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T PRESENTACIÓ

Tastem el 2016

T

eniu a les mans el segon
Tasta d’aquesta nova etapa, on hi trobareu reportatges molt interessants sobre la
Fira de la Puríssima de Gironella,
la Cuina de la Caça al Berguedà,
Queralt, la Corrida de Puig-reig,
les activitats nadalenques de Casserres, Vilada, Castellar de n’Hug,
el Pessebre Vivent de la Pobla,
l’Arròs d’Olvan, Els pastorets de
Berga, els Reis al Museu de les
Mines, entrevistes amb la Xef Empar Soler, amb el mossèn Ramon
Barniol i amb la nutricionista Sandra Ribalta, opinions, llibres, rutes
i sobretot informació de la festa

de la Fia-faia, declarada Patrimoni
de la Humanitat per la UNESCO
juntament amb les festes de foc
del solsticis a Catalunya, Andorra,
sud de França i l’Aragó. També volem felicitar de tot cor als nostres
‘Giovinettos’ que per a nosaltres
sempre han estat els guanyadors.
Per cert, amb aquest número estrenem pàgina web www.tasta.cat on
hi trobareu aquestes informacions i
moltes altres. Feu-vos-la vostra!
Us desitgem unes bones festes, un millor 2016 i que gaudiu
dels actes i activitats previstes.
Així fem tradició.
Que no es perdi! n

T gironella

Gastronomia i tradició
per la Fira de la Puríssima

E

l dia 8 de desembre,
Gironella celebra de
nou la fira de la Puríssima amb il·lusió
renovada i activitats per a
tothom.
Enguany, des de l’organització, l’Associació de Comerciants i l’Ajuntament de
la vila, s’ha volgut donar aire
nou a diverses activitats i incorporar-hi novetats com la
presentació del documental
que ha realitzat l’Agència de
Desenvolupament del Berguedà sobre el blat de moro
escairat el dia 3 de desembre,
la Festa de l’Encesa de les
Llums amb espectacle infantil el dia 5, o l’Espai Cuina a
l’església vella i la decoració
nadalenca presidida per un
gran arbre a la plaça de la
Vila, entre altres, segons ha

explicat la regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Gironella, M. Àngels Sallés.
La trentena fira nadalenca d’artesania i tradició començarà a les 9 del matí amb
el llançament de tres coets. A
la mateixa hora, començarà
la 28a Trobada de Gegants
i Grallers, que aplegarà les
colles geganteres de Manresa, Navàs, Prats de Lluçanès,
Els K+Sonen, Montmajor,
Cardona, Molins de Rei,
Monistrol de Montserrat,
Espinalbet, Puig-reig, Avià,
Guixers, Taradell i Gironella.
A 2/4 de 10, a la plaça de
la Vila, hi haurà l’esmorzar
de la fira. Per 3 euros es podrà menjar pa torrat, botifarres, allioli i vi. ➥
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T gironella / fira de la puríssima

gironella

➥ A les 10 començarà el 12è Concurs de
Fotografia Digital i enguany s’estrena el
primer concurs d’Instagram, amb el suport de l’AFTDAO. A la plaça de la vila,
començarà el 12è concurs d’allioli de codony, amb la recollida de cassoles dels
participants.
A 2/4 d’11, a l’església vella i com a novetat, hi haurà l’Espai Cuina, amb demostració culinària de productes de la terra i
de temporada, amb l’objectiu de donar a
conèixer productes de proximitat com ara
diversos tipus de lleguminoses a través
d’elaboracions culinàries tradicionals i
contemporànies.
A les 11, a la plaça de l’Estació, començarà la cercavila de les colles geganteres
i grallers participants a la trobada. A 2/4
de 12, a la placeta, hi haurà un dels actes
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Centre de Podologia

Andreu Martínez
Horari:

Dilluns i dijous de 10.00 a 13.30 i de 16.00 a 20.00
Dimarts i divendres de 16.00 a 20.00
Hores convingudes i visites a domicili

Pl. Pi i Margall, 13 baixos de Gironella
Tel. 938 251 422
c/e: amgandara@hotmail.com
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ASSESSORS ASSOCIATS,S.L.
Av. Catalunya, 61 - 08680 GIRONELLA
Tel. 93 825 03 12 - FAX 93 825 14 71
ass.vilalta@movistar.es

més populars, el 26è Gran Tast de Blat de
Moro escairat, presidit pel director de la
Fundació Alícia, Toni Massanés. Es tracta
de l’antic plat de la gastronomia del Berguedà recuperat pel xef Miquel Márquez
i batejat amb el nom de Plat de la Pau. El
tast val 1 euro i, si es compra la cassoleta
commemorativa, 2 euros.

INSTAL·LACIONS

CORBERA S.L.
Tel. 93 822 87 71
Pol. Can Ginyola, Par. 7 (Bassacs)
08680 GIRONELLA-Barcelona

corberains@hotmail.es
www.corberains.com

AIGUA - CALEFACCIÓ - AIRE CONDICIONAT - GAS

’

L’espai Cuina és
una demostració
culinària de
productes de la terra

A 2/4 d’1 del migdia, a la plaça de
l’estació hi haurà la ballada de gegants i
grallers, que enguany es queda a aquesta
plaça perquè no hi ha prou espai a la plaça
de l’església, on s’hi han traslladat altres
parades. L’objectiu és que, aprofitant el
nou ascensor, l’anar i venir del públic entre la part alta i la baixa del poble sigui
més fluid.
A 2/4 de 7 de la tarda, a la biblioteca de
Gironella, se celebrarà el 26è Concurs de
Garrofes Memorial Maria Domènech i repartiment dels premis dels concursos de
pessebres i allioli.
Durant la fira, hi haurà cantada de
nadales a la plaça de la Vila a càrrec de
la coral infantil Les veus de Gironella i
diversos restaurants de la vila oferiran el
menú del blat de moro escairat. ➥

L’Esteve
F u s t e r i a

Peixateria Cantàbric des de 1973

Peix fresc i congelat
Tel. 93 825 10 92
Av. Catalunya, 63 - Gironella

677 326 535
T 93
822 88 61
Carrer Verdaguer, 3

08680 GIRONELLA
OCTUBRE
/ NOVEMBRE
2015 TASTA.CAT
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T

gironella

el trèvol

Nova botiga de confiança a Gironella

De tot per l’animal i el jardí
Muntatge d’aquaris
Assessorament tècnic
Animals
Accessoris
Alimentació
Plantes
i ara perruqueria canina
Avda. Catalunya, 28 - Tel. 636 417 916 - Gironella

Tel. 636 417 916

C/ Estació, 5 - 08680 GIRONELLA

T gironella / fira de la puríssima
➥ Els establiments són: Arsenal, Cal
Pajares, Carmona, Càmping Gironella,
Skitx, La Taverna, El celler de la Mercè,
Celler el Racó, Gironella i Ja s’hi val.
El mateix dia de la Puríssima, el comerç de la vila obre portes i l’Associació
de Comerciants comença la campanya
de Nadal i Reis.
Com a actes paral·lels, dijous dia 3 a
2/4 de 8 del vespre, a l’església vella, es
projectarà el documental “De la terra al
plat” amb degustació del productes amb
blat de moro. El preu del tiquet és de 15
euros i es pot adquirir a l’Ajuntament de
Gironella, Moda Infantil Xiks i Dietètica Beth.
El dissabte dia 5, a les 6 de la tarda i
a la plaça de la Vila, Festa de l’Encesa de
les Llums de Nadal i espectacle infantil.
El dimarts dia 8, a partir de les 9 del
matí, a la casa arxiu del carrer Pont Vell,

19, es podrà visitar l’exposició del Concurs de Pessebres que abans s’exposava
a l’església vella. Els participants hauran
d’haver portat els pessebres a la casa arxiu el dia 6 de desembre de 10 a 12 del
matí.
Els organitzadors conviden a tothom
a participar i gaudir de les activitats programades. n

Jaume Fornells Braut

Antoni Massana Rincón
Tel. i Fax: 93 825 12 72
C/ Farguell, 33 baixos - 08680 GIRONELLA
6

TASTA.CAT DESEMBRE 2015 / GENER 2016

Tel. i Fax. 93 825 16 32
Avgda. de Catalunya,7
08680 Gironella (BCN)

Plaça Pi i Margall, 3 - Tel. 93 825 12 73 - 08680 GIRONELLA

gironella

Bar-Restaurant
Gironella (el xato)

-Pizzes Casolanes - Plats Combinats
-Hamburgueses -També per emportar
menú diari

93 825 01 80

Av. Catalunya, 83 - Gironella

Enric Pla i Verònica Pla

Av. Catalunya, 117 - Gironella
Tel. 617 57 80 53

Av. Catalunya, 121
08680 Gironella
Tel i Fax 938 250 828
www.moblespla.com
info@moblespla.com

DECORACIÓ - DESCANS - COMPLEMENTS

Ctra. de Bassacs, 31 - 08680 Gironella
Tel. 93 825 03 79
info@lacooperativa.cat
www. lacooperativa.cat
Dilluns, dimarts i divendres de 2/4 de 9 a 2/4 de 2
Dimecres, dijous i divendres matí i tarda
Dissabte de 9 a 2 i Diumenge de 10 a 2
DESEMBRE
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T empreses

E

n la trajectòria de gairebé 50
anys d’activitat a Gironella i comarca, a BUSCALLÀ, ASSESSORIA I ASSEGURANCES, sempre
hem tingut com a prioritat la qualitat
en el servei. Aquest objectiu ens ha
fet evolucionar amb la intenció d’oferir més opcions i de més qualitat als
nostres clients. Per nosaltres, es tracta de facilitar als clients la tramitació
dels seus assumptes amb atenció i
assessorament personalitzats, amb
professionalitat i una gestió eficaç.
Considerem principal que en un àmbit
tan sensible com és la gestió dels assumptes propis, el client sàpiga que el
servei que li oferim és de màxima confiança i a favor dels seus interessos.
El 18 d’agost del 1967, Josep
Buscallà i Corominas va obrir l’oficina d’assegurances a la mateixa
ubicació actual i aquest va ser l’inici
de l’activitat que ens ha portat als
8
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,
el servei professional de confiança
en assessoria i assegurances

nostres dies. L’anhel de millora del
servei el va portar, ja el 1971, a obtenir el títol d’Agent Lliure d’Assegurances per a poder treballar amb
diferents companyies i mútues, i així
ampliar l’oferta d’aquesta activitat.
L’any 1992, es van constituir les
societats BUSCALLÀ, Correduría de
Seguros, SL i BUSCALLÀ ANGLERILL, SL , per tal de potenciar les activitats d’assegurances i de gestoria,
respectivament, i poder atendre millor
les demandes del moment.
En l’actualitat portem a terme
l’activitat d’assessoria amb un am-

pli ventall de serveis: fiscal, laboral,
comptable, mercantil i jurídic per a
empreses i particulars, assessorament
i planificació financera i immobiliària,
administració de finques i comunitats
de propietaris, tràmits de vehicles..., a
més dels serveis de notari i d’advocats
a les nostres oficines. Comptem amb
un equip humà format i especialitzat
en assessorar i atendre el client amb
màxima professionalitat i independència, encapçalat, en la direcció, per
Joan Gamisans Fàbregas, diplomat
en Ciències Empresarials, amb títol
d’Assessor Financer Europeu (€FPA) i

Mediador d’Assegurances titulat.
També, aquest 2015, hem fet una
evolució molt important en l’activitat
d’assegurances: ens hem integrat a la
cooperativa PREVICAT 2000, SCCL,
amb registre a la DGS-J2080. Aquest
canvi comporta, sobretot, una major
competitivitat a nivell de preus, incorporació de noves companyies i productes, i notorietat dins el sector. Com
a corredoria, continuem donant un
servei independent i personalitzat d’assessorament, gestió i màxima atenció
en la resolució de sinistres per part
de professionals qualificats; també,
la possibilitat als clients de comparar
garanties i preus de diverses companyies, abans de contractar o renovar
un producte.
Seguim vetllant, sobretot, per no
decebre la confiança que els clients
ens dipositen i sempre millorar. n
ASSESSORIA I ASSEGURANCES
grup@buscallà.cat

Tel. 938250825 - Mòb. 679500454

Pl. Pi i Margall, 1 - 08680 GIRONELLA
www.buscallà.cat

T el restaurant

El teu Racó a Gironella
Patates emmascarades

“chuleton” de “rubia”
gallega a la brasa

“almejas a la vasca”

E

l Restaurant El Racó de
Gironella, sota la direcció
de l’Olga i el Dani, ofereix una
cuina tradicional però amb tocs de
modernitat i d’autor. Si us agrada la
brasa, no quedareu decebuts doncs
en Dani domina aquesta tècnica amb
mestria, sobretot quan cuina l’entrecot d’un quilo.
Als vespres, tenen molt d’èxit
la gran varietat i exquisitesa de
les seves tapes, entre les que destaquem el calamars a l’andalusa,
els musclos a la salsa de vermut
o la sèpia amb tempura a la salsa
agredolça.
Els amants de les hamburgueses quedaran ben satisfets tant
amb la qualitat de la vedella que
estan fetes, com en la quantitat,
150 grams, i en la varietat, recomanant l’hamburguesa de foie, la
de formatge de cabra o la que va
acompanyada de salsa de bolets.

Parlant de bolets, en Dani l’encerta
del tot amb les seves mandonguilles
amb sèpia i camagrocs o la cua de
bou amb llenegues.
Igualment, els caps de setmana
el peix té el seu espai amb els llobarros, els raps, dorades o bacallà entre
d’altres a triar.
El seu celler és prou complet,
amb moltes denominacions d’origen
de Catalunya però també d’arreu de
l’Estat.
Tanquen els dilluns, i obren de
les 7,30 del matí fins a la nit, amb un
menú diari i altre de festiu ben atractius i canviants.
Ah, per cert, no marxeu sense provar la seva amanida del Racó composta d’un variat d’enciams, fruits secs, tomàquet, pastanaga, tonyina, maduixa,
pernil salat i vinagreta de maduixa.
Ja ho sabeu, Restaurant el Racó
de Gironella, un racó que us fareu
vostre! n
DESEMBRE
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T
puig-reig

graugés / avià

berga

93 825 16 32

Major, 14
08692 PUIG-REIG
info@rostiseriacalmiquel.com
www. rostiseriacalmiquel.com

Dimarts tancat

avià

Visita la nova web
www.tasta.cat
Eva Pujol Llena
Tel. 93 823 11 56

Av. Pau Casals, 48

08610 AVIÀ

servei a domicili
Passeig de la Pau, 41 baixos		
Passeig de la Indùstria, 16		
10 TASTA.CAT DESEMBRE 2015 / GENER 2016

685 870 698
653 937 354

08600 BERGA

93 822 31 21
Plaça Europa, nº 6
08600 BERGA

puig-reig

olvan

berga

Bar Restaurant

La Terrassa

TONI CASTAÑO

Menú de cap d’any

_Entrants
_Tarrina de cérvol amb vermut
i pa de figues

_Ostra amb ceviche
_Bisque de gambes

amb crocant d’avellanes

_Dorada salvatge amb menestra
DO Jabugo

_Filet de vaca amb suprema de foie

Esmorzars de forquilla
Menú diari 10 €
Menú cap de setmana 15 €
Gran sortit de tapes per emportar

i tòfona negra

_“Cítrics”
_Cava...”III lustros”

gran reserva Gramona

_Vi negre... Taberner Huerta de albala
_Vi blanc... valdesil
“Magnum sobre lias”
75 € IVA inclós

Dilluns tancat per festa setmanal
cada mes plats nous

segueix-nos a a

facebook

Tel. 938 380 220

Cafè-bar Els Caçadors

C/ Major, 48 - 08611 PUIG-REIG

Crta. d’Olvan s/n - 08611 OLVAN
Telèfons: 93 825 08 01 - 679 32 68 71

tel. restaurant 936 765 787
Pep 660 456 997 / Dolors 646 979 326
laterrassadelpepilalors@gmail.com

Plaça Europa, 5 baixos

08600 BERGA
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T gastrotasta

Pa funcional al Forn l’Espurna

E

n Joan Urrea, que va començar a fer de
forner als setze anys, va obrir el Forn
l’Espurna fa tres anys i, d’ençà, s’ha
convertit en un dels forns artesans emblemàtics del Berguedà. Ell fa pa artesà, cuit
amb llenya i treballa amb l’anomenat sistema
francès (massa mare, poc llevat i moltes hores
de fermentació). Actualment fa uns 23 tipus
diferents de pa, però ara també ha encetat la
línia dels “funcionals”.
Un aliment funcional és aquell que conté
substàncies que afecten de manera beneficiosa l’organisme i exerceixen, a més, un
paper preventiu en reduir els factors de risc que provoquen
l’aparició de malalties.
El pa també s’ha adaptat i s’estan produint peces
Forn l’Espurna
que aporten un efecte beneficiós per a la salut, més
C/ Salvador Espriu, 12 baixos enllà del seu valor nutricional bàsic, com poden ser
08600 BERGA
la millora dels processos digestius, l’augment de la
immunitat o la protecció davant de malalties.
T. 937 490 029
En Joan ara treballa amb el pa fet de tritordeum,
que és un nou cereal natural que va néixer fa dos anys de
la combinació d’un blat dur i un ordi silvestre, provinent de
Xile i Argentina. Té característiques semblants al kamut o
l’espelta, però conté un alt grau de percentatge de proteïnes digestibles, la qual cosa el fa més acceptable per a
les persones amb intolerància al blat, tot i que no és apte
12 TASTA.CAT DESEMBRE 2015 / GENER 2016

per a celíaques. Aquest pa s’elabora dimarts, dimecres,
divendres i dissabte.
A més, també fa pa de chia, una planta de sàlvia nativa d’Amèrica central que posseeix molta concentració
d’omega 3, set vegades més que el salmó, cinc vegades
més calci que la llet, tres vegades més antioxidants que
els aranyons o tres vegades més ferro que els espinacs.
El pa de chia va molt bé per a la gent que es vol aprimar
perquè absorbeix molta aigua i ens fa sentir plens durant
molt de temps. Últimament s’ha posat de moda entre els
esportistes. Aquest pa el fan el dimarts i el dimecres.
I per Nadal, no us perdeu els nostres roscos d’anís i
els pestiños. Ah, i per Reis, un bon tortell.
Bones Festes! n

T l’entrevista / Fermí Riu

L

’Empar, al costat del seu
marit, l’Eduard, i la seva filla, l’Elisabet, que segueix
les seves passes a banda de ser la
responsable de les creatives postres de l’establiment, va començar
a la cuina per afició. Ningú l’havia
ensenyat a cuinar, però els ànims
dels amics i la seva inquietud per
aprendre i gaudir d’aquest ofici la
van transformar en una professional reconeguda que cada dia es
posa davant dels fogons perquè
puguem gaudir amb els seus plats.

La Nau ja ha complert els 17 anys

És la xef del restaurant La Nau del Guixaró, al municipi de
Casserres però als peus de l’antiga carretera C-16, la que ens
acosta a les històriques colònies tèxtils del baix Berguedà.

—Empar, és dur el dia a dia d’un restaurant?
—Hi ha dies de tot, però com que
a mi m’agrada molt, no ho trobo
dur. M’encanta aquesta feina, si
no, no la faria.
—D’on et ve aquesta passió per la
cuina?
—Va ser un aprenentatge autodidacta, ja que no me n’havien ensenyat. Hi vaig posar moltes ganes
i els amics em van animar perquè
els agradaven molt els plats de
cuinava. Al final vaig fer el pas enDESEMBRE 2015
DESEMBRE
/ GENER
2015
2016
/ GENER
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2016 TASTA.CAT
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T l’entrevista
davant i em vaig professionalitzar, però
sense perdre aquella il·lusió amb la qual
començava.
—I per què fa 17 anys us vàreu instal·lar al
Guixaró?
—Teníem clar que volíem sortir de Barcelona i aquí ja hi passàvem alguns caps de
setmana, com a segona residència des de
1992, i com que el Berguedà em té el cor
robat, ens vàrem instal·lar aquí. Tot i que
estem una mica amagats després del desdoblament, el potencial de les colònies del
Llobregat i el boca a boca de la gent ens ha
anat a favor per donar a conèixer La Nau.
—Això vol dir que la gent aprecia la teva cuina. Ara que estem a la tardor encarant l’hivern, quin tipus de cuina oferiu?
—Bé, ara hem renovat una bona part de
la carta. Això ho fem cada mig any aproximadament, i un cop acabada la cuina
del bolet, hem començat amb la cuina de
la caça, i després seguirem amb la de la
tòfona. De caça, n’oferim dos plats, amb
cérvol i perdiu, que els mateixos clients
ens demanen sovint i moltes vegades fora
de temporada.
—Quin és el secret pel qual la gent ve al restaurant i repeteix?
—Jo crec que fer-ho bé, però per això cal
14 14TASTA.CAT
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la recepta

Bacallà amb mel i fruits secs
(per a 4 persones)

Ingredients:
4 talls de bacallà dessalat, 2 cebes, 2 grans d’all, 3
cullerades soperes de mel, farina, oli, pinyons, panses i nous.
Preparació:
Comencem enfarinant el bacallà, el fregim amb oli
ben calent i el reservem.
Continuem tallant la ceba amb juliana i picant els
grans d’all. Ho fregim tot junt amb el mateix oli.
En una safata de forn, preparem un llit amb la ceba.
Barregem la meitat de la mel amb una mica d’aigua i
ho escampem per sobre la ceba. Hi posem el bacallà,
la resta de la mel i els fruits secs i ho gratinem al forn.
Ja ho tenim apunt.
Proveu-ho i gaudireu d’un plat senzill i exquisit.

tenir cura de tots els detalls. Primer un
plat entra pels ulls. Després ha de desprendre una bona olor, ens ha d’entrar
per l’olfacte, i finalment el gust, que ha de
tancar el cercle.
—Quina és l’especialitat de La Nau?
—La nostra és el bacallà i també els bolets
durant tot l’any perquè cada temporada
té els seus. A la carta sempre hi tenim un
plat de bacallà. N’hi ha tres de diferents
que combinem durant l’any i al menú
també n’hi tenim.
—A les cuines dels restaurants, encara predominen els homes o cada vegada hi ha més
dones?
—Crec que hi ha de tot, encara que la majoria de cuiners mediàtics són homes. Per
això sembla que les dones siguem minoria, però som moltes i cada vegada més.
—Al Berguedà tenim una estructura gastronòmica cada vegada més sòlida pel que fa a
les temporades basades en un tipus de cuina
o productes autòctons?
—Jo crec que sí i que cada vegada aquesta estructura és més ferma, potser perquè
sabem més el que volem i anem més units,
tot i que hem de continuar treballant en un
marc comú tenint en compte les singularitats de cada professional o establiment.

—Fa uns mesos et vàrem veure a TV3 a l’espai Cuines...
—Sí. M’ho vaig passar molt bé amb la
Tana Collados i tot l’equip del Cuines.
Vaig fer els plats de dilluns a dijous, i divendres la meva filla va ser l’encarregada
de presentar el plat. Va anar molt bé i va
tenir un ressò molt important.
—Amb què creus ara que abans no hi creies?
—Amb les xarxes socials. Jo em resistia a
creure en les xarxes i a utilitzar-les, i he de
dir que funcionen i que, com la majoria, he
hagut d’aprendre a treballar-hi. S’han convertit en un element imprescindible per a
donar a conèixer el que fas i què ofereixes. n

Menú diari i carta
Dijous tancat per festa setmanal
Sopars dissabtes vespre
Altres dies per encàrrec

El Guixaró – 08693 Casserres
Ctra. C-16 Km. 84,5
(Accés per Autovia C-16: sortides
nord de Puig-reig i sud de Gironella)
Tel. 938 25 00 12

Dinars i sopars d’empresa
Tancat Nadal, Sant Esteve, Cap d’Any i Reis
Durant aquests dies s’ofereix el servei
de menjar per a emportar previ encàrrec
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T salut

Q

uan la Maria i el Salva
van obrir la botiga el
2008, tenien com a objectiu fer arribar als clients una
alimentació ecològica, amb
productes de primera qualitat
i vegetarians. La Maria creu
que “l’alimentació és bàsica en
qualsevol animal i en una persona encara més, els aliments
que donem al nostre cos són
els que, en definitiva, ens fan
com som. Ens hem d’estalviar
tots els productes que intervenen en el procés de cultiu i
creixement com els pesticides,
els transgènics, etc., perquè

16 TASTA.CAT DESEMBRE 2015 / GENER 2016

“Som lo que
mengem”
a la llarga s’acumulen dins
el nostre cos, i no de manera
positiva precisament. El nostre objectiu era traslladar una
manera de viure a la nostra
botiga i fer veure a la gent que
els productes ecològics no són
tan cars com ens pensem i per
això hi vaig afegir fruita, verdura i molts productes a granel”.
La Llavor destaca per estar
especialitzada en una alimen-

936 765 714
c/ Mestre de Pedret, 28
tació sense gluten certificada i
ecològica. La Maria ens explica
que “és molt important conèixer
d’on vénen els productes, com
han estat cultivats i elaborats

08600 Berga
www.lallavor.cat
fins que arriben a la taula”. Per
ells, aquest tipus d’alimentació,
de la qual són ferms defensors
i practicants, és una tornada a
la manera de fer d’abans, on no
hi intervenien productes ni additius químics.
A la seva botiga hi trobareu
una gran varietat de productes com cosmètica certificada,
fitoteràpia, complements alimentaris, aliments sense gluten, infusions ecològiques, begudes vegetals (sucs, llet, vins),
galetes, pastes, productes frescos (tofu, seitan, hamburgueses...) espècies, llegums, fruits
secs, amb les millors marques
del sector al vostre abast. n

Del 16 de novembre 2015 al 31 de gener 2016

La cuina de la caça
al Berguedà

U

na dotzena de restaurants de la comarca han
posat en marxa la nova
campanya gastronòmica de la
‘Cuina de la caça’. Una iniciativa
d’Hostaleria i Turisme del Berguedà amb la col·laboració de
l’Agència de Desenvolupament
del Berguedà i el suport de la
gerència de serveis de turisme
de la Diputació de Barcelona.

productes de caça del Berguedà, un territori ric en productes
locals relacionats amb la caça
de temporada i amb un receptari que inclou gairebé de tot:
llegums, cereals, pollastre, xai,
cabrit, ànec, senglar, embotits,
formatges, dolços...així com els
famosos bolets del Berguedà,
que continuen presents als
fogons de les cuineres i cuiners.

La campanya està destinada
a promocionar la comarca a
través d’una cuina feta amb

La campanya de la cuina de
la caça és una de les activitats
gastronòmiques que contem-

pla el calendari culinari de la
comarca, com la cuina del bolet
o la cuina de la tòfona. La cuina
de la caça va des de mitjan
novembre i fins al 31 de gener de
2016, gràcies a la qual es poden
degustar plats i menús de la caça
del Berguedà.
En aquesta edició hi participen:
Logos Restaurant de l’Ametlla
de Merola, Ca l’Amagat Rústic
Gastrohotel i Restaurant Niu
Nou de Bagà, Restaurant la
Cabana, Restaurant Punt de
Llum i Restaurant Sala de Berga,
Restaurant Els Roures d’Espinalbet, Restaurant El Recó de
l’Avi de Guardiola de Berguedà,
Restaurant Sant Cristòfol de Santa Maria de Merlès, Restaurant
La Nau del Guixaró, Restaurant
hostal Cal Fuster de Serrateix i el
Restaurant Cal Candi de Vilada.
Bon profit!
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Menús i plats de la caça

T
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T tribuna

Tasta....les biblioteques
Francesc Puig
Bibliotecari

P

er molt que pesi a alguns o agradi a molts
d’altres, cada any arriben les festes de Nadal
associades al fet del consumisme voraç que
ens ataca per totes bandes: excés de menjars, regals
pel tió, pels Reis, vacances tothom qui pot...tan és
que la crisi ens amenaci des de fa uns quants anys,
quan arriba Nadal tot agafa una altra dimensió.
En aquestes quatre ratlles us recomano un lloc on
poder-se refugiar de l’assetjament nadalenc i passar
una estona agradable i tranquil·la gaudint d’un plaer
que és gratuït i te’ls pots emportar a casa: em refereixo a les biblioteques i la lectura.
Precisament aquest any 2015 hem celebrat l’Any
de les biblioteques en commemoració que fa 100 anys,
el govern de la Mancomunitat de Catalunya encapçalat per Prat de la Riba, va idear un pla molt ambiciós
que havia d’acostar la lectura i la cultura a tot el país
per mitjà d’una xarxa de biblioteques populars que va
dirigir una altra figura de l’època: Eugeni d’Ors.
Com el seu nom indica, es tractava de popularitzar
l’accés a la lectura i per tant això suposava posar a
l’abast de tothom un instrument de suport a la cultura, a l’educació o també per omplir el temps de lleure.

20 TASTA.CAT DESEMBRE 2015 / GENER 2016

Han passat moltes coses des d’aquell desplegament bibliotecari que va escampar-se per tot Catalunya, captant adeptes a la lectura i formant persones
amb criteri i sensibilitat. Però amb moltes vicissituds
entremig, aquell esperit s’ha mantingut fins l’actualitat i les biblioteques segueixen sent un component
molt important en l’àmbit cultural en molts pobles i
ciutats.
Els últims anys hem vist com aquests equipaments s’han anat renovant i actualitzant en quant
a serveis , equipaments i recursos. Recordem que
l’accés a les biblioteques és gratuït i universal, no té
restriccions i l’oferta actual de serveis va molt més
enllà que donar accés a la lectura. Si només hi anéssim per això ja no tindrien sentit perquè els llibres
electrònics, internet i altres elements globals estan
contribuint també a la democratització d’aquests
béns tan preuats.
Però les biblioteques estan resistint molt bé i
continuen sent un equipament referent per molta
gent perquè facilita l’accés a la informació, la cultura,
contribueix a la formació, a l’educació i a l’esbarjo de
la comunitat a qui presten servei. n

T tribuna

La Patum d’hivern, però en serio
Arnau Nadeu
Periodista

S

om una comarca de tradicions. De fet, som un
país de tradicions. Però aquí, al Berguedà, sembla que ens esforcem per pujar al podi. Hem
fet de la Patum, una festa mil·lenària, la nostra senya
d’identitat. I per Nadal convertim els Pastorets, la FiaFaia i els Pessebres vivents en una mena de ritual que
ningú es pot perdre. Al Berguedà, el Nadal no és Nadal
autèntic sense anar a veure uns
o altres Pastorets, sense cremar
unes ‘faies’ o sense fer reviure la
història –o ciència-ficció– del naixement de Jesús en els Pessebres
vivents. Això últim en els pobles on
encara es fan, com a la Pobla de
Lillet. Perquè al meu, Borredà, ja fa
temps que aquell Pessebre vivent
on tots havíem participat –m’hi
incloc– es va deixar de fer.
I precisament perquè això no passi arreu, perquè
les tradicions es mantinguin, hem d’assegurar-nos
que les fem arribar als que venen al nostre darrere
–joves– i a la gent que ens visita –turistes–. Amb

la Patum ho hem aconseguit, però amb els Pastorets, per posar un exemple, també? Malgrat la bona
reputació que tenen, en tinc els meus dubtes. Que no
s’enfadi ningú, però crec que el fet d’aconseguir-ho
no passa tant per la renovació, sinó per la capacitat
d’obrir les tradicions, de despullar-les d’allò que els
sobra i de fer lluir un altre atractiu que pugui ser més
àmpliament compartit. La Patum ens ho demostra:
no cal innovar gaire. De vegades, amb encertar el
veritable encant d’una tradició n’hi ha prou.
En un món on la religió cada vegada atrau menys,
les tradicions de Nadal ho tenen complicat, és clar.
Però la Patum també té orígens religiosos i ningú salta els Plens pensant en això, oi? Salvant les
distàncies, crec que hauríem d’intentar aconseguir
un efecte similar en els Pastorets i la resta si volem
que no vagin a menys. Allò de la Patum d’hivern,
que va escriure Josep Armengou, però en serio. Fet a
consciència i en un sentit que al mossèn potser no li
agradaria gaire. O potser sí, perquè avui segurament
ell també veuria que això, de fet, acabarà passant tant
si volem com si no. n
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T noves tecnologies

M

olts us preguntareu
que es Gorjuss?
D’altres ja les coneixeu,
son uns dibuixos que ha
creat la dissenyadora Suzanne Woolcott, nascuda
a Glasgow, Escòcia i que
han aconseguit un gran
prestigi mundial arribant
a exposar-se en infinitats
de galeries per tot el mon.
A Bagà, a l’alt Berguedà
s’hi pot trobar una de les
botigues que hi ha especialitzades en els productes
creats sobre aquests personatges, productes que
van des de llibretes i carpetes a bolsos, paraigües i
maletes de viatge. Gorjuss.
cat es una botiga tradicio22 TASTA.CAT DESEMBRE 2015 / GENER 2016

nal de les de tota la vida i també una botiga on-line, on ens
atendran a través de la web,
per whatsapp i ens ho faran
arribar a casa o on nosaltres
volguem.
Gorjuss.cat els podem
trobar al carrer Raval número 15 de Bagà i els seu
whatsapp és el 629502070 i
també a www.gorjuss.cat n

SETZE.NET
Solucions Informàtiques
Professionals
BAGÀ

938 244 874

T bagà

Xavier Pedrals

’

Historiador

El ball dels
aranyons
és un clàssic
entre
els balls
populars
tradicionals
a Catalunya

El ball dels
aranyons
i la fia-faia

S

e sabia que la variant berguedana era
diferent. Tant la lletra com la música. La
lletra de la cançó ens ha arribat gràcies a
la extraordinària memòria de Josep Casals Cirera, l’hereu Mill, de Sant Julià de Cerdanyola
que, jubilat a l’asil de la Casa de la Caritat de
Barcelona, en una sèrie d’entrevistes realitzades pel mestre Joan Tomàs entre 1926 i 1927 va
arribar a cantar-li dues-centes divuit cançons;
entre elles la divertida lletra dels aranyons que
es cantaven i ballaven a Sant Julià de Cerdanyola, i molt versemblantment a Bagà.
Varem conèixer el nét del mestre Tomàs
que va fer una acurada biografia del seu avi,
poguérem accedir al seu Arxiu i a altres de
musicals, i a més vàrem tenir la feliç coincidència que bona part de les cançons recollides a l’hereu Mill es van publicar el 2009 per
l’Abadia de Montserrat, que posà a l’abast
del públic la majoria de les cançons de Josep Casals. La música era molt similar a la
recollida pel mestre baganès Joan Pardinilla,
referit també a Sant Julià de Cerdanyola. ➥
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El 24 de desembre
festa de la Fia-faia

Truca’ns al
938 244 008
caltutabaga@gmail.com

Estètica Home i Dona
DIAGNÒSTIC
I PROGRAMES
DE BELLESA
C/ Raval, 30 Bagà
Tel. 606 961 057

Fisioterapeuta
colg. 2753

Tel. 649 340 558
Font del Sofre, 1 08695 Bagà

Caballé
Raval, 8-10 - Tel. 938 24 40 58
08695 BAGÀ (Berguedà)
ARTICLES PER LA LLAR - REGALS - JOGUINES
FERRETERIA - TERRISSA - PINTURES
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Vins i Licors Mª Paller
... i caves

C/ Raval, 69
93 824 40 33
08695 Bagà
(Barcelona)

➥ Pròpiament, el ball dels Aranyons
era de gresca, es ballava a la nit del 24
de desembre, en la vetlla de jovent que
encara avui es fa a Cerdanyola, la famosa “endreça”, a Bagà hi havia hagut
un equivalent, avui perdut, el “passar
Reis” que es feia la nit de reis.
En el futur la Berguedana de
Folklore Total incorporarà algunes
de les cançons de l’hereu Mill al seu
repertori, entre elles el ball dels Aranyons, i l’Esbart Cadí el dansarà, amb
tot el seu saber fer, recuperant un
dels elements que enriquien la festa
de la Fia-faia en el passat. Volem que
sigui una aportació més a una Fia-faia
que enguany es desitja especialment
celebrada.
L’hereu Mill, amb tota la saviesa
popular i el llegat que va transmetre,
es mereix un estudi aprofundit, musical i històric, així com el reconeixement del seu poble nadiu. n

La

Fia-faia

Patrimoni de la Humanitat

T

ant Bagà com Sant Julià de Cerdanyola han celebrat aquest dimecres
dia 2 de desembre a la tarda, el nomenament de Patrimoni Oral i Immaterial
de la Humanitat per part de la UNESCO,
fet a la ciutat africana de Namíbia. Concretament ho han fet amb un repic de
campanes a tots els municipis que formen
la candidatura, però particularment, Bagà
i Sant Julià de Cerdanyola van cremar faies, algunes intercanviades i van brindar
pel nomenament i el què això significa.
Tal i com explicava el periodista Joan
Tort al diari El Punt Avui, “La candidatura inclou 63 pobles de Catalunya, la Val
d’Aran, Aragó, Andorra i el sud de l’Estat francès amb tradició de falles per Sant
Joan i per la nit de Nadal, dels quals una
quinzena són catalans”. ➥

CARNISSERIA

CAL NEGRE
08695 Bagà
T. 938 244 015

Criança pròpia de xais i cabrits

Plaça Raval, 3

08695 BAGÀ Tel. 630 577 643
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FINQUES

BAGÀ

Lloguer i venda d’immobles
Dolors Costa
aicat 2.640

Pl. Galceran de Pinós, 4
08695 Bagà
Tel. i Fax 93 824 40 06
Mòbil 678 41 12 68
finquesbaga@gmail.com

Dietètica
Productes naturals i biològics
Consulta de dietista

Raval, 11
08695 BAGÀ

Tels. 938 244 588
625 685 552

Embotits “ca la Masa”

RAMON QUINTANA
Plaça Catalunya, 1

Telèfon 93 824 40 05

BAGÀ
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espectacular Fotografia d’anna selga a Sant julià de cerdanyola

➥ Segons explicava l’Historiador Xavier
Pedrals a l’anterior Tasta: “Cal dir que
la vitalitat actual de la Fia-faia és deguda
també a una voluntat i un treball mantingut
al llarg del temps per baganesos i cerdanyolencs. L’Associació de la Fia-faia, que
coordina els Ajuntaments de Bagà i Sant
Julià de Cerdanyola, treballa per a que enguany la festa tingui un especial relleu”.
L’alcalde de Bagà, Nicolàs Viso, explica
que “Hem hagut de córrer molt i treballar intensament durant un període curt de temps. La
candidatura, quan nosaltres en vam tenir coneixement, ja estava molt avançada. No podíem
quedar-ne fora i vam haver de córrer. He de dir
que Lluís Puig, Director general de Patrimoni
Cultural i Cultura Popular de la Generalitat

ens hi va ajudar. Vam fer els passos que tocava: adherir-nos a l’Associació de Municipis
Fallaires del Pirineu i participar a totes les
reunions. Des de la primavera fins ara han estat viatges continus al Pallars”.
Nicolàs Viso diu que tenir la festa declarada Patrimoni Mundial “és una gran
responsabilitat i un gran orgull. És posar al
mapa del món la nostra festa, la Fia-faia i les
nostres poblacions. Vetllar perquè no es perdi
i perquè evolucioni i es preservi. Recordo que
el 2010 celebràvem el nomenament de Festa
Patrimonial d’interès nacional i ara ser Patrimoni de la Humanitat és un gran orgull”.
L’alcalde assegura que “la festa d’enguany serà molt especial i emotiva tant a
Sant Julià de Cerdanyola com a Bagà”. n
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T la pobla de lillet

El tradicional
Pessebre Vivent,
un any més

H

i treballen des de fa setmanes. Els Amics
del Romea, l’entitat teatral de la Pobla de
Lillet, ho va posant tot a punt per a representar, un any més, el pessebre vivent de l’alt Berguedà, que s’ha convertit en una cita ineludible per
a moltes persones.
Es representarà els dies 25, Nadal, i el diumenge 27 de 7 a 8 de la tarda, a través dels indrets i
racons de la zona sud de la població.
El pessebre és una mostra de la unió del
poble, ja que hi participen prop d’un centenar de
persones. Aquest any, segons Llorenç Baró, de
l’Agrupació Teatral Amics del Romea, es presenta
bé després d’uns anys en què l’assistència de públic ha anat a més.
Baró explica que “el pessebre comença a la
casa de pagès de cal Xeró, on hi ha les escenes
del camp i l’Anunciació als pastors. Passant per
un porxo de la casa, se surt al casc antic del poble, on comença un recorregut per diversos carTASTA.CATDESEMBRE
DESEMBRE
2015
/ GENER
2016
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rers fins a arribar al carrer de l’església i al
mateix temple, on hi ha la major part d’escenes bíbliques, amb el naixement i altres”.
Abans d’arribar a l’església, però, “fem
una mitja part en un dels carrers, al carrer
Verger, i, gràcies a la col·laboració de la
casa Aneto amb la Coordinadora de Pessebres vivents que formem 42 pessebres
de tot Catalunya, donem brou als visitants.
Així fan una pausa i es refan de la fresca
amb un bon caldo calent, mentre miren la
projecció de la pel·lícula del pessebre de
l’any anterior”.
Llorenç Baró explica que “al final del recorregut acabem la visita al pessebre amb
pa torrat amb cansalada i beguda, com
agraïment a la seva participació”.
Són un bon grapat d’escenes que compten amb la presència de molts vilatans, que
cada any fan possible aquesta concorreguda representació. Malgrat que es passen
dues hores quiets, ja que la representació
és estàtica, el seu bon fer, juntament amb
l’acurada il·luminació, posada en escena i
entorn, fan del pessebre una de les millors
representacions nadalenques de la Catalunya central. Els organitzadors hi esperen
aproximadament entre 800 i 900 persones
repartides entre les dues escenificacions
que, segons Baró, són la capacitat correcta

ALTRES ACTIVITATS:
Pel pont de la Puríssima, els Jardins Artigas estaran
oberts al públic de les 10 del matí a les 2 de la tarda. Concretament els dies 5, 6, 7 i 8 de desembre. L’última entrada es vendrà ½ hora abans del tancament dels jardins.

perquè en una hora es pugui veure el pessebre de manera fluïda.
Les entrades es venen els dies de la representació, 25 i 27 de desembre, als baixos de l’Ajuntament de la Pobla, una hora
abans de les representacions.
Els preus de l’entrada són 7 euros els
adults, 5 euros fins a 12 anys, i fins a 6
anys i socis del Club Super3 gratuït, tenint en compte que un euro de cada entrada es destina a la Marató de TV3. n

Pessebres i Esquellada de Reis

D

el 6 de desembre al 10 gener es pot visitar la 28èna
exposició de pessebres i diorames al Centre Cívic,
que compta amb 13 treballs. Organitza l’Associació de
Pessebristes de la Pobla de Lillet.
Visites: Diumenges i festius 12.00 h a 14.00 h i de
18.00 h a 20.00 h. Dies 7 de desembre i 2 de gener de
18.00 h a 20.00 h.
El Patge de ses majestats els Reis de l’Orient, visitarà
el poble per a recollir les cartes dels nens i nenes, dies
abans que Melcior, Gaspar i Baltasar arribin a la Pobla
de Lillet. Això passarà sempre que el 5 de gener al matí
els nens i nenes participin a l’Esquellada que organitza
l’AMPA del CEIP Lillet a Güell. Primer esmorzaran amb
coca i xocolata i després faran un recorregut pels barris del poble fent sonar les esquelles i cantant. Un cop

a l’Ajuntament rebran un fanalet per anar a esperar als
Reis que arribaran a ¼ de 7 de la tarda, a bord del tren
Exprés Orient procedent del Catllaràs.
L’estació Reial estarà situada al final del carrer de la Via
del Carrilet, confluència amb el c/ Salvador Torrents on
els Reis agafaran els seus cavalls per continuar pel mateix carrer, baixant pel davant de les escoles, c/ Pontarró, plaça del Fort i l’Ajuntament on hi haurà la recepció
oficial per part de l’alcalde, Vicenç Linares, i la resta de
membres del consistori, l’entrega de claus de la Vila i
les salutacions a la mainada. Els reis també visitaran
la Residència, i es dirigiran a l’Església Parroquial on hi
haurà l’Adoració al Nen Jesús i faran el repartiment dels
primers regals als nens i nenes.
(Organitza l’Ajuntament de la Pobla de Lillet).
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T menjar bé

La nutricionista
berguedana
i col·laboradora de
la nostra publicació,
acaba de publicar el
llibre La vida és més
dolça sense sucre,
amb Angle Editorial,
on planteja com
millorar la salut
prescindint d’aquest
producte massa habitual a la taula i a la
cuina. Avalada per
criteris mèdics
i científics, planteja
la necessitat que la
societat prengui
consciència dels
efectes del sucre
en la salut.
30 TASTA.CAT DESEMBRE 2015 / GENER 2016

—Necessitem sucre?
—Milions d’anys d’evolució ens han ensenyat que la dolçor aporta calories i les
calories, fins fa poc, eren molt escasses...
però en realitat, amb tots els aliments que
tenim avui en dia a la nostra disposició,
sense prendre ni un gram de sucre, cobrim totes les necessitats nutricionals.
—Al teu llibre dius que el sucre és un verí.
—És que avui en dia, hi ha un consum de
sucre exageradíssim i com deia Paracels,
“la dosi fa el verí”. A casa nostra, cada persona pren de mitjana 111 grams de sucre
al dia. Això són 40 kilos de sucre a l’any!
Pensa que d’arròs o pasta no superem els 5
quilos per persona i any.
—Són dades demolidores...
—El cos humà necessita un nivell estable de
glucosa a la sang. Quan prenem sucre, els
nivells de glucosa es disparen i obliguem
l’organisme a mobilitzar tot de recursos
(vitamines, minerals, hormones...) per
neutralitzar aquesta pujada de sucre. Per
tant, el sucre no ens aporta vitamines ni
minerals, però obliga el cos a gastar-ne per

poder-lo metabolitzar. També perjudica el
sistema endocrí, ja que per una banda ha
de fabricar insulina, que és l’hormona que
controla el nivell de sucre en sang, i entre
moltes altres coses, inhibeix la leptina, que
és l’hormona que regula la gana...
—O sigui que fa més mal que bé...
—S’ha comprovat científicament que els
efectes del sucre refinat en l’organisme són
més perjudicials que no pas beneficiosos,
per la qual cosa es pot considerar un «antinutrient». No som conscients del mal que
el sucre fa a la salut.
—Al llibre hi ha una llarga llista de malalties.
—Només per la càries, l’obesitat i la diabetis, on la responsabilitat del sucre hi és
ben demostrada, ja valdria la pena evitar
aquest producte. Diversos estudis científics
han anat trobant proves de la implicació
del sucre en moltes altres malalties... Però
això no s’investiga més per pressions de
la indústria. Quan a principis de la dècada del 2000 la OMS va recomanar limitar
el consum de sucre al 10% de la ingesta
calòrica diària (fa un any va rebaixar-ho al

’

’

5%), el lobby alimentari va aconseguir que
el govern dels EEUU retirés milers de milions de dòlars d’ajudes a la OMS.
—Però deixar de prendre sucre sembla
difícil...
—Si menges sucre, el cos te’n demana
més. Si en menges menys, el cos te’n
demana menys. Desenganxar-se és molt

T llibres
més fàcil del que ens pot semblar. Els
principals enemics d’aquest procés
són la pressió social i l’omnipresència
del sucre en la indústria alimentària.
—Una de les teves principals advertències és la de controlar el sucre ocult.
—És que dels 111 grams per persona i
dia que es consumeixen de mitjana, només 11 són de sucre del que la gent es
posa de forma conscient al cafè, al iogurt
o que es fa servir per cuinar a casa... els
altres 100 g. corresponen a sucre que ens
prenem perquè és present en begudes i
productes processats.
—És una quantitat molt elevada...
—Si al supermercat traguéssim tots els
productes que porten sucre afegit, gairebé no hi quedaria res! A més de les galetes, brioixeria i dolços, n’hi ha a les begudes, als postres làctics, als embotits... o
fins i tot al tabac! El millor producte per
a la salut és el que no necessita anuncis
per vendre’s, ni ve embolicat en un plàstic: verdura, llegums, fruita...
—Doncs quines alternatives
hi ha al sucre?
—Pensem un moment: la llista d’edulcorants és llarguíssima. Des de la sacarina, l’aspartam i la sucralosa, a tots els
polialcohols: xilitol, maltitol, sorbitol,
etc... si s’han inventat tants productes

per substituir el sucre és perquè tant la
indústria com la comunitat científica saben que no és bo. Però encara no hi ha
cap substitut que sigui innocu, i menys
en les quantitats que en prenem. No es
tracta de canviar un edulcorant per un
altre. Es tracta de canviar d’hàbits. Si ho
fem, redescobrirem la dolçor natural de
molts altres aliments i gaudirem millor
de l’alimentació.
—I aleshores... què recomanes?
—Primer, vetllar els nens. Hauríem de
ser conscients que donar-los dolços i
productes processats avui condiciona
la seva salut en el futur. Ells no poden
decidir correctament, però nosaltres sí.
—Així, hem de declarar la guerra al dolç?
—No cal obsessionar-s’hi. Però he
comprovat amb anys d’experiència a
la consulta que amb aquest petit canvi milloren ràpidament molts aspectes
de la salut. I després és més fàcil anar
adquirint nous hàbits saludables. Cal
menjar de tot amb mesura i no fer experiments ni dietes estranyes. Sobretot, intentar prescindir dels productes
processats i tendir a l’alimentació casolana, natural, amb productes frescos i
de proximitat. El temps que guanyem
menjant productes processats el retallem de l’esperança de vida. n

La Patumaire Edicions us ofereix diverses
novetats per aquest Nadal: el millor regal!
Gran Via, 16 Tel. 938 222 405 info@lapatumaire.com

www.lapatumaire.com BERGA

LA DÈCADA DE
LES EXPECTATIVES FRUSTRADES: el Berguedà

UN PER A CADA DIA

CULTIU DE
GARROFER

SILENCIOS ROTOS

(1930-1940) de Ignasi
Hierro i Grandoso. 264
pàgines. Preu: 12 €

d’Antoni Vilà i Torner
96 pàgines. Preu: 12 €

amb text i il·lustracions de
Rosa Massaguer i Robert.
44 pàgines a tot color.
Preu 12 €

de Gracia Pérez Cortés
414 pàgines.
Preu: 19 €

QUIM I QUIMIX.
AMICS PER
TRADICIÓ de

Montserrat Andrés
amb il·lustracions de
Marta Fàbrega.
76 pàgines Preu:
12,95 €

CANÇONER DE BAGÀ
d’Elisard Sala
112 pàgines. Preu: 15 €
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Descobreix la nostra carta de petites racions
per a compartir i els més consistents “clàssics
LOGOS”. Producte ecològic del Berguedà, plats
mediterranis, internacionals, opció vegetariana,
amb tota la creativitat i la cura amorosa dels nostres cuiners Jordi Sebastián i Joseba Cruz.

gastronomia,
emocions,
descobriments,
vivències
i
creativitat

mediterrània,
creativa,
de mercat,
i
nostra

”

”

Plaça de l’Església 5-6
08672 L’Ametlla de Merola (Puig-reig)
Tel. 938 204 193
www.logosbergueda.cat
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GRUPS PER NADAL I FESTES

CELEBRACIONS
✦ Menús tancats i formats perso-		
nalitzats per a grups: menjador 		
per a 70 comensals o menjador

✦ Àpats per a grups, menús tancats
i personalitzats.
✦ Menjador per a 70 comensals i 		

per a 24.

menjador per a 24. Possibilitat de 		

✦ Reservat amb taula rodona

reservar el menjador sencer.

de 8 a 16 comensals.

✦ Reservat amb taula rodona de 8 a 16

✦ Pantalla, equip de so i projector 		

comensals.

amb connexió HDMI per a

✦ Paquet: àpat + Pastorets de l’Ametlla de

ordinador, Wi-Fi, Internet.

Merola / + sessió musical / + visita 		

✦ Pastissos personalitzats del
nostre Obrador.

guiada colònia / + visita guiada fàbriques / + visita guiada meandre.
✦ Horaris a convenir: dimarts, dime-		
cres i dijous també per a sopars.

Horaris del restaurant
• de dilluns a dissabte de 13.00 h a 15.30 h
• divendres i dissabte de 20.00 h a 22.30 h
• diumenge de 13.00 h a 16.30 h
Horari d’atenció al públic
cada dia d’11.00 h a 18.00 h
(Flexibilitat horària per a encàrrecs de grups i celebracions. També hi ha possibilitat de fer sopars per a
grups de dilluns a dijous).

EMPRESES
✦ Jornades de treball: conferèn-		
cies, col·loquis, rodes de premsa, 		
lloguer de sala amb capacitat de
20 a 40 persones, projector, pan-		
talla, micròfon, equip d’alta fideli-		
tat, Internet, Wi-Fi i connexió HDMI.
✦ Horari jornada: a partir de 9.30 h		
amb opció de “coffe-break”.
✦ Àpats d’empresa amb menús
personalitzats. Capacitat fins a
70 comensals.
✦ Reservat, de 8 a 16 comensals.
✦ Paquet: àpat + sessió musical / +
visita guiada colònia / + visita 		
guiada fàbriques / + visita guiada 		
meandre / + activitat esportiva.

VALS DE REGAL
✦ Vals personalitzats de totes les
nostres activitats i serveis:
sopars temàtics d’òpera, intèrprets,
visites guiades a la colònia, a les
exposicions, a concerts,
àpats menú degustació, etc.
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Ramon Viladomat
Periodista

Any del Centenari Q

’

Mossèn Ramon Barniol, capellà custodi

Intento que
Queralt sigui
un santuari
acollidor i un
lloc per a
trobar-s’hi bé”
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ueralt són moltes coses. És espiritualitat, és natura, és paisatge, és devoció, és art… Queralt és també el cim,
el que es contempla de lluny i ens és punt
de referència de la terra berguedana. I des
d’aquest cim, com a guia i hostatger del santuari de la Mare de Déu, des de fa més de
20 anys qui ho contempla i dirigeix el que
hi passa és mossèn Ramon Barniol, el capella
custodi.
Ara, als seus 80 anys, a mossèn Barniol
li toca el repte d’encarar el centenari de la
Coronació de la Mare de Déu, un d’aquells
esdeveniments que, per tradició, cada vinti-cinc anys es celebra de forma especial i de
mobilització popular. I no és per a menys.
Aquell 3 de setembre de 1916 va ser una
festa sense precedents que va fer parlar de
Berga arreu. 25 anys després, el 1941, en
plena postguerra i amb el santuari encara
devastat, es decidí celebrar bona part de les
festes a Berga. El 1966, amb el cinquantenari,
es van fer importants millores, com la façana
de l’arquitecte Josep Antoni Coderch que va
fer l’obertura del gran arc que fa de cancell i
que dona llum extraordinària a l’interior de

l’església. I en el setanta cinquè aniversari, el
1991, es va inaugurar l’enllumenat exterior i
es construí l’ascensor inclinat...
Ara, per al centenari, tot sembla estar
gairebé a punt. Així ho fa veure mossèn Barniol, que mostra orgullós tot el que de bo ha
fet en aquests anys per donar esplendor a un
indret més que singular, un santuari de refe-

rència per a devots de la Verge, però també
un lloc d’esplai i lleure per amants de la natura i el paisatge envoltant de pau.
Al mossèn no li manquen oportunitats
per explicar tot allò que ell ha aportat a Queralt perquè de visitants en segueixen venint
molts, però també per fer notar els dèficit de
serveis complementaris a la seva funció de

centre espiritual que el santuari pateix des
de fa temps malgrat disposar dels espais
adients.
Per donar satisfacció a tots aquells que
pugen a Queralt, mossèn Barniol, successor
de mossèn Ballarín com a capellà custodi que
va deixar petja no només en l’entorn del santuari sinó al conjunt de país, no s’ha quedat
aturat. Així, entre d’altres millores, ha acabat
d’endreçar l’interior de l’església, fent-ne un
espai acollidor, i també s’ha preocupat de
mantenir pulcre i endreçat l’espai exterior.
Del que li agradaria que el santuari fos,
ara desaprofitat pel que fa a l’hostatgeria,
de propietat municipal i en litigi amb els
concessionaris des de fa anys, mossèn Barniol no en fa cap comentari negatiu malgrat
que li agradaria que donés aquests serveis,
però remarca que ha tingut la sort de tenir
uns bons companys amb els guardians i el
personal del restaurat, que segons diu, ho
fan molt bé.
Al llarg dels anys que porta a Queralt,
mossèn Barniol no ha parat de tenir una actitud totalment activa i enèrgica, tot i que en
algun moment ha hagut de parar el ritme
DESEMBRE 2015 / GENER 2016
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Canviar ciris per leds
per qüestions de salut. Ara torna a sentir la
força i l’energia que un projecte com el de
Queralt reclama.
“Aquí hi porto 23 anys –diu el mòssèn– i
què hi faig? doncs, intento que el santuari sigui
ben acollidor, que l’església i l’entorn convidin a
trobar-s’hi bé. Queralt és un santuari dedicat a
la Mare de Déu, un lloc que els que hi vinguin
s’hi trobin com a casa seva. Personalment miro
d’atendre a tots els visitants, sigui religiosament
amb les celebracions que calguin, sigui fruint
junts de la seva paisatgística”.
–I el futur? “El més important és no fer
nosa. Continuar atenent els qui vinguin i també
poder oferir uns apartaments de caps de setmana i d’una sala perquè la gent pugui fruir d’una
bona estança”.
En aquests moments, malgrat tenir el
projecte acabat des de fa anys, encara no
ha pogut posar-los en servei per la lentitud
administrativa dels permisos, un fet que ens
ho hauríem de fer mirar en un país que vol
ser i es creu modern però que funciona amb
tempus desfasats per les necessitats actuals.
El mossèn gaudeix rebent personalment a
tots els pugen al santuari, especialment si
són grups, que convida a entrar a l’església
per explicar-los detalls del santuari i de la
Verge, amb tota la seva simbologia reflectida
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en una figura tendre i riallera: “Mare de Déu
de sabata i espardenya, d’oreneta i porc senglar,
del nen dret a la falda de la mare, beneint amb
dits oberts dient ‘estic a punt’, de rostre somrient
i mà estesa… ”

Records del bisbe Tarancón

Entrem a la sagristia i ens mostra una vitrina amb alguns dels vestits històrics de la
Mare de Déu, brodats amb fils d’or i seda…
i també una casulla del que va ser bisbe de
Solsona i després cardenal de Madrid, Vicente Enrique Tarancón, de qui mossèn Barniol
conserva una sincera veneració del temps en
que va ser amb ell amb projectes al seminari,
on va coincidir també amb mossèn Ballarín,
el seu predecessor com a capellà de Queralt.
I es que mentre va ser bisbe de Solsona,
Tarancón anava sovint a Queralt a fer-hi retirs i exercicis espirituals i s’allotjava a l’hostatgeria. Una mostra més del poder atractiu
que té Queralt.
“Des que em vaig fer capellà el 1958 –diu el
mossèn– el bisbe Tarancón va voler que em dediqués principalment a la docència i la convivència amb la jovenalla. Primerament a Sant Guim
de Freixenet, construint una escola que va tenir
molt bona acollida, de primària i batxillerat. Després, 15 anys d’administrador del seminari dio-

Mossèn Barniol és un gran partidari de
la netedat i l’ordre i també de les noves
tecnologies i així ho explica: “Canviarem
els ciris d’ofrena per llums leds dels mateixos
colors que es podran activar i encendre a distància. Això és necessari per mantenir una
església neta i lliure de fums”.
“I en aquest espai on hi tenim els ciris –diu
el mossèn– hi posarem una pintura commemorativa del centenari que hem encarregat al pintor David Casals i que tindrem
instal·lada abans dels actes de celebració”.
Això serà el mes de setembre, coincidint amb la Gala i els actes populars que
l’acompanyaran. Pintura i ciris de cera
són incompatibles. D’aquí la necessitat
de la tecnologia led.

cesà de Solsona i de les Escoles de Formació
professional i també a la seva residència... »
Ara, després de passar per Roma on
es va treure una llicenciatura en Teologia
Moral, i ser rector d’algunes parròquies del
bisbat, com l’Ametlla de Merola, Navàs o
Mollerussa, i arribar a ser capellà custodi
d’un santuari com Queralt, mirem de parlar de nous projectes, repassant abans els
que ja ha fet.

Columbari als peus de la Verge
Un dels projectes que Mn. Barniol té ja pensats és
el de crear un columbari per dipositar les cendres
dels difunts en un espai de la sagristia. El projecte està avançat, però no sap encara quan podrà
començar-lo.
“Ja hi ha exemples de columbaris dins d’esglésies, pel
que aquest no seria cap novetat” diu mossèn Barniol,
però creu que seria un atractiu més per a moltes
persones que ara no saben què fer amb les cendres
d’un difunt, i les escampen per la muntanya.
El projecte s’autofinançaria amb l’aportació
que es faria per cada espai per sepulcre, tal
com ja es pot fer en molts cementiris. La idea
no deixa de sorprendre per innovadora, però,
sens dubte, molt atractiva per a moltes persones que voldran reposar en la pau de Queralt,
als peus de la Verge.

Església neta, endreçada, acollidora.
Ha reparat tant com ha pogut la darrera
emblanquinada feta el 1990 pel seu antecessor i que va suposar treure la decoració
de les parets que havien estat restaurades
després de la crema revolucionària que
patí el juliol del 1936.
Cal destacar la seva sensibilitat en restaurar les pintures de sobre el presbiteri,
maltractades i a punt de desaparèixer des-

prés d’una intervenció poc curosa amb el
seu valor artístic i patrimonial a principis
dels anys 1990. Cambril renovat, amb la
imatge de la verge giratòria en funció de
les necessitats de cada moment...
Així afronta Queralt aquest 2016, any
del centenari de la coronació canònica de
la Mare de Déu, patrona de Berga i comarca. Un any per parlar de Queralt, de
tot allò que és, i també de tot allò que en-

cara li manca per arribar a una excel·lència
més absoluta encara.
En tot això, el treball i dedicació de
mossèn Barniol sembla innegable, i una
peça clau per a que el santuari segueixi sent un reclam per a tots els amants
d’espais que combinen natura i espiritualitat com sens dubte és Queralt,
singular i indiscutible en el conjunt de
Catalunya. n
DESEMBRE 2015 / GENER 2016

TASTA.CAT 37

T

38 TASTA.CAT DESEMBRE 2015 / GENER 2016

T berga

Els Pastorets de Berga:
renovar la tradició

L

’agrupació teatral La Farsa continua evolucionant i fent allò més
difícil, adaptar la tradició a l’actualitat. Això és el que han fet enguany,
una vegada més, amb Els pastorets de
Serafí Pitarra, que representen des de fa
115 anys. S’ha adaptat el text als nous
temps, s’han variat d’ordre algunes escenes per a millorar la trama i s’han canviat
diverses expressions masclistes que hi
havia al text a causa de l’antigor de l’obra.
Aquesta edició compta amb noves i joves incorporacions al ventall
d’actors i actrius. Unes 150 persones
assagen per tenir-ho to a punt pel dia
de Nadal, quan hi haurà la primera de
les representacions.
Segons La Farsa, aquests pastorets mostren “la història de Nadal
com la reviuen aquí uns pastors de
casa nostra. Gent humil. Un poble
de samarra i barretina amb les seves
petites lluites de cada dia que personifiquen les grandeses i misèries de
la nostra condició: amor, avarícia. La

història de Nadal s’esdevé, en el seu
cas, en entorns ben coneguts: el Pedraforca, Queralt, la Font del Guiu, St.
Quirze de Pedret, etc. Uns pastorets
potser una mica diferents on àngels i
dimonis conviuen amb les petites passions i migrades virtuts dels diferents
personatges però que acaben dansant
la sardana al portal de Betlem”.
La durada és de 2 hores i 20 minuts
(amb una mitja part inclosa) i els preus
són: general - 12 €, menors de 12 anys
- 7 € i preus especials per a grups. n
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BAR EVELINA
662 914 514

C/ Roser, 66

BERGA

Polígon Industrial La Valldan
Camí Sant Bartomeu, 24-A
Tel. i Fax 93 821 17 62
08600 BERGA
clients@planxisteriavertex.com
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10 anys de la Patum,
Patrimoni de
la Humanitat

C

ontinuen durant el mes de desembre els
actes de commemoració del desè aniversari del nomenament de la Patum com a
Obra Mestra del Patrimoni Oral i Immaterial
de la Humanitat per part de la UNESCO.
El divendres, 4 de desembre, a les 7 de
la tarda i a l’Ajuntament de Berga, hi haurà
la conferència “Les Festes del Foc i del Sol
als Pirineus, candidates a Patrimoni de la
Humanitat”, a càrrec de Jan Grau i Martí,
expert en cultura popular.

El dia 5 de desembre, a les 6 de la tarda
i a l’Ajuntament de Berga hi haurà dues
xerrades. La primera a càrrec del músic i
director de la banda de l’Escola Municipal de Música de Berga sobre “Gerónimo
Agüero, l’alcalde que va voler prohibir la
Patum”, treball guanyador del premi Antoni Esteva 2015, i la segona, d’Albert Rumbo,
historiador i gerent del Patronat Municipal de la Patum sobre “La Patum de 1975 i
l’Assemblea de Catalunya”.
El divendres, 11 de desembre a les 7 de
la tarda a l’Ajuntament, hi haurà una conferència sobre la visió patumaire de Pere Català i Roca, a partir d’una col·lecció d’imatges
inèdites, a càrrec de Rafael Català i Dalmau,
historiador i editor, i d’Albert Rumbo i Soler,
el dia 12 de desembre, dia en què se celebren
els 10 anys de patrimoni, a les 6 de la tarda i
a l’Ajuntament de Berga,
hi haurà la presentació
del Gegant Nou caganer
de la Patum, a càrrec d’Albert Caelles i Roger Cortina. Seguidament, a les 7
de la tarda i a la plaça Viladomat, concert a càrrec
de la Banda de l’Escola
Municipal de Música
de Berga, en el transcurs
del qual es recuperarà la

Tercera Fira
del Joc i Nadal
E
l diumenge 6 de desembre se celebra a Berga la tercera edició de
la Fira del Joc i Nadal, organitzada
per l’Associació Cultural Companyia
de Jocs l’Anònima, amb el suport de
l’Ajuntament de Berga i la Diputació
de Barcelona.
Els organitzadors recorden que a la
fira, anomenada Jugues o et plantes?,
hi ha jocs tant per a la mainada i com
per a adults.
Enguany, com a novetat, hi haurà
l’exposició-joc del CAE de Manresa, a
través del qual cadascú podrà saber de
quina manera juga. La fira, oberta a tothom, es farà al passeig de la Indústria,
el matí de 10 a 2 i a la tarda de 4 a 8. n

Marcha lenta de Procesión en honor a la
Virgen Maria de Queralt, composada per
Fernando Cobeño Heredia l’any 1916. n

barestació
tapes, entrepans
plats cuinats

93 822 07 92
Passeig de la Pau, s/n

BERGA

ESCOLA DE BALLET
I TREBALL CORPORAL
Mª ALBA
Us desitja

Bones Festes

Classes a partir de tres anys
Classes per nens-nenes i adults
Nucli zoològic: B 2500469
l

l

938 222 989
P/ Viladomat, 5
BERGA

l

l

l

l

Animals de companyia
i complements
Aliment viu
Flors i planter
Fitosanitaris ecològics
Pinsos
Servei tècnic gratuït

Gran Via, 7 baixos BERGA
Agrovicenç
Tel. 93 821 13 27
agrovicencberga.blogspot.com
agrovicenc@hotmail.com
HORARI:

de dilluns a divendres de 9 a 20 h
dissabte de 9 a 13.30 i de 18 a 20 h

Plaça Europa, 10 baixos - Berga
T. 608 944 986
alba_ballet@live.com
www.wix.com/escolaballetmalba/ballet
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T casserres

La vitalitat de la tradició

E

l poble de Casserres gaudirà durant
aquests propers mesos de diverses activitats festives, culturals i solidàries, adreçades a tot tipus de públic.
El dia 13 de desembre hi haurà diversos actes
destinats a recollir fons per a la Marató de TV3.
Al matí, a la plaça Santa Maria, matinal de
jocs i passeig a cavall organitzat per la Residència l’Onada i diverses activitats organitzades per
les entitats del poble.
A les 6 de la tarda, a l’església parroquial,
se celebrarà un concert de Nadal a càrrec de la
Coral Sant Bartomeu i la Coral Jove Sant
Bartomeu que interpretaran la “Missa criolla” i
“Navidad nuestra” d’Ariel Ramírez.
El dia 16 de desembre, l’Associació de Comerciants organitza el concurs d’aparadors de Nadal, i el
18 de desembre, a 2/4 de 7 de la tarda, al Local Cultural, hi haurà torronada i bingo, organitzat per Càritas
Parroquial.
El dijous 24 de desembre, a les 12 de la nit a
l’església parroquial, se celebrarà la missa del Gall,
acompanyada amb els cants de la Coral Sant Bartomeu. Acabada la missa es farà una xocolatada i
torronada a la plaça de l’Ajuntament, organitzada pel
Grup Cantaire Sant Bartomeu.
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També, a les 12 de la nit, al Local Cultural,
l’Assemblea de Joves organitza una animada revetlla de Nadal.
Els dies 26 (Sant Esteve) a les 7 de la tarda, i el
dissabte 2 de gener a les 6 de la tarda i al Local Cultural, l’entitat Flipats pel Teatre portarà a terme
dues representacions dels pastorets Petits i punt.
El diumenge 27 de desembre a la tarda hi
haurà l’arribada del príncep Assuan, acompanyat
de la Banda de Cornetes i Tambors. A 2/4
de 6, davant de l’església, es donarà coca i xocolata i seguidament hi haurà l’arribada del príncep.
Ho organitza la Comissió de Reis amb el suport
de l’Ajuntament de Casserres.
El dijous 31 de desembre, a la 1 de la matinada, hi haurà revetlla de Fi d’Any al Local Cultural,
organitzada per l’Assemblea de Joves.
El dia 5 de gener de 2016, Casserres viurà
una nova Fira de Reis i la cinquena Mostra
Ramadera, que començarà a les 9 del matí a la
plaça de Santa Maria, on hi haurà esmorzar per a
tothom a preus populars. A la 1 del migdia, es farà
el sorteig d’una panera i un pernil.
Ho organitza l’Associació de Comerciants i Amics Ramaders.
El dimecres 6 de gener, a les 6 de la tarda,

hi haurà l’arribada dels Reis de l’Orient acompanyats per la Banda de Cornetes i Tambors.
Arribaran pel sud del poble, entrant al passeig
Bisbe Comellas per anar a la plaça de Santa Maria
i al carrer Escodines. Un cop allà, aniran a l’Ajuntament, on seran rebuts per l’alcalde de Casserres,
Josep Colillas, i la corporació municipal. Allà,

des del balcó, el batlle els donarà la benvinguda
al poble i els Reis faran el tradicional discurs. Després aniran a l’església per adorar el pessebre i
faran camí cal al Local Cultural, on faran l’entrega
de regals a la mainada del poble.
Ho organitza la Comissió dels Reis amb el suport
de l’Ajuntament de Casserres. n
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T casserres

Panettone
el pa dolç de Nadal
Adam Tubau (Forn Ca la Maria)
l panettone és un pa dolç
típic d’Itàlia, concretament
de la regió de Milà, en general,
preparat i gaudit per les festes
de Nadal.
Degut al seu llarg procés
d’elaboració fa del panettone
un producte inimitable i únic,
i depenent del ferment i de la
persona que el faci podrem notar grans diferencies entre ells.
Actualment, des de fa pocs
anys en podem trobar a molts
llocs del nostre país.
Té un llarg procés d’elaboració de tres dies com a mínim.
Aquest procés consisteix en fer
el ferment que serà l’encarregat
de dotar al producte de l’empenta i força necessària per fer-lo
fermentar i donar-li el toc àcid
que tan el caracteritza. Un cop
tenim el ferment actiu s’introdueixen la resta d’ingredients
que depenent de les quantitats

E
concert de Nadal a càrrec de la Coral Sant Bartomeu a l’església parroquial.

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.
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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

de cadascú obtindrem productes diferents. En destaca
la mantega, l’ou i el sucre que
juntament amb el ferment fan
que el producte tingui una gran
conservació i durabilitat. Farina,
vainilla, mel, ratlladures de cítric
i xocolata o fruita confitada. Tot
això fa que el panettone sigui
un bon company per les festes
de Nadal. n

Passeig Bisbe Comellas, 40
938 234 052
www.forncalamaria.cat

n Text: Aura Tomasa n Fotografia: Climent Fàbrega
EMPHASIS és la sinergia entre gastronomia de proximitat i saludable i l’espai per als tallers i
el descans. Ha sigut creat amb la intenció de compartir un espai on es pugui, des de gaudir del
restaurant i la sala d’estar acompanyada de llar de foc i un pati interior per gaudir de les vistes,
fins a l’hostal acollidor per passar un cap de setmana relaxat i d’una zona de tallers, com poden
ser la meditació, la ioga, la creació de mandales, i molts d’altres.
Ens trobem a Casserres, al carrer de la Creu
número 61. Som un equip jove i emprenedor.
El projecte d’Emphasis ha estat creat per en-

globar una sèrie de serveis. Per una banda, volem ensenyar-te el restaurant, amb cuina
oberta i un menjador petitó i molt acollidor. La idea és que et sentis com a casa. Que
puguis venir a dinar o a sopar, o fins i tot a esmorzar i gaudir de l’espai, amb una bona
infusió. El ‘Menú de la Terra’ és el nom del menú diari i de cap de setmana d’Emphasis.
Se’n diu així perquè està basat en aliments de proximitat, ecològics i de temporada.
Una part molt important són els tallers. Pots gaudir d’una sala, amb unes vistes immillorables del Berguedà, on s’hi fan tallers de molts estils diferents, buscant experimentar
i conèixer practiques físiques, espirituals i psicològiques que ens facin estar i ser millors.
Aquests dos espais, van acompanyats de cinc habitacions dobles, amb possibilitat
de ser quàdruples, per poder lligar l’alimentació i la
formació amb un bon descans.
Per tant, si vens a Emphasis, gaudiràs d’una
alimentació saludable, podràs participar d’esdeveniments que impliqui dotar-te d’eines per un
creixement personal i aprofitar l’espai acollidor
per a poder descansar.
Emphasis vol fer-te partícip de tot el que s’hi
crea i és per això que s’informarà a través de la
web: www.emphasiscasserres.com de tots els
tallers que s’hi facin.
Emphasis és la idea de crear, experimentar i
créixer. n
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T aniversari

CLIMENT 1890:
125 anys creant
i venent il·lusió

A

rribar als 125 no és fàcil, però la joieria i rellotgeria Climent ho aconsegueix amb un ferm present i
un futur il·lusionant.
L’actual nom convertit en marca, Climent 1890, ja indica
l’any de la fundació. Va ser Antonio Climent Prat, veí de
Puig-reig, que “va anar a aprendre l’ofici de rellotger amb
el rector de Sallent, al qual visitava a peu”, segons recorda el seu besnét i actual administrador de l’empresa, Joan
Altimiras, quarta generació de la família que ja treballa
colze a colze amb la cinquena.
Climent 1890 és la història del segle XX explicada
des de darrere d’un taulell pel qual han passat rellotges,
aliances, penjolls i molts altres productes. Al llarg de 125
anys hi ha hagut èpoques de tot. Per això els responsables
creuen que ara estan desfiant el destí, i ho fan de la millor
manera, amb esforç, constància i visió de futur, obrint
noves línies de negoci.
Climent 1890 va néixer al carrer de l’Església de
Puig-reig. De la primera rellotgeria regentada per Antonio
Climent es va passar a un establiment més gran i de
lloguer al centre del poble, a la plaça de la Creu. Al cap
d’un temps, el negoci es va traslladar als baixos del carrer
Llobregat,18, fins a l’any 2000, quan l’establiment es va
moure a l’altra costat del carrer, al número 17 i a l’antic
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s’hi va ubicar un altre negoci familiar, el Centre Òptic, que
també té establiment a Berga, ciutat on, des de fa anys,
és present Climent 1890. Primer a la carretera de Sant
Fruitós, 8 i, des de fa uns quatre anys, a la plaça de la
Creu, 6, baixos.
Climent 1890 no només ven joies i rellotges,
sinó “il·lusions”, sobretot pel disseny i la fabricació
pròpia que des de fa 20 anys realitzen a través de
l’empresa Tallers Alibor amb seu a Barcelona, des d’on
fabriquen i distribueixen joieria. El comú denominador
dels productes de Climent 1890 és “la qualitat dels
materials utilitzats i el disseny acurat amb denominació
d’origen català”, segons Joan Altimiras. Tallers Alibor
també distribueix a tota la península Ibèrica rellotges de
les reconegudes marques suïsses Mondaine i Luminox,
les ulleres americanes Randolph Engineering i la marca
de productes d’”Smartliving” Oregon Scientific, a més
d’altres productes de joieria, rellotgeria i complements.
Les vendes de fabricació pròpia arriben arreu de
l’estat Espanyol, Andorra i el sud de França, tot i que a les
seves botigues, Climent 1890 també ven joieria italiana
o d’altres firmes del país, en or, diamants, plata, i també
peces d’acer inoxidable quirúrgic, titani, ceràmica o cuir.
La Cambra de Comerç de Barcelona va reco-

nèixer, el passat 29 d’octubre, la trajectòria de Climent
1890, en un acte celebrat a la Llotja de Mar, juntament
amb 147 empreses de tot el país i amb la presència del
President de la Cambra de Comerç, Miquel Valls, i el
Conseller d’Economia de la Generalitat, Andreu MasColell.
Els reconeixements continuen, ja que el dia 30
de novembre, el Col·legi Oficial de Joieries, Orfebres,
Rellotgers i Gemmòlegs de Catalunya, JORGC, ha lliurat un guardó a la trajectòria professional i empresarial
de la Joieria Climent durant un acte celebrat al Palau
de la Música de Catalunya.
Per a commemorar l’aniversari durant aquest
2015, s’han fet campanyes de promoció amb descomptes, sortejos i concursos a les xarxes socials (Instagram,
Facebook, etc.) i també durant la Fira de Sant Martí de
Puig-reig. Per les festes de Nadal d’enguany, la Joieria
Climent també té preparada una petita sorpresa per a
tots aquells clients que s’acostin als seus establiments.
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Preparant la festa de La Corrida

E

ls dies 15, 16 i 17 de gener, Puig-reig celebrarà
una nova edició de la seva festa més popular,
amb més de 125 anys de tradició, la Corrida, en
honor a sant Antoni, patró dels animals i també dels traginers o transportistes, ja que abans utilitzaven animals
per als seus viatges.
Puig-reig s’engalana per rebre a milers de visitants un any més, que gaudiran dels actes i activitats
previstos, que ja comencen el divendres dia 8 de gener,
a les 9 del vespre, a la sala Dr. Llaverias, amb el 24è
Concurs de Fotografia Projectada, organitzat per la
secció de fotografia del CQUIE.
Els actes continuen el divendres dia 15, a les 10 del
matí, al passeig Riera de la Sala, amb l’esmorzar i passejades amb carro per als infants de les escoles.
A 2/4 de 3 de la tarda, al mateix passeig, hi haurà la
Corrida infantil. Passejades amb rucs i el tradicional joc de
les cintes amb la col·laboració de les escoles.

A 2/4 de 10 del vespre i a la Llar d’Avis Dr. Llaverias, es farà la Cuina del Porc: tast de plats cuinats
elaborats amb porc a càrrec d’un cuiner o cuinera del
poble. A 2/4 de 12 de la nit, al pavelló d’esports, se
celebrarà el ball de La Corrida, organitzat per la colla
Diables del Clot de l’Infern.
El dissabte dia 16, a les 10 del matí, al passeig Riera
de la Sala, començarà l’onzè Raid Social de la Corrida, i
a les 11, el Rodeo de rucs, amb exhibició de ferradors i
treball a la forja, amenitzat pel conjunt Surti com surti.
A les 12 del migdia, a la Biblioteca Guillem de Berguedà, hi haurà la inauguració de l’exposició col·lectiva
de pintors, i a les 7 de la tarda, sortida de la Comitiva de
Banderers, Comissió de la Corrida i autoritats, pubilles i
hereus, templers i de la banda de l’Escola Municipal de
Música de Puig-reig des de l’Ajuntament per anar cap
a l’església, on a 2/4 de 8 hi haurà missa solemne en
honor a sant Antoni.
C/ Llobregat, 3 - 08692 Puig-reig

Tel. 93 829 02 28
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Diumenge és el dia gran de la festa i comença a 2/4
de 9 del matí amb el 16è Ral·li Fotogràfic de la Corrida,
amb les inscripcions a la Biblioteca Guillem de Berguedà. Seguidament, tamborrada dels Diables del Clot de
l’Infern pels carrers del poble i, a partir de les , a la plaça
Nova, festa a l’entorn del porc. Esmorzar gratuït amb
botifarra, pa i vi. Demostració d’elaboració d’embotits a
càrrec dels veïns de Cal Marçal i Fonollet; mostra d’embotits i productes artesans i mostra d’oficis tradicionals
de la nostra terra i exposició d’eines antigues del camp.

puig-reig
A les 11 del matí, a l’Ajuntament, lliurament dels
estendards als banderers i, a 2/4 de 12, pels carrers del
poble, cercavila de cavalleries i xarrets amb l’acompanyament dels gegants i dels grallers de Puig-reig, dels
hereus i les pubilles de Puig-reig i d’arreu de Catalunya,
Banda de l’Escola de Música de Puig-reig, Banda de
l’Escola de Música de Berga i Diables del Clot de l’Infern. Durant la cercavila, davant el Cafè Nou, tradicional
joc de les cintes.
A la 1 del migdia, a la plaça Nova, audició de
sardanes, i a 2/4 de 4 de la tarda, al circuit situat al
costat del camp de futbol, la Corrida Trofeu 21è Memorial Francesc Lladó, amb curses de cavalls, pura
sang, creuats, rucs i ponis. Premis en metàl·lic per als
guanyadors.Seguidament, tradicional joc de les cintes
Durant tot el dia, també hi haurà una tómbola benèfica a favor de la lluita contra el càncer a la Sala de la
Creu i se celebrarà el Tercer Concurs d’Instagram de
la Corrida.
El president de la comissió de la Corrida, Albert Altarriba, espera que enguany, si el temps acompanya, la
festa sigui un èxit i tant o més concorreguda que l’any
anterior, ja que el diumenge coincideix amb sant Antoni.
I malgrat coincideixi amb altres festes al voltant del sant,
els organitzadors preveuen la participació d’entre 30 i 40
carros i un centenar d’animals entre cavalls, mules i ases.
Altarriba fa una crida a participar dels actes i
gaudir de la festa tot recordant la feina que feien els
antics transportistes o traginers gràcies als animals
dels quals disposaven. n

RESTAURANT
CAFETERIA
BAR

Bar de copes amb actuacions en directe
Esmorzars / Dinars Berenars / Sopars
NOVETATS!!: nova carta,
Menú diarimi varietat de creps
Passeig de la Via

Pau Casals, 3

938380039

938 290 086

Puig-reig

Puig-reig

Matins de 9 a 13,30 h - tardes de 15,30 a 20h - diumenges tancat

FORN JULIÓ
C/. Llobregat, 44 Avda. Catalunya, 30
Tel. 938 380 063 Tel. 938 228 522
08692 PUIG-REIG08680 GIRONELLA

BAR & RESTAURANT

Menú de dimarts a divendres 11€
Menú de dissabte, diumenge i festius 14€
Carta, torrades, tapes i pizzes
Cuina casolana i de proximitat
Festes i events privats

C/Major nº11, baixos. PUIG-REIG
938290745 / 637151611
/ NOVEMBRE
2015 TASTA.CAT
DESEMBREOCTUBRE
2015 / GENER
2016 TASTA.CAT
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Cor Giovinetto,
les veus del
Berguedà a TV3

A

questa tardor, molts berguedans han quedat
enganxats al programa estrella dels dissabtes
al vespre de TV3, Oh Happy Day. La tercera temporada d’aquest concurs de corals ha fet que els Giovinetto, un grup de 12 nois i noies de la comarca, s’hagin
fet famosos per tot Catalunya. Aquí a la comarca, qui
no coneix directament algun dels Giovinetto, almenys
coneix un familiar, un company o un amic d’algun dels
dotze cantaires. El sentiment que “aquests nois són
dels nostres” és molt estès per tot el Berguedà.
A TV3 els presenten com una coral de Puig-reig
perquè, de fet, són “els joves” de la Polifònica de Puigreig (“Giovinetto” significa joventut en italià), però cal
dir que n’hi ha de Gironella, de Casserres, de Berga,
de Navàs i de Viver i Serrateix. Un altre vincle que els
uneix és l’Escola Municipal de Música de Puig-reig: la
major part d’ells s’hi van conèixer des dels 5 o 6 anys,
quan van començar a aprendre música i a cantar.
En els seus orígens, com a joves de la Polifònica,
ja es trobaven molts dissabtes a la tarda per cantar
una estona abans de l’assaig de la coral, sense cap al-
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tra pretensió que passar-s’ho bé cantant les peces que
ells triaven. Va ser el seu director, en Marc Font, qui els
va engrescar per embolicar-se en un repte de gran envergadura: presentar-se al càsting per participar al programa Oh Happy Day. En aquell moment, cap d’ells no
s’imaginava què els suposaria ni fins on podien arribar.
La primera peça que van interpretar al programa,
“Lacrimosa” del Réquiem de Mozart, ja va causar una
impressió molt bona al jurat i els va fer entrar al programa per la porta gran. Però l’estil del programa els
ha exigit que prescindissin del repertori clàssic i que
s’atrevissin amb temes de música moderna. Els Giovinetto han afrontat el repte amb molta professionalitat,
i el que és més, han gaudit cantant Queen, Abba, Jesuschrist Superstar, al costat de temes de soul o de
rock català. En dues ocasions els han premiat amb la
millor cançó del programa, la segona vegada va ser per
una altra peça clàssica: “O Fortuna” de Carmina Burana, de Carl Orff.
El seu punt fort és la seva sòlida formació musical, unes veus ben conjuntades i una afinació perfecta.

Per altra banda, els aspectes que el jurat els ha retret
més sovint són la poca destresa per al ball o per moure’s, i unes veus de timbre massa clàssic per cantar
música pop. Però amb un treball i esforç constant, han
anat millorant i polint tots aquests punts.
Molta gent no coneix la dificultat afegida que tenen els dotze components (vuit noies i quatre nois).
Mentre alguns del grup estudien 2n de batxillerat a la
comarca (a l’institut de Puig-reig i a Gironella), altres
estan estudiant a la Universitat: a Barcelona, a Bellaterra, i fins i tot a Lleida i a Girona. I això, és clar, suposa molts quilòmetres cada setmana. Acostumen a
trobar-se tres dies a la setmana a l’Escola de Música
de Puig-reig i tres dies més a Barcelona. I els divendres
toca la gravació del programa, als estudis de TV3.
En el plat positiu de la balança, els Giovinetto
s’emporten la bona convivència i l’amistat amb els altres cors participants, una fama i reconeixement que
molt probablement els portarà ofertes de concerts i
contractes en els propers mesos, i sobretot una experiència inoblidable que no havien ni somiat abans.

Bones festes,
bones cerques
http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/optimot/2012/12/12/
bones-festes-bones-cerques/

Els nostres
guanyadors

A

bans d’arribar a la final per
a la majoria de nosaltres ja
eren guanyadors.
Ja sabem que han quedat segons a la competició del programa però, la prova més important, l’han guanyat de tros.
Han crescut, han après, ho han
viscut intensament i han començat a construir el seu futur
musical, si més no, a curt i mig
termini. Abans d’arribar a la final ja n’estàvem orgullosos i, si
cal, ara n’estem més.
Moltes felicitats, nois i noies de ‘Giovinetto’ i també a les
mares i pares que ho han viscut
segurament amb més nervis
que ells. Per cert, ara us volem
sentir cantar pels nostres pobles i ciutats, eh? Tenim ganes
de gaudir-vos en directe!

A

ra que les festes de Nadal són a tocar, el cercador de l’Optimot us
pot servir per resoldre diversos dubtes relacionats amb el vocabulari i les expressions d’aquestes dates assenyalades.
Si els dubtes que teniu són més aviat de lèxic, només heu d’escriure el mot en qüestió i triar l’opció de cerca que us interessi més
(Bàsica, Frase exacta, Criteris…). Per exemple, si voleu saber com
es diu en català muérdago, belén, cabalgata, guirnalda, villancico,
roscón de Reyes, etc., podeu escriure exactament aquestes paraules
en el quadre de cerca i seleccionar l’opció Castellà-català: el cercador
us oferirà les entrades corresponents del Diccionari castellà-català
d’Enciclopèdia Catalana amb els equivalents en català.
bergueda@cpnl.cat
www.cpnl.cat

ELECTRÒNICA
SONORITZACIONS
DISCOTECA MÒBIL
LLOGUER EQUIPS DE SO
IL·LUMINACIÓ
ESPECTACULAR
KARAOKE

Cal Pons, 1 938 381 063 08692 Puig-reig

Visita la nova web
www.tasta.cat
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T olvan

Goig de Sant Sebastià

Per Sant Sebastià,
devoció i menjar!

E

El 20 de gener, festivitat
de Sant Sebastià, es torna
a celebrar, a Olvan, l’àpat
dels pobres, tradició que
cada any repeteix el poble
des que Sant Sebastià va
escoltar les súpliques dels
veïns i els va salvar de la
pesta negra que assolava
tot el país.
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Pep Masana
n agraïment, els veïns van
fer un vot a perpetuïtat,
comprometent-se a oferir
cada any un àpat principal als pobres, rodamons i captaires
que fossin al poble el dia que se
celebra Sant Sebastià. No se sap
amb exactitud quan va començar a
complir-se aquesta promesa, però
es creu que va ser cap als voltants
del 1740, ja que el país estava assolat per un brot d’aquesta epidèmia.
Fins a l’any 1945, el dinar era un
autèntic àpat dels pobres, ja que només es donava dinar als més necessitats, un cop el capellà havia beneït
les viandes (porc, fesols o escudella). Del 1940 al 1945, en plena postguerra espanyola, fins i tot l’àpat era
pobre, ja que hi havia tanta carestia
que s’havien de cuinar farinetes perquè els pobres es poguessin atipar.

Els menjars oferts sempre eren
tastats per les autoritats locals i eren
cuinats en perols. Cada any estaven
elaborats per diferents cases designades pel capellà i les autoritats.
Actualment, els costums s’han
anat adaptant als nous temps i
l’àpat ofert consisteix en una bona
ració d’arròs a la cassola, per, a
continuació, degustar una botifarra
negra i tastet, tot acompanyat de vi i
fruita. Tot i així, es manté
l’essència del vot religiós amb
una missa solemne i la posterior
processó de la imatge i relíquia del
sant pels carrers del poble, així com
la benedicció de l’arròs i el tast previ
de les autoritats locals abans de procedir a repartir les mil racions. Els
visitants, a més, tenen l’oportunitat
d’esplaiar-se tot el dia amb un mercat de productes artesanals i amb
un lluït ball per a fer baixar el dinar.

Puig que sempre al poble cristià
favors aneu dispersant;
de pesta al terme d’Olvan
deslliureu, sant Sebastià.
(...)
Olvan, devot en vós fia
dels habitants la salut,
puig coneix vostra virtut,
i de la pesta confia
i de tota malaltia
vostre amor la guardarà.
Any 1895

Per què aquest vot a
Sant Sebastià i no a
un altre sant?
L’organització d’aquesta festa és a càrrec de la Comissió de
Festes i hi col·laboren els veïns del
poble, l’Ajuntament d’Olvan, i la Diputació de Barcelona. n
ls historiadors en fixen el naixement cap a finals del segle II. De
professió militar, va arribar a ser capità de divisió de la guàrdia pretoriana.
Denunciada la seva fe cristiana
a l’emperador, va sofrir doble martiri, un dels quals va consistir en
clavar-li fletxes al cos estacat a un
tronc, que és la imatge que es vene-

E

ra. La devoció a aquest sant es deu,
segons sant Agustí, a la possessió
de les cinc característiques de la
benaurança. El seu nom significa
‘el que ha conquerit la glòria eterna’.
A Espanya, va ser entre els
segles XV i el XVII que moltes poblacions espanyoles van començar
a confiar en el sant perquè els deslliurés de la pesta. Sant Sebastià ha
estat el sant més invocat per protegir els pobles de les epidèmies. Tot
comença el 680, quan Roma està
infectada per la pesta i els ciutadans construeixen un altar amb la
seva imatge a la basílica de Sant
Pere, en agraïment a què la pesta
va desaparèixer una vegada la gent
havia invocat la seva protecció. Des
d’aleshores la seva fama es va propagar per tot arreu. n

A Olvan, l’àpat i molt més!

E

ls actes previstos per aquest any comencen el dimecres
20 de gener, Sant Sebastià, amb una missa a les 8 del
matí que es repetirà a les 12 del migdia amb adoració de
la relíquia del sant. A 2/4 d’1 del migdia hi haurà processó,
cantada de goigs i concert a càrrec de la coral Estel de Gironella.
L’arròs es començarà a repartir a les dues de la tarda, un cop s’hagi fet la benedicció. L’àpat que inclou botifarra, pa, vi i fruita, estarà acompanyat per la colla de
tambors i capgrossos d’Olvan. La festa es clourà a 2/4
de 7 de la tarda, a l’Ateneu amb un lluït ball i exhibició de
patinatge infantil, a la mitja part.
Durant tot el dia, a més, hi haurà fira d’artesania i es podran visitar exposicions.
Els actes continuaran el dissabte 23 de gener, a l’Ateneu, amb la trobada d’acordionistes que començarà a les 6
de la tarda. La comissió organitzadora i l’Ajuntament d’Olvan hi conviden a tothom. n

VISITA PATGE I REIS
Cal Rosal:
Dia 02/01/2016 Patge Reial a les 17.30 h.
Dia 05/01/2016 Reis d’Orient a les 18 h.

Restaurant L’Estació del Carrilet
Ctra. de Berga, 10

938 211 983

Cal Rosal

Olvan:
Dia 27/12/2015 a les 12 h Patge Reial.
Dia 05/01/2015 a les 19 h a l’Alzina de Cal Pubill pa
torrat amb all i oli, i a les 20 h cavalcada de Reis.

CA LA DOLORS
QUEVIURES
93822 97 65
C/ del Forn, 6

08611 OLVAN

Bar Restaurant Cal Jaume
Esmorzars de forquilla
Caps de setmana:
esmorzars i sopars

938 250 483
Plaça Ajuntament, 1
08611 OLVAN
Obert cada dia de 3/4 de 8 del matí a 9 del vespre, dijous tancat

Botiga de Pa i queviures
Embotits artesans del Berguedà
Tel. 93 821 00 45
Ctra. Berga, 15
08611 CAL ROSAL
palmiratort@hotmail.com

Bar-Restaurant “EL NIU”

Ctra. de Berga, 17

Cal Rosal

616 433 722

Menú diari i festiu
Cuina casolana

Menú diari 9 euros

Especialitat en carns la llosa

jocoelniu@hotmail.com

Menjar casolà

QUEVIURES - ESTANC
CANSALADERIA -CARNISSERIA
LURDES PONS
C/ Riba, 3
08611 OLVAN
calamacedonia@gmail.com
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T vilada

Una vila activa
A

benefici de la Marató de TV3,
el dia 6 de desembre de les 10
del matí fins a les 2 de la tarda hi
haurà venda de llibres vells i esmorzar popular de coca amb xocolata
pel preu de 2 euros. Ho organitza el
grup cultural ‘La Teia’. A la plaça de
l’ajuntament, Master Class de Zumba a benefici de la Marató de TV3.
El preu és de 2 euros i en cas
de mal temps es farà al Local Cultural.També hi haurà repartiment de
guardioles per totes les botigues de
Vilada. Ho organitza l’Ajuntament de
Vilada.
El mateix diumenge dia 6 a les
5 de la tarda, es portarà a terme un
Bingo per a la marató, a càrrec de les Dones de Fàtima i l’Associació Gent Gran. També fins el 13 de
desembre, aquestes dues entitats organitzen una
‘Llumineta’.
El dijous 17 de desembre al Local Pirinenc i a les 6
de la tarda, es portarà a terme una xerrada dels Mossos
d’Esquadra sobre Prevenció d’Estafes i altres consells.
L’acte és obert a tothom.
El dia 26 de desembre, Sant Esteve, Cagatió i xocolatada pels mes petits que es farà al local Cultural
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a les 6 de la tarda. Ho organitza: Comissió de Festes.
El diumenge dia 27 de desembre, el patge de ses
majestats els Reis de l’Orient, serà al Local Pirinenc de
les 11 del matí a 2/4 de 2 de la tarda per a recollir les
cartes dels més petits.
El dia 5 de gener, Melcior, Gaspar i Baltasar arribaran en cavalcada a Vilada a 2/4 de 8 del vespre.
Els reis d’Orient entraran per la Plaça dels Gronxadors
i posteriorment es dirigiran al Local Cultural pel repartiment dels regals als nens i nenes del poble. n

Premi Santa Bàrbara
Dissabte, 5 de desembre
al Cine Teatre colònia minera Sant Corneli
12h.
Constitució del Ple de l’Ajuntament
de la vila de Cercs i entrega del Premi
Santa Bàrbara 2015
13h.
Concert amb la coral de l’escola de
música de Puig-reig, acompanyats de:
Xavier Guitó, pianista, i Montserrat Bella,
soprano.
13:30h.
Presentació Audiovisual Muntanya Negra
14:00 h.
Inauguració monument als difunts i traca
en honor a Santa Bàrbara, a la plaça
de Sant Romà

Recollida de carbó
de Ses Majestats els
Reis d’Orient
Diumenge, 20 de desembre 12 h
a la plaça Sant Romà

2015

Ses Majestats els Reis d’Orient seran
personalment el diumenge, 20 de desembre,
a les 12h al Museu de les Mines de Cercs
per recollir la important comanda de carbó
que hi han fet.
Tots els nens i nenes hi estan convidats!!!
MUSEU DE LES MINES DE CERCS

Colònia Sant Corneli 08698 CERCS (Barcelona)
Plaça Sant Romà s/n.
Telèfons: 93 824 81 87
93 824 90 25
www.mmcerc.cat
m.cercs@diba.cat/tur.cercs@diba.cat
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T castellar de n’hug

Compartir
il·lusions
E

l municipi de Castellar de
n’Hug, un dels més turístics de
la comarca del Berguedà i de Catalunya, no para. De cara a les festes
nadalenques organitzen diverses
activitats obertes a tothom i adreçades tant als veïns com als visitants
que vulguin gaudir del poble, dels
seus atractius i de la seva reconeguda gastronomia.
El divendres 18 de desembre, a
2/4 de 9 del vespre, hi haurà un sopar per a la gent gran del municipi al
Local Social. Acabat el sopar, a 2/4
d’11 de la nit, gran ball amb el duet
Estel. Tothom hi és convidat.
El dissabte 19 de desembre, hi
haurà repartiment de calendaris a
tots els veïns del poble i lots de Nadal als majors de 65 anys.
El dimarts 22 de desembre, a
les 5 de la tarda, es farà un caga tió
per a la gent del poble.
El dijous 24 de desembre, a les
7 de la tarda, hi haurà missa del
56 TASTA.CAT DESEMBRE 2015 / GENER 2016

gall, i el dia 25, Nadal, a les 12 del
migdia, missa de Nadal. A les 4 de
la tarda, truc dels torrats i parxís.
El dijous 31 de desembre, Cap
d’Any, a partir de les 12 de la nit,

animat ball de fi d’any fins que surti
el sol, al Local Social.
El dia 5 de gener, a les 9 de la nit,
els nens ni nenes gaudiran de la cavalcada dels Reis d’Orient. Hi haurà

repartiment de regals pels menuts,
i algun de gran, si s’ha portat bé!
L’Ajuntament de Castellar de
n’Hug desitja a tots els veïns i visitants unes bones festes.n
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Peguera és un petit poble miner abandonat, al terme municipal de Fígols (Alt Berguedà)
al bell mig d’una plana de prats de pastura i monòlits rocosos, entre els Rasos de Peguera
i la Serra d’Encija, és un lloc únic on el temps sembla haver-se aturat per sempre;
Cal destacar la vesant paisatgística d’aquet indret carregat de romanticisme i història,
possiblement un dels més bells del Berguedà.

Miquel Bernades
Tècnic esportiu,
guia i creador
de Descoberta 4

Roc de Peguera

Baixan de Cap
Llitzet al refugi
Delgado Úbeda

Descoberta
de Peguera
i ascensió
a la Serra d’Encija

➥
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la primera meitat de S. XX es conreaven
els camps,i els ramats pasturaven als prats
alpins de la Serra d’Encija. Els pins que es
talaven a les obagues de Peguera i el carbó de les
mines eren transportats cap a Cercs per la vall Llòbrega amb telefèrics i vagonetes a través dels plans
inclinats.
Arrel de les darreres explotacions de carbó a cel
obert a Fumanya i excavacions al peu d’Encija s’han
trobat importants restes paleontològiques. Tot això
fa d’aquesta zona un lloc interessant a nivell esportiu, cultural i d’oci.

Ca l’agutzil i Roc de Salomó.

El cim culminant d’aquest espai és la Gallina Pelada o Cap Llitzet, amb 2307 m. Tota
la serra d’Encija és un bon lloc per iniciar-se
en la pràctica del senderisme ja que permet fer
rutes de diferents nivells de dificultat i gaudir
d’una bona panoràmica des dels seus punts
mes elevats.

Peguera, just a l’altre costat hi ha el que queda
del poble de Peguera.
Prenem direcció Nord-oest, un altre monòlit de pedra sobresurt d’una catifa verda hi ha
una caseta adossada (cal Agutzil) i la pròxima
el roc de Salomó amb les restes d’un altre casa.
Baixem pels prats fins a trobar la pista on hi ha
una excel·lent panoràmica del poble i el roc de
Peguera, la pista la deixem un cop arribem a
l’ermita de Sant Miquel i seguim el camí que
segueix el torrent on trobarem una antiga mina
abandonada i les runes del que havia sigut la
cantina dels miners i la casa de l’enginyer. Tornem a la pista que ens porta a la font de “Cal
Coix” i tanquem la ruta circular.

Descoberta del Poble de Peguera

Excursió a la Serra d’Encija,
ascensió al Cap Llitzet i visita
al Refugi Delgado Ubeda

Ruta circular guiada ( 2h. Aprx.)

Ruta circular guiada (de 6 a 7 h.)

A uns 200 m. Després de deixar la carretera
d’asfalt, per la pista forestal, prenem el corriol
com a drecera i ens condueix de dret a un torrent que baixa paral·lel a la pista, creuarem a
l’altre costat, el corriol s’endinsa en un bosquet
espès que hi ha sota una muralla de roca i remunta en diagonal fins guanyar el grau amb
una fàcil grimpada.
Sorprèn el que trobem a l’altra costat. L’indret es realment idíl·lic i encisador, al bell mig
d’un gran prat sobresurt davant nostre el roc de

L’itinerari comença al Coll de Ferrús (1562m).
coincidint amb una variant del Camí dels Bons
Homes (GR 107), passa per sota de la Roca
Gran de Ferrús i s’enfila de dret cap a l’Estret i
segueix planejant sota els singles de la Gallina
Pelada, on hi ha unes balmes que havien servit
per tancar els remats (pletes). El camí es aeri
hi han unes magnífiques vistes sobre les canals
de Catllerí, la serra de Busa, Port del Comte...
seguim fins el Portet , esplèndid balco a la vesant del Pedraforca Serra del Cadí i Serra del

prats - Coll del Portet.

CAL PORTAR
➥ calçat amb sola adherent
➥ protecció solar
➥ gorra
➥ aigua i dinar
➥ folre prim
➥ impermeable
Verd. El camí fa un gir cap a l’est i va a cercar
la carena que ens portarà a Cap Llitzet. 2307
m. (3’5 h.). Aquest tram es aeri i força costarut
però no presenta cap dificultat tècnica.
El camí d’aballa cap el refugi on podem
prendre un cafè o omplir les cantimplores a la
font del costat, Tornem a buscar la carena i seguirem el “Camí del Guarda” que és la via mes
directe per anar al refugi des de Peguera. El
descens és delicat per tractar-se d’un terreny
pedregós i dret, fen ziga-zagues fins arribar als
prats on trobarem la pista que ens portarà a la
collada de Ferrús. n
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Tunel del Cadí
Consell Comarcal
del Berguedà

Bagà

Gisclareny

Gósol

Guardiola
de Berguedà

Saldes
Vallcebre

Fígols

Castellar del Riu

Sant Julià
de Cerdanyola
La Nou de
Castell de
Berguedà
l’Areny

Sant Jaume
de Frontanyà

Cercs
Borredà

Vilada

Espinalbet

BERGA

Capolat
Montmajor

Castellar de n’Hug
La Pobla
de Lillet

Avià
Cal Rosal

L’Espunyola
Montclar
Casserres
Serrateix

Olvan

Sagàs
Cal Basacs

Gironella
El Guixaró

Viver

Santa Maria
de Merlès

Puig-reig

➥
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La Quar

MANRESA / BARCELONA

Consell Comarcal del Berguedà
938 213 553
C. Barcelona, 49 3er.
08600 Berga
www.bergueda.cat
Oficina Comarcal de Turisme del Berguedà 938 221 500
Ctra. c-16 km 96.2
08600 Berga
turisme@elbergueda.cat
www.elbergueda.cat
Centre Massís del Pedraforca
938 258 046
Pl. Pedraforca s/n (Ajuntament de Saldes) tur.saldes@diba.cat
Parc Natural Cadí-Moixeró
938 244 151
La Vinya, 1
08695 Bagà
pncadimoixero@gencat.cat
Oficina d’informació i Turisme de Bagà
938 244 862
Pujada a Palau 7 08695 Bagà
619 746 099
tur.baga@diba.cat
Punt d’Informació a Bagà 619 746 099 / 93 824 48 62
Raval 18 08695 Bagà
tur.baga@diba.cat
Oficina Municipal d’Informació i Turisme de Berga
Carrer dels Àngels 7
08600 Berga
Info@turismeberga.cat
Oficina de Turisme de Castellar de n’Hug
Plaça de l’Ajuntament s/n
08619 Castellar de n’Hug
coronadoge@diba.cat
Oficina d’Informació de Cercs (Museu de les Mines)
Plaça Sant Romà s/n de Sant Corneli
08696 Cercs
m.cercs@diba.cat
Oficina de Turisme de Gósol
Plaça Major 1
25716 Gósol
centremuntanya@gosol.ddl.net
Oficina de Turisme de Guardiola de Berguedà
Estació, 2
08694 Guardiola de Berguedà
costacg@diba.cat
Oficina de Turisme de La Pobla de Lillet
Estació de tren de La Pobla de Lillet 08696 La Pobla de Lillet
tur.lillet@diba.cat
Oficina de Turisme de Vallcebre
Pla de la Barraca s/n
08699 Vallcebre
vallcebre@cercleaventura.com

emergències

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

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

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

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

Bagà
Ajuntament
Oficina Turisme
619 746 099
Dispensari
Farmàcia
CEIP Galceran de Pinós
IES Alt Berguedà
Parc Natural Cadí-Moixeró
Parròquia Sant Esteve
Club Jubilats Sant Jordi

938 244 013
938 244 862
938 244 500
938 244 101
938 244 116
938 244 136
938 244 151
938 244 031
938 244 401
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Llar d’infants
Taxi
www.baga.cat
Mercat setmanal

649 337 760
608 590 350
baga@diba.cat
(dimecres)

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)

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

938 239 151
938 239 091
938 239 000
938 239 090
borreda@diba.cat
Dilluns (no festius)

Capolat
Ajuntament
www.capolat.cat
capolat@diba.cat

938 215 040

Casserres
Ajuntament
Dispensari
Farmàcia
Residència
Piscines i zona esportiva
Parròquia
Escoles
Guarderia
Punt d’informació
www.casserres.cat
casserres@diba.cat
Mercat setmanal

Cercs
938 234 000
938 234 305
938 225 867
938 225 000
938 234 203
938 234 075
938 234 100
938 234 376
666 779 660
(dijous)

Castell de l’Areny
Ajuntament
www.castelldelareny..cat
castell@diba.cat

938 238 025

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

938 257 077
938 257 016
938 257 077
938 257 010
938 257 037

L’espunyola
Ajuntament
fax
www.espunyola.cat
espunyola@diba.cat

938 231 055
938 231 294

Fígols
Ajuntament
www.figols.diba.cat
figols@diba.cat

938 248 052

Gironella

Castellar del Riu
Ajuntament
Alcaldia
www.castellardelriu.cat
castellarr@diba.cat

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.cat
Mercat setmanal Cercs
(dijous)
Mercat setmanal Sant Jordi
(dimarts)

938 212 775
608 998 663

Ajuntament
Servei de Vigilants
Bombers
CAP
Creu Roja
Residència Sant Roc
Farmàcia Bovet i Franch

938 250 033
938 228 181
938 228 480
938 228 805
938 250 033
938 250 006
938 250 082
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Farmàcia Carme Ma Raich
Farmàcia Guixé
www.gironella.cat
gironella@diba.cat

938 228 144
938 250 177

Gisclareny
Ajuntament
www.gisclareny.cat

Escoles
Llar d’infants
www.montmajor.diba.cat
montmajor@diba.cat

938 246 152
938 246 150

La Nou de Berguedà
937 441 020
gisclareny@diba.cat

Gòsol
973 370 055
973 370 055
973 370 201
973 370 016
973 370 264
(dijous)

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

Montclar
938 231 092
montclar@diba.cat

Montmajor
Ajuntament/Dispensari
Museu de l’Art del Bolet

938 259 000
nou@diba.cat

Olvan

Ajuntament
Museu
Dispensari
Centre de Muntanya
Escoles
www.gosol.ddl.net
ajuntament@gosol.ddl.net
Mercat setmanal

Ajuntament
www.montclar.cat

Ajuntament
www.lanou.bergueda.org

938 246 000
938 246 067
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Ajuntament
Dispensari Olvan
Dispensari Cal Rosal
www.olvan.cat
olvan@diba.cat

938 250 013
938 228 619
938 221 999

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

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

Puig-reig
Ajuntament
Policia Local
Centre Assistencia Primària
Ràdio Puig-reig
Escola de música
IES
Escola Alfred Mata
Llar d’infants
www.puig-reig.cat
ajuntament@puig-reig.cat
Mercat setmanal

938 380 000
938 380 525
938 290 019
938 380 850
938 290 226
938 290 240
938 380 296
938 290 121
(divendres)

La Quar
Ajuntament
www.laquar.cat
quar@diba.cat

Santa Maria de Merlés
938 242 007

Sagàs
Ajuntament
www.sagas.cat

938 250 400

Vallcebre
938 251 150
sagas@diba.cat

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

Ajuntament
www.stmerles.diba.es
st.m.merles@diba.cat

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

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

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.cat

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

938 227 031
938 227 102
938 227 666
626 696 976
(dimarts)

Vilada
Ajuntament
Dispensari
Farmàcia
Escoles
Local Pirinenc
www.vilada.cat
vilada@diba.cat

938 238 128
938 238 327
938 238 082
938 238 180
938 238 222

Viver i Serrateix
Ajuntament
www.viveriserrateix.cat
viver@diba.cats

938 204 922

publicitat 617 395 978

el gasoil de calefacció
que necessites
quan el necessites.

comandes: 93 821 01 93
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