les dels centres d’estudis 

d’àmbit comarcal o local, i els autors berguedans.
Es preveu muntar una gran carpa a la plaça Raval per acollir 

els expositors (editors i centres d’estudis d’àmbit comarcal i local). I 
paral·lelament, utilitzar el Casal de la Vila per a la presentació de 
diferents novetats editorials sobre la comarca.

El pregó d’obertura de la Fira serà a càrrec de l’escriptora 
berguedana Montse Subirana, es farà un acte de reconeixement a 
l’escriptor i poeta Climent Forner, i exposicions sobre el món dels 
llibres, entre altres.

En aquesta segona edició es presentaran els treballs guanya-
dors dels I Premis Pardinilla Guiu, que abasten diferents categori-
es: història, cultura popular, narrativa literària... tot dins de l’àmbit 
territorial del Berguedà. Constaran d’una dotació econòmica per 
a cada categoria i la publicació conjunta dels treballs guanyadors.

A banda de l’organització de la Fira, a càrrec de l’Associació 
Medieval de Bagà, es comptarà amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment de Bagà, el Consell Comarcal del Berguedà, Òmnium Cultu-
ral del Berguedà, Diputació de Barcelona i Túnel del Cadí.

 LLibres
  ELS DIES 18, 19 i 20 DE MAIG DE 2012

 i   bagadanum@hotmail.com     T. 938 244 515





El quartet format per Dani Alegret, veu i piano; Joan-Enric Barceló, veu i guitarra; 
Eduard Costa, veu, kazoo, xilòfon i melòdica; i Ferran Piqué, veu, guitarra i bases, 
estaran acompanyats per la Banda per Catalogar, amb Pol, al baix; Ramon, a les 
baquetes; i Jaume, Tutu i Santi, als vents.

Els Amics de les Arts actuaran a Berga
El proper 14 d’abril, a les 22 hores al Teatre Municipal en un concert organitzat per la Sobregaia Companyia

La Sobregaia Companyia va organitzar el primer 
concert d’Els Amics de les Arts a La General 
de Berga, el mes de maig del 2010. El mes de 
novembre del mateix any van fer-hi també el segon. 
El del 14 d’abril d’aquest any serà la tercera actuació 
de la banda a la capital del Berguedà.
En aquest concert presentaran el nou disc Espècies 
per catalogar, que és més introspectiu que l’anterior, 
Bed&Breakfast, i amb uns arranjaments i unes veus 
més cuidades. 
Asseguren també que és el seu millor disc, més 
treballat i més reposat. Segons Dani Alegret, 
però, “Tenim claríssim que tocarem totes les 
cançons del nou disc, perquè així ha de ser 
en una gira de presentació. 
Però no deixarem de tocar cançons que la 
gent demana molt i que són celebrades. Les 
anirem posant entremig, perquè volem que el 
concert s’entengui com un espectacle global.”

Ferran Piqué
Joan-Enric

    Barceló Dani Alegret
Eduard Costa

Les entrades, al preu de 25 €, es poden comprar, a l’Oficina 
de Turisme de Berga (carrer des Àngels, 7) i també al correu  
sobregaia@gmail.com

per Quirze Grifell   
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 esports i per Marta García i Ganau   
[Redactora d’Esports de Catalunya Ràdio]

Marc Coma i el Dakar 2012

L’etern somriure del gran        campió

un Dakar és un cúmul de circumstàncies i situaci-
ons. Un Dakar és sorra, vent, soroll de motors 
i, alhora, silenci absolut enmig del desert. Un 
Dakar són hores de son, de menjar no tan bé 

com t’agradaria, de poca comoditat i d’estar enmig de molta 
gent. La bombolla del Dakar mou aproximadament unes 
2.500 persones cada dia… però un Dakar també és solitud. 
Molta solitud. Un Dakar són també hores agradables en bona 
companyia. Converses sota les estrelles d’un cel obscur i a la 
vegada tranquil·litzador, abraçades en un mal dia, i besets en 
un de bo, després d’aconseguir un bon resultat. 
Un Dakar és un munt de mirades… i de somriures. Perquè 
fins i tot quan l’univers sencer pareix que conspire per impedir 
que pugues aconseguir la merescuda glòria que et proporci-
ona l’èxit, fins i tot en eixos moments, els grans campions no 
deixen de somriure. Per això és difícil triar només un moment 
del Dakar 2012. Sobretot quan tan injustament han fet que se 
li escape de les mans a Marc Coma. Situem-nos: 15 de gener. 
Migdia a Lima. Vesprada a Catalunya. Estirats en les escales 
del hall d’un hotel esperem la cridada del Tot Gira de Catalu-
nya Ràdio per entrar en directe amb una entrevista. Les coses 
no han anat bé. No ha sigut un bon Dakar. Però ell no perd 
mai el somriure. És l’etern somriure del gran campió.  MARC COMA I MARTA GARCÍA, enviada especial al Dakar 2012.
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Adelina Espelt
Esteticista,

limfoterapeuta,
tècnica en

tractaments
corporals.

En l’observació i l’experiència es fonamenta la visió global 
de la persona que en Pere Ribera ha aconseguit. Així, 
no només es tracta el desequilibri que puguem tenir, sinó 

també l’origen d’aquest i el seu tractament més adequat.
 —Què és l’acupuntura?
—L’acupuntura és, en un primer terme, una medicina preventiva, 
el que pretenem fer és buscar l’equilibri del cos humà (yin i yang) 
sense malaltia.
—En quins desequilibris ens pot ser útil l’acupuntura?
—Ens pot ser útil, en casos d’ansietat, migranyes, pinçaments, con-
tractures, herpes, circulació, dolor...

—He vist una tècnica que no recordo haver-la vist abans, la 
Kinessiologia, què és?
—La Kinessiologia Holística és una tècnica en la qual fem un test 
muscular, i així obtenim una informació exacta del desequilibri del cos.
—Desequilibris físics?
—No només físics, sinó de tots els camps del cos, com poden ser el 
camp emocional, l’energètic...
—Kinessiologia Holística, què vol dir?
—Kinessiologia vol dir estudi del moviment i Holística ve d’Holos 
(en grec), que vol dir Tot. Això vol dir que ho mirem tot, no només 
el desequilibri sinó d’on ve aquest desequilibri, i tractar-ne l’origen.

Les teràpies naturals

saLut

Pere Ribera
Kinessiòleg, acupuntor, 

quiromassatgista, 
quiropràxia, reflexòleg 
podal, terapeuta floral 

(Flors de Bach).
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Pack aprimament mètode Q:
èVisita KINESSIOLOGIA 
(el mateix cos demana el que necessita)
Mirarem les intoleràncies alimentàries, 
Flors de Bach, carències de  vitamines 
o minerals..........
èAcupuntura
Auriculoacupuntura (pot ser amb agulles, 
imans o llavors...)
èDiagnòstic totalment personalitzat 
per Pere Ribera
èMassatge-diagnòstic Q. 
Una hora de massatge i diagnostic. 
Desbloquejant meridians i punts energètics, 
equilibrant el Yin i el Yang.
per Adelina Espelt
èVisita amb la dietista que, tenint en 
compte les intoleràncies alimentàries, 
organitzarà com i quan has de menjar.
per Eva Núñez (diplomada en nutrició i dietètica).

A més a més, el mètode es complementa amb 
sessions a cabina personalitzades segons els diagnòs-
tics anteriors, amb un pressupost sense compromís 
i amb un descompte especial en el pack pressupostat.

Aprima’t i gaudeix

QUIROBELL ha posat en marxa 
el mètode Q d’aprimament

Amb més de 30 anys 
d’experiència, 

l’Adelina i el Pere hem 
fet un combinat 

de teràpies equilibrant 
COS I MENT, 

molt important per 
tenir un bon resultat 

i sentir-te més bé que 
mai; que sigui duraré 

millorant el teu 
aspecte intern i extern.

Berga

C/ Pere III, 13

Tel. 938 221 067

Puig-reig

C/ Major, 12

Tel. 938 380 337

145 €
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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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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.  

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)

èL’Stop                                                          
Avda. Pau Casals, 48  938 231 156
Queviures. 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)

hostaleria

alimentació

perruqueria-estètica

informàtica

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

esports d’aventura

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% .

èCaballé 
Raval 8-10    938 244 058 
Fotografia, regals, joguines, ferreteria,  terrissa, 
pintures. 


industrials

INSTAL·LACIONS

Raval, 75-77         938 245 050

www.julibover.com      juli@julibover.com                       

ELECTRICITAT - AIGUA - GAS 
CALEFACCIÓ                            

ENERGIA SOLAR TÉRMICA                           

informàtica - berga

Passeig de la Indústria, 48                938 222 258
info@cibergueda.com               www.cibergueda.com

➥ Assesorament  ➥ Venda  ➥ Reparacions  ➥ Manteniments      
➥ Programació i Disseny Web  ➥ Cursos de Formació
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èCarnisseria Catí 
Passeig de la Indústria, 42  938 221 945
Criança pròpia i tot tipus de productes naturals. 

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. 

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

èBar-Restaurant Mediterràneo 
Roser, s/n  938 212 345
mari1981@hotmail.com 
Obert de 17 a 24 h. Menú diari. Especialitat en tapes.  

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.                                            

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.                               

èRestaurant Cal Travé 
Plaça Europa, 6  938 223 121
Menú diari, menú per grups. Cuina catalana 
tradicional amb un toc de modernitat. Reservats. 

èBar Estació 
Passeig de la Pau, s/n  938 220 792
Esmorzars, dinars i plats combinats. Bon ambient.     

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. 

èHotel Berga Park 
Carretera Solsona, 1A  938 216 666
reserves@hotelbergapark.com 
www.hotelbergapark.com 
Menú diari, de 13.30 a 15.30 i de 20.30 a 22h.

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)

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, begu-
des i records.

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

è guia De serveis
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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

èCansaladeria Guitart 
Ciutat, 32  938 210 218
Empresa artesana alimentària. 
Productes sense gluten. Embotits per a celíacs. 

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

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

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

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. 

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.

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

joieries
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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.  

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. 

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.

càmpings

hostaleria -càmpings

animalsassegurances

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. 

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 

roba-complements

fusteries-serveis

èVenda de material de construcció i transport
èAmplia gama d’eïnes i maquinaria homologada
èExposició de ceràmica, mobiliari i complements per la llar

materials casserres, s. a.
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

advocats

è 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.

turisme rural

hostaleria

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

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

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 

Passeig Bisbe Comellas, 40    08693 Casserres

 938 234 052   AdAM tuBAu rOCA
www.forncalamaria.cat

forns

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.

èSupermercat Pujantell - SUMA         
Passeig Bisbe Comellas, 70  938 234 053
Distribuidors de la marca Ca l’Armenter. Passeig Bisbe Comellas, 79     938 234 007

Fleca Cabanas
Especialitat 
en coques d’ou 
i de poma, pans 
i pastes artesanes

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.

èRestaurant La Nau / El Guixaró 
Entrada Guixaró per l’antiga C-16, Km. 84.5 
www.restaurantlanau.com  938 250 012
Dos menús diaris i menú de cap de setmana.
Dijous tancat. Cuina tradicional d’autor.

hostaleria

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

assegurances

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

URGèNCIES 647 626 046

publicitat@tasta.cat
www.tasta.cat

el berguedà
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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

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

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

informàtica

flors i plantes

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

èCentre de Flors Maria Casaponsa 
Passeig Bisbe Comellas, 21  938 234 074
Muntatges florals per a tot tipus de banquets.
Serveis de Interflora,  Flors 10, Teleflora.

industrials

Girona, 2        08693 Casserres

938 225 040

fusterjordi@buscalla.com

www.fusteriaintegraljordi.cat

fabriQuem a miDa 

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.

instal·lacions per a la industria alimentaria
equips per la manipulació de productes, polvurients transport 

neumàtic, mesclat, dosificació i pesatge de productes 
(farines, sucres, cacau, etc.)

è guia De serveis
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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

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. 

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.  

turisme rural

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 

èRestaurant Armengou 
Plaça Generalitat, s/n  609 816 566 
Reserves 617 117 828
Oferim cuina tradicional, treballant sempre 
amb productes de temporada.  
Utilitzem productes autoctons del Berguedà. 
Obert dissabtes, diumenges i festius.

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.

èHostal La Muntanya 
Plaça Major, 4 08696 Castellar de n’Hug
Informació i reserves 938 257 065
www.hostallamuntanya.cat  
info@ hostallamuntanya.cat 
Cuina tradicional catalana amb productes de la regió. 
Disposa d’habitacions i apartaments moblats.

èForn de llenya Subirà 
   Ca la Quima 
Plaça de l’Església 938 257 075
Coca, pa de pagès, mel i formatges croisants gegants, 
especialitat en embotits.

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

hostaleria

hostaleria

alimentació - forn de pa

hostaleria

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.                                              

hostaleria
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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.  

alimentació

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

èMobles Pla                
Av. Catalunya, 121  938 250 828
info@moblespla.com  www.moblespla.com
Decoració, descans, complements.

èJordi Tomàs                
Carrer Estació, 11  938 250 148
   Fax 938 250 148
moblesjorditomas@hotmail.com 
Interiorisme - mobiliari.

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  
Confecció, tèxtil i moda.  Roba texana, de vestir i alta 
costura. 

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.    938 251 992
Menú diari i carta . Tapes.  Torrades. Plats combinats. 

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. 

perruqueries

articles per la llar

roba i complements

hostaleria

serveis

assessories

podologia

turisme rural

càmpings

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. 

turisme rural

èCàmping Gironella 
Carretera C-16 (E-9), sortida 86 Gironella Sud 
938 251 529 689 135 103
www.campinggironella.cat 
informacio@campinggironella.cat 
Obert caps de setmana, festius i vacances escolars.

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.

jardineria

Cal Bassacs                      Gironella

648 088 555

Planter d’hortalisses
Arbres fruiters

Venda de plantes i accesoris 
de jardineria

è guia De serveis
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hostaleria

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.

hostaleria

calcompanyo@gmail.com
ctra. de guardiola a la Pobla, p.k. 2,2

08694 guardiola de berguedà

Especialitat amb carns a la brasa, 
canelons de cérvol i entrecot 

amb salsa de ceps. 
Productes del Berguedà.

Tenim 1 apartament i 7 habitacions

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.

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 

hostaleria

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

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 típica catalana. Menú diari i festius.

hostaleria

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. 

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. 

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.

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

turisme rural

Hostal Monclar  08614 Montclar 

938 230 330     609 647 857 
cuina catalana tradicional 

oferim una delícia gastronómica molt especial:
els pésols negres. Calçotades per encàrrec
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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)

alimentació

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

hostaleria

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

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. Paelles per encàrrec.

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)

èMurcarols Superservei-Bodega 
Esglèsia, 4  938 236 508
ssmurcarols@gmail.com  www.murcarols.com 
Selecció de vins, embotits i formatges.
Menú diari i de cap de setmana. 12 habitacions.

hostaleria

turisme rural

alimentació

èCarnisseria Xarcuteria  
   Cansaladeria Mercé     
Llobregat, 1  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  
Plats preparats. Rostisseria.

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

Pau Casals, 3           08612 Puig-reig
938 290 086      

El millor pa de la comarca
i les millors pastes

Matins de 9 a 13.30, tardes de 15.30 a 20 h.
Diumenges tancat

joieries

Ctra. d’Olvan, s/n           08611 Olvan
938 251 262      

rosa@casabellanatura.cat
www.casabellanatura.cat 

Nyàmera, Ceps, Confitura de ceps i ceba,
Crema de nyàmera, Vinagreta de nyàmera

è guia De serveis

www.tasta.cat
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assessors

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

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

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

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

La Quar  

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

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)

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

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

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. 

turisme rural

alimentació

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

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

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

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

serveis

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)

 

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

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.

turisme rural

hostaleria

è guia De serveis

www.tasta.cat
publicitat@tasta.cat

62

ta
s
ta

  
  

  
  

  
e
l b

e
rg

u
e
d
à 



ta
s
ta

  
  

  
  

  
e
l b

e
rg

u
e
d
à 

63



ta
s
ta

  
  

  
  

  
e
l b

e
rg

u
e
d
à 

64


