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QUi Som

ncetem el 2016 com cada any, patint per 
l’inici però esperançats perquè ens queda 
molt camí. Aquest any tot és d’hora. Car-
nestoltes a principis de febrer, Pasqua a 
finals de març, la Patum a final de maig... 
No sé si ens ho atraparem, però bé, ho 
hem d’intentar.

Teniu a les mans el Tasta 3 de la nova 
època on us expliquem les activitats 
previstes pels carnestoltes de la comarca 
del Berguedà. Entrevistem al reconegut 
xef Jordi Cruz els orígens del qual són 
vinculats a la comarca.També gaudireu 
d’un article sobre la Fira de Sant Josep 
de Gironella i sobre la Fira Internacional 
de Formatges que se celebra a Berga el 
segon cap de setmana de febrer. Borredà 
ja prepara la matança del porc i a Olvan 
i Cal rosal escalfen motors per la Fira de 
la Tòfona, que coronarà la campanya de 

Un 2016 il·lusionant

T PRESENTACiÓ

T LA viNyETA

la cuina de la tòfona que promou l’Agència 
de Desenvolupament del Berguedà. El 
periodista Ramon Viladomat ens acosta un 
gran reportatge sobre Rasos de Peguera, 
centrat en l’històric xalet dels Rasos, ple de 
vida amb ganes de promocionar la natura i 
la muntanya. Aquesta vegada us presentem 
un especial Salut on hi trobareu diversos 
consells i articles, així com una important 
presència dels professionals de la salut del 
Berguedà, que cal tenir en compte. 

Tot amanit, com sempre, amb les opini-
ons (aquest número d’Angelina Vilella i Ro-
ger Cortina), l’acudit d’en Salvador Vinyes, 
les pàgines de serveis del Berguedà, els 
millors consells professionals, la magnífica 
feina dels col·laboradors i el nostre esforç en 
millorar perquè el Tasta sigui cada vegada 
més mereixedor de la vostra confiança.

Moltes gràcies i... Gaudiu de tot! n

E
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a Fira comptarà amb la participació d’una vintena 
de productors de formatge de procedències i tipo-
logies diferents. Es podran trobar referències naci-
onals i internacionals. Formatges de llet de cabra, 
d’ovella, de vaca, de búfala, curats, semi curats, 
tous… de llet crua, cuita… un grapat de formatges 
per tots els gustos i paladars.
La Fira Internacional del Formatge és una festa 
que promou els productes artesans i d’alta quali-
tat en un context festiu, creant complicitat entre 
productors i consumidors.

L’esdeveniment combina tradició, cultura i 
gastronomia; tot, al voltant del formatge. Es vol 
potenciar la vessant sociocultural de l’experièn-
cia del tast de diferents sabors, textures i aromes 
d’orígens molt diversos.

A més, al llarg del cap de setmana es realitza-
ran diferents activitats relacionades amb el món 
formatger. Es tracta d’una programació feta a 
mida per a l’ocasió. El públic visitant podrà veu-
re l’exposició d’eines formatgeres, antigues eines 
que s’utilitzaven per fabricar el formatge. Pels més 
menuts hi haurà tallers diversos com el concurs 
de “Munyim la cabreta”, on s’haurà de munyir una 
cabra de poliuretà. També es realitzaran activitats 

Berga acollirà la segona edició 
de Fira Internacional del Formatge

Els 13 i 14 de febrer, Berga acollirà la 
segona edició de la Fira Internacional 
del Formatge. Després de l’èxit de la FIF 
2014, l’Ajuntament de la Berga aposta 
per consolidar l’esdeveniment que ha 
dissenyat Esdeveniments 7 vetes amb 
l’anhel de reunir els millors productors 
d’arreu d’Europa per tal de compartir, tas-
tar i conèixer en profunditat la cultura del 
formatge. L’objectiu és convertir Berga 
en l’epicentre d’aquesta cultura cada cop 
més arrelada al nostre país.

com el taller de pinta cares, la súper gimcana 
formatgera. o l’espectacle de màgia del Mag Pe-
pus. A banda, hi haurà l’inflable “Dragon Age” i el 
carrusel musical accionat per pedals: “The Fabula 
Mobile”.

Dissabte al vespre, per aprofundir del tot 
dins el món formatger, a les 19:30h hi haurà un 
maridatge guiat de formatge i cervesa artesana, 
on, immersos entre formatges del Món i cervesa 
artesana del Berguedà (Quer), s’assaboriran de 
forma guiada aquests apreciats productes. n

Per inscriure’s cal enviar un correu a mercats@
e7v.cat o bé trucar al 938 300 496. Per a més infor-
mació podeu consultar el web: www.e7v.cat

L

fiRES i fESTES
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Va estudiar cuina a l’Escola Superior 
d’Hosteleria Joviat de Manresa i als 17 
anys va començar a treballar al Restaurant 
Estany Clar de Cercs fins el 2007.
Guanyador, entre altres, del Campionat 
d’Espanya per a Joves Xefs i de la primera 
edició del Concurs ‘Cocinero del Año’. 
Amb 24 anys fou el Xef més jove 
d’Espanya i el segon del món en 
aconseguir una estrella Michelin.
Actualment és gerent i cap de cuina del 
Restaurant Angle (1 estrella Michelin) 
i Xef dels restaurants Àbac (2 estrelles 
Michelin) i Ten’s Tapes Restaurant.
El primer Tasta editat el setembre de 2007 
va incloure una entrevista amb Jordi Cruz. 
Nou anys després, hi tornem.

Text: Fermí Riu  / Fotos: ABaC restaurant
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T ENTREviSTA / joRDi CRUz

Benvolgut xef, enhorabona per la seva 
trajectòria. 
Moltes gràcies.
—Tot i que moltes persones ja teníem 
clar que arribaria molt lluny en el món 
de la gastronomia, quan vostè cuinava 
als fogons de l’Estany Clar, a Cercs, i a 
l’Àngle, a Sant Benet de Bages, pensava 
poder arribar on és ara i amb un futur tan 
brillant? 
—El meu somni era rebre la primera estrella 
Michelin i la vaig tenir als 24 anys. 

Importància, jo li dono la justa, la que re-
alment considero que és necessària i amb 
molt de respecte. En aquell moment van 
quedar cobertes totes les expectatives per-
sonals i la resta que ha anat venint ha estat 
un regal.
—Què ha canviat des de llavors en la seva 
manera d’entendre la cuina? 
—La cuina és i ha estat sempre la meva pas-
sió. He sigut autodidacta, vaig començar a 
treballar en cuina als 17 anys i fins ara. 

He emprat moltes hores i dedicació total, 
amb molta tenacitat, treballant molt dur i re-
alitzant una cuina singular que em permetés 
estar orgullós d’ella.

Per mi el més important és el comensal, 
treballem per a la satisfacció dels nostres 
clients, amb la finalitat que les persones que 
vénen als nostres establiments quedin com-
plaguts i es diverteixin.

La base són la creativitat i tradició i la su-
peració cada dia per aconseguir novetats i 
nous plats. Les meves fonts d’inspiració són 
diverses, poden venir d’una idea, d’un pro-
ducte, de l’estacionalitat, de la tradició...
—Vostè va ser el cuiner més jove de l’es-
tat espanyol i el segon del món en rebre 
una estrella Michelin. Això el va marcar 
molt? 
—Com et deia, la primera estrella va ser el 
guardó més important per a mi, però sem-
pre donant la justa importància a aquestes 
coses.

Michelin demana rigor, professionalitat 
i regularitat, és just el que volem donar als 
nostres clients i entenc que el valoren posi-
tivament.

Cuinem per poder seguir cuinant, no per 
ser premiats.
—Ara el veiem a televisió, amb uns progra-
mes que busquen talents culinaris tant de 
grans com petits. S’hi veu reflectit d’alguna 
manera? 
—En certa manera sí. Amb 7 anys vaig veure 
que m’agradava cuinar, que em generava cu-
riositat i inquietud, des de sempre ha estat la 
meva passió.

El Berguedà té una 
de les gastronomies 

amb més història 
de Catalunya amb 
productes de qualitat”

«



7FEBRER / MARÇ 2016  TASTA.CAT

La base és la 
creativitat i tradició 

i la superació cada dia 
per aconseguir 
novetats i nous plats”

Que descobreixin com és realment la pro-
fessió i, si coneixent els agrada, que seguei-
xin, sinó millor deixar-ho.
—Darrerament ha manifestat que l’ABaC ha 
de tenir la tercera estrella. Aquest és el gran 
objectiu d’aquest 2016? 
—El gran objectiu és sempre seguir lluitant, 
treballant i evolucionant per aconseguir el 
millor servei possible. I el meu desig seria 
aconseguir la 3 * per a ABaC.

—Entre els restaurants ABaC, l’Angle, tras-
lladat fa anys a Barcelona i la resta de pro-
jectes, junt amb els programes de televisió, 
vostè té temps de posar-se davant dels fo-
gons, o li falten hores?
—Per descomptat, jo sóc xef.

El meu dia a dia fora de la tele el passo 
treballant, cuinant. Gestiono 3 restaurants 
ABaC Restaurant & Hotel, Angle Barcelona 
i Ten‘s Tapes Restaurant.
—Ja per acabar, la revista Tasta té per ob-
jectiu la promoció turística, gastronòmica 
i cultural del Berguedà i entorn. Què reco-
manaria vostè del Berguedà als possibles 
lectors que no hi hagin estat?
—Doncs la seva bellesa i diversitat en els pai-
satges, les Fonts del Llobregat, les colònies 
industrials  i, per suposat, una de les gastro-
nomies amb més història de Catalunya amb 
productes de qualitat com els bolets, la ve-
della, els embotits, els formatges... I, com no, 
recomanar la visita a l’Estany Clar.

Moltes gràcies, que continuïn els èxits i 
esperem poder trobar-nos algun dia al Ber-
guedà, quan pugui fer una escapada al pre-
pirineu.

Moltes gràcies a vosaltres. n

«
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La cuina de la tòfona del Berguedà
De l’1 de febrer al 15 de març de 2016

www.berguedaturisme.com
www.elbergueda.cat

fiRA DE LA TòfoNA
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Bar Restaurant 

Cal Jaume
Plaça Ajuntament, 11          08611 Olvan

938 250 483
Esmorzars de forquilla

Caps de setmana:
esmorzars i sopars

Obert cada diade 3/4 de 8 del matí 
a 9 del vespre i caps de setmana 

fins a les 12 de la nit
Dijous tancat per festa setmanal

Carretera d’Olvan, s/n.       08611 Olvan
938 250 801

menú diari
i tapes amb tòfona

Obert cada dia excepte dimarts
de 8 del matí a 11 nit

Bar-Restaurant 
Cal Puig

Ctra. de Berga, 18                 Cal Rosal

938 220 956
Cuina tradicional

Menú diari 9,50 euros
Menú festiu 12 euros

tapes amb tòfona
Obert tot l’any

de 5 del matí a 12 de la nit

CAL RoSAL  oLvAN  oLvAN  

Restaurant 
L’Estació del Carrilet

Ctra. de Berga, 10                 Cal Rosal

938 211 983

Obert de dilluns a diumenge
de 7 del matí a 9 del vespre

Menú diari i festiu  Cuina casolana

Especialitat en carns a la llosa 

Tapes amb tòfona

CAL RoSAL  CAL RoSAL  CAL RoSAL  

Bar-Restaurant 
“EL NIU”

Ctra. de Berga, 17                 Cal Rosal

616 433 722
Menú diari 9 euros

Menjar casolà
tapes amb tòfona

Obert tot l’any de 5 del matí a 12 nit
jocoelniu@hotmail.com

Plats amb tòfona 
i tapes

durant tot el dia

ctra. de berga, 8 - 08611 cal rosal
t 938 221 501 - m 687 498 800

rovicel@hotmail.com - www.solicel.com

TASTA.CAT FEBRER / MARÇ 201610
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fiRA DE LA TòfoNA

Olvan i Cal Rosal viuran 
enguany una nova edi-
ció de la Fira de la Tò-

fona. Serà els dies 27 i 28 de 
febrer. La Fira tindrà enguany 
com a objectiu la divulgació 
gastronòmica de la tòfona per 
a potenciar-ne l’ús tant als res-
taurants com a casa. 

Hi haurà una jornada tèc-
nica sobre aquest preuat fong, 
i una de les novetats és la im-
plicació que ha creat l’Ajunta-
ment d’Olvan entre la Fira i els 
restaurants del municipi que 
durant aquells dies oferiran 
plats amb tòfona.

La Fira de la Tòfona comp-

Vuitena Fira de la Tòfona 
a Cal Rosal i Olvan

tarà un any més amb l’Espai 
Cuina traslladat a l’antiga ofici-
na de Caixa Manresa, a la ma-
teixa plaça, amb una demos-
tració de tapes dissenyades pel 
Xef Xevi Poll del Taller Càtering 
de Casserres, que les prepara-
rà davant dels assistents. 

Us recomanem que parti-

cipeu dels actes i activitats, i 
que tasteu els plats i les tapes 
que us oferiran els restaurants 
del municipi, la informació dels 
quals trobarem a la pàgina an-
terior.

La Fira de la Tòfona és 
organitzada per l’Ajuntament 
d’Olvan amb el suport de 
l’Agència de Desenvolupa-
ment del Berguedà. n

T
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BERGA

93 822 31 21
Plaça Europa, nº 6

08600 BERGA

PUiG-REiG

Ingredients: Escarola, sardines, sal, oli extra verge, 
tòfona, vinagre de Xerez , tomaquet, romaní fresc, farigola 
fresc, all, salsa de soja, sal maldon.

Amanida de sardines curades, 
escarola i tòfona

TONI CASTAÑO

Tel. 938 380 220
C/ Major, 48 - 08611 PUIG-REIG

Eva Pujol Llena
Tel. 93 823 11 56

Av. Pau Casals, 48                             08610  AVIÀ

AviÀ

GUARDioLA DE BERGUEDÀ

CERCS (SANT joRDi)

GASTRoTASTA

Triem unes sardines de mida mitjana, les escatem I amb un 
ganivet esmolat treiem els filets. Retirem les espines que hagin 
quedat amb l’ajuda d’unes pinces. Cobrim amb sal fina la base 
d’una safata, posem els lloms de sardines i cobrim completa-
ment amb sal. Ho deixem a la nevera entre 10 i 15 minuts. Tot 
seguint rentem els filets amb aigua i els aixuguem amb paper 
de cuina. Els guardem coberts d’oli.
En una safata de forn, rostim  a 220ºc els tomàquets amb 
romaní,farigola,un all, una mica d’oli,salsa de soja i el vinagre 
de Xerez. 
Netejem l’escarola. Treiem la pell i les llavors del tomàquets 
els tallem a dauets i els reservem amb els sucs del rostit.
En un plat possem els lloms de sardines amb la pell cap 
amunt, dispossem l’escarola al damunt però sense amagar del 
tot les sardines, al voltant el tomàquet rostit. Amanim amb 
oli,vinagre de Xerez i una mica de sal Maldon. Tallem o ratllem 
la tòfona al demunt de l’amanida i la servim.publicitat

617 395 978 
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Més de 2.000 
persones podran 
gaudir del tradicional 
arròs de Bagà, l’antic 
àpat dels pobres, 
que se celebrarà 
el diumenge 14 de 
febrer, amb diversos 
actes i activitats 
organitzats per 
l’Ajuntament de la 
Vila de Bagà, amb el 
suport i col·laboració 
de les entitats 
del poble.

Caballé
Raval, 8-10 - Tel. 938 24 40 58

08695 BAGÀ (Berguedà)

ARTICLES PER LA LLAR - REGALS - JOGUINES

 FERRETERIA - TERRISSA - PINTURES 

T

LLAR

ESTèTiCA

TASTA.CAT FEBRER / MARÇ 201614

Vins i Licors Mª Paller
... i caves

C/ Raval, 69
93 824 40 33

08695 Bagà
(Barcelona)
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Pere Tomic, 7 - Bagà 08695
93 824 42 70 / 93 824 45 / 44689 999 272 / Fax 93 824 42 70

moblespons@gmail.com

Francesc Pons

moble massís

BAGÀ / mENjAR Bé
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TRADiCioNS

Bagà 
celebra 
la centenària 
Festa de l’Arròs

15FEBRER / MARÇ 2016  TASTA.CAT

Són més de 700 anys documentats en què la 
festa s’ha anat mantenint amb alguns canvis 
obligats per les èpoques viscudes. 
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P er exemple, ara se cele-
bra una setmana des-
prés de Carnestoltes, 
quan abans es feia el 

mateix diumenge. Ara és l’Ajunta-
ment qui es fa càrrec de l’arròs i 
molts anys abans, els cònsols o 
regidors passaven per les cases a 
demanar diners o els ingredients 
que després utilitzarien per a fer 
l’arròs a la plaça Porxada, desti-
nat a les persones necessitades, 
complint així el vot de poble.

Ara la tradició es converteix 
en festa cada segon diumenge 
de febrer, quan de bon matí, a les 
8, els cuiners encarregats de fer 
l’arròs, munten la gran paella de 
tres metres de diàmetre i comen-
cen a cuinar els ingredients que 
conformen aquest àpat: 250 qui-
los d’arròs, 50 de musclos, 20 de 
sípia, 5 de llagostins i 15 de gam-
bes; 20 cabeces d’alls, 35 quilos 
de ceba, 15 de pebrot, 20 de pè-
sols i 30 de tomàquet; 15 quilos 
de tastet, 16 de costella de porc, 

8 de cansalada, 30 de pollastre 
i 20 de conill. Un arròs que, se-
gons diuen els seus principals 
autors, Manel Nieto, que fa 61 
que el realitza, introduït a la festa 
per l’aleshores cuiner Pere Paz, al 
costat de Lluís Esparbé que tam-
bé el cuina des de fa més de 30 
anys: “No té cap secret. Es tracta 
de fer-lo amb uns bons ingredients 
i la millor intenció i paciència del 
món”, i la veritat és que els surt 
molt bo, segons expliquen els 
centenars de visitants que om-

T TRADiCioNS / fESTA DE L’ARRÓS DE BAGÀ
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plen els carrers i places de la vila durant la fes-
ta. Nieto creu que els joves s’hi han d’implicar 
per tal de preservar aquest àpat.

Els actes paral·lels comencen a 3/4 d’11 
amb una missa solemne i l’obertura de la fira 
de productes agroalimentaris a la plaça Ca-
talunya. A 2/4 de 12 començarà una cerca-
vila amb els gegants de Bagà, acompanyats 
dels grallers i xanquers.

Mentre l’arròs es va cuinant, la plaça Por-
xada és un espectacle de color i dansa, ja que 
l’Esbart Cadí de Bagà celebra un recital de 
danses tradicionals que inclou la ballada del 

tradicional ball cerdà, el qual s’obre a tota la po-
blació que el balla acompanyant els dansaires, 
una activitat que perdura des dels inicis de la 
festa. Acabada l’actuació, les autoritats locals i 
les convidades tiren l’arròs a la cassola i la gent 
comença a fer cua tot esperant el repartiment 
de l’arròs, que comença als voltants de 2/4 de 
2 de la tarda.

Segons l’alcalde de Bagà, Nicolàs Viso 
“la Festa de l’Arròs és també motiu de retro-
bament entre els baganesos i baganeses que, 
per motius de feina o altres, no poden ser a 
Bagà durant la major part de l’any. Té també 

17FEBRER / MARÇ 2016  TASTA.CAT

un component d’arrelament familiar molt fort, 
compartit a la vegada per aquelles persones 
del Berguedà i comarques veïnes, que ja tenen 
el costum de visitar-nos aquest dia. I que per 
molts anys!”. n

Més informació a: 
www.bagaturisme.com
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l primer esmorzar en varen seguir molts, fins 
arribar als nostres dies. Portem ja 42 anys 
seguits en que l’empresa Catalana de Pin-
sos, regala un porc d’uns 90 o 100 quilos, 
l’ajuntament hi afegeix 70 quilos de botifarra 
negra,i les begudes, i un equip de voluntaris 
coordinats per Josep Roma (el fundador Ro-
muald Freixa ens va deixar )s’ocupen de tots 
els preparatius per la festa.

Matança del porc
Des de fa 42 anys, el ter-
cer diumenge de febrer, 
Borredà celebra la festa 
de la Matança del porc. 
Aquest any s’escau el diu-
menge dia 21, i seguirem 
una tradició que va co-
mençar amb una jugues-
ca entre amics. Un tenia 
una granja de porcs (Ro-
muald Freixa) i va dir que 
si s’atrevien a matar un 
porc i cuinar-lo a la Plaça 
Major ell el regalava, tam-
bé hi posaria el pa, perquè 
era forner, i uns altres hi 
posarien el beure. I ja està, 
ja tenim un primer esmor-
zar a l’aire lliure en uns 
temps en que els porcs es 
podien matar a l’aire lliure, 
davant de la gent.

El dia abans es mata el porc, i el diumenge 
es porta en dues canals a la Plaça Major, 
degudament preparada. Allà es trosseja el 
porc, i es cou en una gran paella, o a la brasa, 
segons les parts. també es fan dues o tres 
fogueres per qui vulgui torrar-se el pa. Des de 
les 10 i fins a la 1 tots els assistents son con-
vidats a l’esmorzar, aprofitant per fer petar la 
xerrada i retrobar vells amics i coneguts del 
poble i la comarca.

Mentrestant en el Centre Cívic, situat 
a 100 metres de la Plaça es pot visitar una 
exposició de fotos i utensilis de la matança 
del porc de cent o cent- cinquanta anys en-
rere. Una exposició coordinada per la tinent 
d’Alcalde, Concepció Barniol. recomanem 
anar-la a veure perquè val la pena. Allà es 
pot comprovar la importància del porc en el 
nostre territori, la festa que suposava, el re-
trobament familiar, la feina que oferia i la su-
pervivència que suposava al llarg de tot l’any.

Joan Roma
Alcalde de Borredà

A
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I al final de la festa, es pot recórrer el poble i 
aprofitar per comprar els principals produc-
tes que ofereixen les botigues i comerços del 
poble: embotits artesanals, formatge, mel-
melades, carn, pa i coques ,... tot de casa. I 
res millor que quedar-se a dinar en algun dels 
restaurants on podreu assaborir una bona 
gastronomia casolana. Val la pena reservar 
aquest dia i aprofitar per visitar Borredà. re-
cordeu tercer diumenge de febrer, dia 21. A 
reveure. n

L’APUNT

Arnau Nadeu
Periodista

No s’espantin. No els parlaré de cap guerra ni 
de sang i fetge. Bé, de sang i fetge una mica, 

però això no va de persones, sinó d’animals. Els 
amics del Tasta em demanen que escrigui quatre 
línies sobre la Matança del porc de Borredà. No 
es tracta, m’avisen, d’explicar la celebració, sinó 
de dir què en penso. Jo que sóc de Borredà i que, 
des que tinc memòria, veig cada tercer diumenge 
de febrer –o segon, perquè això ha anat variant– 
la Plaça Major del poble plena de gent disposada 
a fer un esmorzar d’aquells de forquilla i ganivet, 
que en diuen, però sense aquests utensilis.

Vagi per endavant que jo no sóc gaire de carn. 
I penso que tot això de la tradició està molt bé, però 
que bona part de l’èxit d’aquesta festa es deu al fet 
que et pots fotre un bon tiberi de franc. No ens en-
ganyem! Ja ho dèiem amb els amics quan érem 
marrecs: “En aquest poble –i ara hi afegiria: en la 
majoria– la gent només surt quan regalen menjar”. I 
creguin-me que, de gent, en surt de tot arreu. ¿Sa-
ben que fa anys la Matança del porc de Borredà 
coincidia amb la Festa de l’arròs de Bagà? Doncs 
es va haver de canviar de data perquè hi havia qui 

De matances, porcs i conspiracions
organitzava autobusos per “anar a passar el dia al 
Berguedà” amb un esmorzar gratuït de traca i mo-
cador a Borredà i un bon dinar, també de franc, a 
Bagà. Com són eh, els de més avall de Navàs... 

Bé, crítica a banda, deixin-me afegir –si no, no 
podré sortir al carrer– que, malgrat tot, la Matan-
ça del porc és una d’aquelles festes tradicionals 
que val la pena. Ni que sigui per fer poble, aixecar 
l’orgull col·lectiu i recordar-nos, tots plegats, que 
venim de lluny i que avui som perquè ahir vam 
ser. I no perdre de vista, tampoc, que poder menjar 
carn cada dia és un privilegi que potser s’acabarà. 
I és que cada cop són més les veus, com les de 
l’exitós documental Cowspiracy –la conspiració 
de les vaques, per entendre’ns–, que alerten que 
l’actual consum de carn i derivats a escala mun-
dial és insostenible i que arribarà un dia que, o no 
en podrem menjar, o n’haurem de menjar molta 
menys. També es diu que, antigament, la carn de la 
Matança del porc era l’única que moltes famílies 
menjaven en tot l’any. Qui sap, doncs, si més que 
un retorn al passat –que també–,  aquesta festa 
és un viatge al futur. n
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mb la Xarxa de Productes de la Terra, cultura i tradició 
s’incorporen com a pilars fonamentals del desenvolupa-
ment local. Amb aquesta aposta, però, la Diputació de 
Barcelona també posa en valor la produccció agroali-
mentària del territori, com a via estratègica per generar-hi 
ocupació i riquesa. Actualment la Xarxa la formen 8 
consells comarcals (Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix Llo-
bregat, Maresme, Garraf, Osona i Vallès Oriental) i 4 con-

sorcis (Lluçanès, Moianès, Vallès Occidental i Berguedà). 
Aquest territori aplega 1.200 empreses, que produeixen, 
distribueixen o comercialitzen prop de 3.000 productes.  

Productes de la terra, 
fent patrimoni 
des del paladar

Què tenen en comú la 
carxofa del Prat, el vi del 
Penedès, les gambes de 
Vilanova o la llonganissa 
de Vic? 
A banda de fer les 
delícies del paladar, 
tots són productes 
singulars de la Xarxa 
de Productes de la Terra, 
que impulsa la Diputació 
de Barcelona des 
de fa 5 anys. 
És una agrupació 
voluntària amb 
representació de tot 
el territori que, coordinada 
per la Corporació, 
enforteix el teixit 
empresarial dels 
productes alimentaris 
locals i de qualitat de les 
comarques barcelonines. 

Producció singular
Amb l’objectiu de reforçar i potenciar la Xarxa de 
Productes de la Terra, d’entre aquests 3.000 produc-
tes se n’han seleccionat 55 de singulars. Són els es-
collits per ser l’estàndard de la Xarxa i, sobretot, una 
eina de promoció. Els distingeixen la seva tradició, 
la seva qualitat o la innovació que aporten; com a 
productes únics i destacats. En tots els casos, estan 

A

PoLLAStrE PotABLAVA (oSCAr tErUELo)
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profundament arrelats al territori i la seva tria està 
avalada pel consens d’experts de reconegut prestigi. 

La majoria de productes singulars són d’horta i 
camp, i la resta pertanyen als sectors càrnic, làctic, 
de fleca i pastisseria, dels licors, del mar, de l’oli, la 
xarcuteria i del bosc. 

Solidesa de l’economia local
El pes dels diversos territoris de la demarcació dins 
de la Xarxa està força repartit. Per ara, amb un 14% 
del total d’empreses, l’Alt Penedès és la comarca 
amb més representació, seguida d’Osona,el Bergue-
dà i el Vallès Occidental. L’impuls dels productes de 
tots aquests territoris també ocupa diversos àmbits 
de la Diputació, amb la implicació de les àrees de 
Desenvolupament Econòmic, Territori i Sostenibilitat 
i Atenció a les Persones. 

I és que els productes alimentaris locals i de 
qualitat són un sector econòmic emergent, amb 
un potencial de creixement molt elevat. A més, su-
posa un actiu per al món rural: aporta valor afegit 
als productes agraris locals, equilibrant el territori 
i diversificant l’oferta. D’aquesta manera, la Xarxa 
Productes de la Terra guanya solidesa any rere any. 
I continua expandint-se. 

Vendre, a dins i a fora
Una de les principals prioritats de la Xarxa és millo-
rar la comercialització dels seus productes, que les 
empreses ampliïn les seves oportunitats de negoci. I 
és per això que impulsa la  formació en màrqueting i 
comercialització, la presència dels productes en fires 

de prestigi, la presència del sector a Internet i un ampli 
ventall d’accions de promoció en tots els àmbits. 

Els productes singulars són també un reclam 
turístic potent. D’aquí que l’altre gran eix d’actuació 
de la Xarxa de Productes de la Terra sigui la col-
laboració amb el sector turístic de les comarques de 
Barcelona. Ja sigui amb presència destacada a les 
principals mostres del territori, amb convenis amb 
hotels i restaurants o donant suport a les campa-
nyes gastronòmiques que s’organitzen al territori. 
Així, intensificant i diversificant les actuacions, la 
Xarxa ha experimentat un creixement quantitatiu, 
però també qualitatiu. 

Reptes
Per continuar la seva línia ascendent i de creixement, 
la Diputació de Barcelona continua adaptant la Xar-
xa de Productes de la Terra a les necessitats del 
territori. Bàsicament, en la millora de la capacitació 
del personal tècnic dels governs locals i en l’impuls 
de la tecnologia a les empreses. 

Per això una de les principals línies d’acció de 
la Xarxa és la formació, per fomentar la innovació 
tecnològica i gastronòmica i, també, per contribuir 
que les empreses es renovin, amb la vista posada en 
posicionar els territoris de la demarcació al capda-
vant d’un mercat a l’alça.

Nova eina per situar cada 
empresa i cada producte 
en el mapa 
El directori d’empreses i productes de la Xarxa Produc-
tes de la Terra (accessible a productesdelaterra.diba.
cat) recull la gran majoria d’empreses productores que 
donen cos a la Xarxa, classificades per sectors i per 
territori. 

El directori presenta les dades de contacte de les 
empreses agroalimentàries locals i destaca les que 
produeixen o elaboren productes singulars, les que fan 
producció ecològica i les empreses centenàries. A més, 
s’hi troba una relació de les diverses empreses que ofe-
reixen cada un dels productes singulars.

El directori de la Xarxa Productes de la Terra és 
una eina recent que facilita la Diputació de Barce-
lona als professionals de la restauració, al comerç 
especialitzat, als distribuïdors i a la ciutadania en 
general per conèixer i localitzar les empreses dels 
productes de qualitat que ens donen les comarques 
barcelonines. n 

@economieslocals
 economieslocals
 economieslocals

CIGroNEt DE L’ANoIA (CoNSELL CoMArCAL DE L’ANoIA)

ll



TASTA.CAT FEBRER / MARÇ 201622

TT

L a carxofera és una planta originària del nord d’Àfrica 
que es va estendre per tot l’arc de la Mediterrània, ja 

que per créixer necessita un clima càlid, sense gaire fred. 
Els grecs i els romans ja en menjaven la flor, i la consi-
deraven una exquisidesa gastronòmica amb propietats 
digestives i afrodisíaques. 

Avui en dia, la ciència ha comprovat que les propietats 
nutricionals de la carxofa són molt interessants. té un 
elevat contingut d’aigua i també un elevat contingut en 
fibra, el que fa que reguli les funcions intestinals. És rica 
en diversos fenols, com la cinaropicrina i la cinarina, que 
faciliten el funcionalment de la vesícula biliar, protegeixen 
el fetge i fan que sigui una verdura amb un important efec-
te diürètic. Per això s’utilitza la carxofa com a depuratiu, i 
si heu sentit parlar de la ‘dieta de la carxofa’ el seu efecte 
s’explica perquè, com hem dit, és depurativa, diürètica i 
regula el trànsit intestinal. És a dir, que ajuda a ‘fer net’, i 
està indicada en casos d’hepatitis, arteriosclerosi i diabe-
tis. Però també cal advertir que és perjudicial fer dietes 
restrictives i basades en un sol aliment, sense control d’un 
professional.

Aquesta verdura també és rica en tanins, que actuen 
com a antiinflamatoris; és rica en vitamines A, B1, B2, B3, 

Els secrets de la carxofa

QUè mENjEm

Sandra Ribalta

Dietista-Nutricionista
www.sandraribalta.com
info@sandraribalta.com

Diplomada en Nutrició 
Humana i Dietètica per la 

Universitat Ramon Llull. 
Membre de l’Associació 

Catalana de 
Dietistes-Nutricionistes 
(ACDN) i de l’Associació 
Espanyola de Dietistes-
Nutricionistes (AEDN). 

Exerceix la consulta 
clínica, la docència 

i la divulgació sobre 
alimentació i salut.

C i E, i conté esterols que ajuden a regular el colesterol. 
Entre els minerals que ens aporta hi ha el magnesi, el calci 
i el fòsfor, però molt especialment el potassi, cosa que 
intensifica el seu efecte diürètic.

La carxofa és molt versàtil i apreciada a la cuina, ja 
sigui com a plat principal o acompanyament. A més, 
una de les principals característiques de la carxofa a la 
cuina és causada per la cinarina, un dels seus fenols, que 
inhibeix momentàniament els receptors del sabor dolç de 
les papil·les gustatives. Així, quan empassem i fem un nou 
mos i els receptors tornen a funcionar, notem el contrast, 
provocant que qualsevol cosa que mengem després de la 
carxofa tingui un lleuger sabor dolç. 

Per tant, com la gran majoria de les verdures, la carxo-
fa és un ingredient que podem incloure tranquil·lament i en 
abundància en qualsevol dieta, ja que les seves propietats 
nutricionals són altament beneficioses. n
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om un equip multidisciplinari format per podòleg, 
fisioterapeuta, INEF i quiromassatgista que dóna 
un assessorament i tractament al client molt 
ampli i complet. 

Apliquem els coneixements i tecnologia de 
la biomecànica per a identificar i quantificar la 
mobilitat i la força del cos i aplicar-la al rendiment 
esportiu i la protecció de la salut. 

Al nostre centre fem una valoració completa 
del moviment del nostre cos, en tots els seus 
segments i en totes les seves funcions; és a dir, 
fem estudis biomecànics de com correm, com 
caminem, com anem amb bicicleta, com saltem…

Aquests tipus d’estudis tant et poden anar bé 
si ets practicant d’algun esport, sigui al nivell que 
sigui, i vols millorar o evitar molèsties o lesions, 
com també està indicat per a persones que hagin 
patit fractures o intervencions quirúrgiques que 

BM ESPAI 
Centre de biomecànica i rendiment

hagin afectat la seva manera de caminar.
A més de l’estudi, el centre et pot oferir els trac-

taments de podologia, fisioteràpia, entrenaments 
personals, millora de gest esportiu, massatge, reiki, 
drenatge limfàtic, descàrregues musculars, acupun-
tura, punció seca, consells sobre calçat esportiu…

Utilitzem les últimes tecnologies. A nivell de la 
biomecànica del ciclisme comptem amb el rodet 
instrumentat computrainner que analitza la força 

i el moment de la pedalada diferenci-
ant entre les dues cames i a més fem 
gravació d’imatges simultànies per la 
valoració de la postura en la bicicleta.

A nivell de la marxa i la carrera comp-
tem amb plataforma de pressions i amb 
el sistema d’anàlisis optogait, que ens 
dóna un complet informe de tots els 
moments de la caminada o la carrera. 
També es complementa amb el sistema 
de gravació d’imatges en alta velocitat.

Aquests sistemes també ens poden 
ajudar si volem reeducar la manera de 
caminar o córrer. n

És un nou centre que s’ha creat a la comarca.

S
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T SALUTT

E l Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 
cada any fa campanya sobre la prevenció 
a l’escola adreçada als nens i nenes. El 

fisioterapeuta és el professional de la salut que 
t’ajudarà a adoptar postures correctes, tindrà 
cura de la teva salut i t’ensenyarà a fer exercicis i 
estiraments.
Aquests són els consells dels fisioterapeutes 
catalans:
l  Seu amb l’esquena ben recta i enganxada al  
 respatller. El cul ben enrere. Recolza els dos  
 peus totalment a terra, de manera ferma.
l   Seu bé davant l’ordinador.
l   A l’hora d’escriure posa els dos braços 
 recolzats sobre la taula. L’esquena i les dues  
 espatlles rectes.
l  Per dormir, la millor postura és de costat, amb  
 les cames doblegades... Però també pots  
 dormir boca per amunt.
l   Porta sempre la motxilla ben a prop de 
 l’esquena, penjada de les dues espatlles.
l   Fes exercici o qualsevol esport un mínim 

La prevenció és clau en els infants

 de dos dies per setmana. Si et mous, la teva  
 esquena estarà forta i no et farà mal.
l  Has d’adoptar postures correctes per a   
 l’esquena a l’escola, a casa i en qualsevol lloc  
 per prevenir el mal d’esquena. Això és la 
 higiene postural.
l   Aquests consells t’ajudaran a mantenir una  
 postura correcta al llarg del dia. n
http://www.fisioterapeutes.com/area_ciutada/consells/

Juli Garcia Altarriba
Col.Núm 7445
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Sardana, 41 08600 BERGA
Tel. 93 822 20 69

fisiobergafisioberga1@gmail.com
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Botiga de dietètica i herboristeria
Aliments ecoloògics i naturals

Complements alimentaris
Cosmètica natural

Fitoteràpia  l  Aliments per celíacs
Orientació personalitzada

Aurora Bertrana, 11              Font de Ros BERGA
Tel. 93 822 01 90

naturgloria@eresmas.com

NENS: 
Teràpia del comportament i de les relacions 
amb els altres, per l’atenció i l’autocontrol.
Especialitat amB TDA/Hiperactivitat
ADULTS: 
Depressió. Ansietat. Teràpia de parella i familiar. 
Dol. Pendre decisions i assolir objectius.
Consciència del Ser.
SUPORT EN MALATIES CRÒNIQUES GREUS: 
Eines per afrontar millor la malaltia i de reflexió 
per trobar les circumstàncies i emocions que 
l’han pogut causar.

Altarriba i Godolà, 7 BERGA 
Tel. 679 729 592 (tardes)
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SALUT

Osteopatia per a tothom.
Osteopatia pediàtrica, 
obstètrica i ginecològica.
Posturologia integrativa.
Tractament holístic del dolor.
Disfuncions crani-mandibulars.
Fisioteràpia respiratòria.
Psiconeuroinmulogia

Tarragona, 16 baixos
647 603 080

08692 PUIGREIG

Sovint pensem que els nens no pateixen ten-
sions ni estrès perquè precisament són tan 
joves. La realitat, però, és molt diferent.

El naixement és un dels processos vitals més es-
tressants i que més ens condicionarà al llarg de 
tota la vida. El nadó està immers en una tempesta 
de fluxos i contraccions uterines juntament amb la 
resistència natural del canal del part, els fàrmacs, 
la manca d’oxigen, la por… No obstant, aquest és el 
procés preferible per venir al món.

El crani del nounat té la gran habilitat d’absorbir 
aquestes pressions i tensions en un part fisiològic 
a fi de reduir les dimensions del cap, els ossets car-
tilaginosos es superposen i dobleguen a mesura 
que aquest va travessant el canal del part. Si aquí 
hi afegim l’ús d’algun instrument com els fòrceps, 
espàtules o ventosa, el resultat serà encara més 
traumàtic pel nadó, que possiblement presentarà 
més símptomes i desconfort.

Durant els primers dies després de néixer, el 
crani va perdent la forma asimètrica i es va mo-
delant de manera natural a mesura que el nadó 
succiona, badalla i plora. No obstant, en moltes 
ocasions, això no passa i necessiten que els aju-
dem en el procés  d’autoregulació i evitar així ten-
sions incòmodes tant al crani com a la resta del 
cos i el seu desenvolupament futur.
Com es manifesten aquestes tensions?

l  plor i irritabilitat
l  alteracions posturals, plagicefàlies 
 (deformitat cranial), tortícolis, llacrimal obstruït…
l  dificultat de succió i deglució
l  còlics, gasos, regurgitació
l  trastorn del son
l  infeccions com otitis, bronquiolitis, asma…
l  dificultats d’aprenentatge, trastorn 
 del comportament, inquietud…

L’osteòpata mostrarà un gran respecte pel nen i les 
tècniques de gran precisió, efectuades sempre amb les 
mans, precisen d’una gran destresa i aprenentatge.

Diagnosticar i corregir aquestes lesions oste-
opàtiques tan aviat com sigui possible, evitarà 
descompensacions posteriors de la postura, de 

Osteopatia per 
a nens i nadons

Sònia Martínez Claret
Fisioterapeuta i osteòpata pediàtrica

les capacitats neuromotores, trastorns de com-
portament i aprenentatge i altres que estudis 
clínics han posat en evidència.

L’osteopatia en pediatria és una valuosa eina de 
tractament i prevenció cada vegada més coneguda 
i utilitzada, que esperem que pugui beneficiar els nos-
tres fills i ajudar-los a créixer sans i feliços. n

T
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A sants i minyons no els prometis si no els dons, advocat 
del diable, acabar com el rosari de l’Aurora, anar a toc de 
campana, al cel sia, amb cos i ànima, anar a Roma i no 

veure el Papa, anar com de primera comunió, anar-se’n el sant 
al cel, la processó va per dins, anar d’Herodes a Pilat, anar més 
just que les calces d’un capellà, arribar a l’ànima, boccato di 
Cardinale, bon samarità, cabell d’àngel, baixar del cel, Ave Ma-
ria Puríssima, anar com Déu vol, anar de pontifical, combregar 
amb rodes de molí, clamar el cel, caure l’ànima als peus, cantar 
les absoltes, cantar-hi els àngels, de bones intencions l’infern 
n’és ple, de l’alçada d’un campanar, Déu nos en guard d’un ja 
està fet, deixat de la mà de Déu, de tot hi ha a la vinya del 
Senyor, Déu tanca una porta i n’obre una altra, Déu t’escolti, 
Déu vos guard, diluvi universal, d’on sortiran les misses, durar 
de Nadal a Sant Esteve, donar l’absolució, els darrers seran 
els primers, endavant les atxes, estar als llims, estar content 
com unes Pasques, estar dat i beneït, estar de mala hòstia, fer 
un acte de contrició, fer veure la padrina, fer Pasqua abans de 
Rams, fer examen de consciència, gràcies a Déu, guanyar-se 
el cel, home de poca fe, Jesús-Maria i Josep, no ser sant de 
la seva devoció, no estar catòlic, no haver-hi ni Cristo, Nostre 
Senyor té un bastó que pega i no fa remor, on Cristo va perdre 
l’espardenya, pa d’àngel, pagar just per pecador, pecat confes-
sat pecat mig perdonat, passar-les més putes que Caín, per 
l’amor de Déu, predicar amb l’exemple, plorar com una mag-
dalena, per un frare no es perd el convent,  per Nadal qui res 

no estrena res no val, perdre l’oremus, passar per la vicaria, 
parar l’altra galta, pecat amagat pecat mig perdonat, passar 
la bacina, predicar al desert, quan fou mort el combregaren, 
no es pot repicar i anar a processó, quedar-se per vestir sants, 
que sigui el que Déu vulgui, sant tornem-hi, semblar Sodoma i 
Gomorra, semblar un Eccehomo, cara de funeral, sentir tocar 
campanes, ser de la pell de Barrabàs, ser lleig com un pecat, 
ser més llarg que la bragueta d’un capellà, ser providencial, ser 
un tros de pa beneït, sonar a música celestial, si no ho veig 
no ho crec, tenir més paciència que Job, trencar-se la crisma, 
tenir ànima de canti, ull per ull dent per dent, viure com un 
canonge, veure el cel obert, vendre’s l’ànima, treure el sant 
Cristo gros, una veritat com un temple, tots els camins porten 
a Roma, tirar la primera pedra, tenir una feinada de Maria San-
tíssima, tant de bé li ha fet Déu, semblar una ànima amb pena, 
si Déu plau, l’home proposa i Déu disposa, la carn és dèbil, la 
Bíblia en vers, ningú és profeta a la seva terra, no tenir culpa 
ni pecat, no tenir cara per senyar-se, menjacapellans, migdia-
da de canonge, parlar del sexe dels àngels, penjar els hàbits, 
posar el crit al cel, rentar-se les mans, remoure cel i terra, ser 
més papista que el Papa, ser una rata de sagristia, sortir amb 
un ciri trencat, tenir el diable al cos, tenir el sant d’esquena, tots 
els sants tenen vuitada...

I podríem continuar  i anar fent, però s’acaba l’espai.
Un altre dia continuarem, n’hi ha per omplir planes i 

planes. n

Expressions de cada dia

Roger Cortina 

TRiBUNA

En plena Setmana 
Santa i posteriors festes 
de Pasqua, he pensat 
de fer un repàs de tot un 
conjunt d’expressions 
lingüístiques de temàtica 
religiosa que emprem 
sovint. 
A vegades, ens surten 
sense ni adonar-nos-en 
i molt menys pensem el 
seu origen més remot.
Vinga, comencem!

T
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Enguany Pasqua cau baixa. Concretament la 
setmana santa va del al de març. Uns dies de 

tradicions amb cantades de Caramelles i altres 
activitats culturals, com concerts, actuacions, 
etc. A més dels actes religiosos que es porten a 
terme per aquestes dates.

A Casserres hi haurà cantada de caramelles 
per la coral Sant Bartomeu i ball de Bastons i dels 
Cascavells per el grup d’esplai Xiruques del Roc 
de la Mel. 

A Viver i Serrateix també es cantaran les ca-
ramelles i hi haurà ball de Cascavells i recorregut 
per les cases.

A Vilada el diumenge de Pasqua hi haurà can-
tada de caramelles pels carrers del poble. Dilluns 
de Pasqua se celebrarà la festa de la truitada a 
partir de les 5 tarda al costat del Local Cultural.

A Berga, el diumenge de Pasqua, a 2/4 d’1 del 
migdia i a la plaça de Sant Pere se celebrarà la 
tradicional cantada conjunta de caramelles. Els 
grups de la ciutat, entre ells, l’Escola de Santa Eu-
làlia, la Coral Infantil Xerics, el Grup de Caramelles 
de La Valldan, el ‘Coro’ acompanyat de la Cobla 
Ciutat de Berga i la Coral Queraltina, faran les se-
ves cantades a l’escenari de la plaça, on acabaran 
l’actuació interpretant una peça conjunta, acom-
panyats pel públic assistent.

Per Pasqua, Caramelles i Tradició

A Vallcebre es fa difícil de datar la tradició 
de les caramelles o “camigeres”. La tradició oral 
ens remunta a uns cent anys, però la seva histò-
ria podria ser molt més antiga.

Després d’un parèntesi, des de l’any 1978, 
gràcies a la implicació i a l’esforç d’un grup de 
persones del poble, es va recuperar aquesta tra-
dició. Des de llavors s’ha vingut celebrant cada 

any el dia de Pasqua, arribant a totes les cases 
del municipi, i realitzades íntegrament per la 
gent de Vallcebre.

Dues setmanes després de les carame-
lles, amb els ous i diners recollits durant les 
cantades, els caramellaires de Vallcebre or-
ganitzen la Truitada Popular, gratuïta i oberta 
a tothom. n

yoUtUBE.CoM
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D’astronauta o domadora? No, millor de 
princesa, però si tinc el de pirata! No, no, el 

de diablessa sexi, i el de velleta? Potser és més 
còmode el d’excursionista, més que el de pirà-
mide o el de leprosa, o de Zulú, o de “vaqueru” 
atacat pels indis... I el de rateta? No. Aquest és 
el de l’any passat. El millor el del cine, el recordo 
amb nostàlgia d’aquell carrer tan ben guarnit.

Diumenge: guerra de la Farina, hospital de 
campanya, molta feina, molts ferits.

Dimecres de cendra: l’enterrament. Aquest 
any enterrem la sardina, pobreta. Processó, plo-
rar, plorar molt (una teràpia excel·lent), cremar-la 
i menjar-ne moltes.

Aquest és el meu Carnestoltes!
Va! Tots de cap al Carnaval, que tot s’ho val!
Si no ho has fet mai... Prova-ho!
Si ho has deixat de fer... Torna-hi! 
Visca el carnestoltes de Berga! n

Òndia tu! 
Ja hi som altra volta!

Angelina Vilella
Artista i activista cultural

L’APUNTT

Gran Via, 7 baixos BERGA
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

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

Nucli zoològic: B 2500469

ESTUFES DE LLENYA
L L A R S  D E  F O C
ESTUFES DE PELLET
B A R B A C O A S
CUINES ECONÒMIQUES
FORNS DE LLENYA
RECUPERADORS D’ESCALFOR

BIOMASA
XEMENEIES DE GAS

www.xemeneies.cat. 
Telèfon: 93 821 23 73

Cantonada Castellar de n`Hug, 
Marià Obiols, 5,     08600 Berga

JOIERIA CANALS
Rellotgeria, joieria

C. Ciutat, 53           Tel. 93 821 13 85            08600 BERGA

canals@joieriacanals.com
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CARNESToLTEST

Berga celebra un carnestoltes participatiu 
amb activitats per a totes les edats. Dels 
canvis d’enguany destaquem la consolida-

ció de la sortida de les carrosses i comparses de 
la rua des de la Carretera de Solsona, davant de la 
residència Sant Bernabé i el canvi de lloc del ball i 
l’entrega de premis que es farà a la carpa situada 
al Passeig de la Indústria, davant de la baixada 
del terraplè. Allà els participants serà rebuts pels 
Trastucats a ritme de batucada.

Els actes previstos comencen el divendres 5 
de febrer a les 11 del matí, amb esmorzar de dis-
fresses de les escoles de Berga a la plaça de Sant 
Pere amb coca i xocolata, acompanyat de balls i con-
tes amb els personatges Nap i Tap!!

A 2/4 de 5 de la tarda, gran ball de Carnestol-
tes amb Montse Serrallonga al Casal de Gent Gran 
de Berga.

El dissabte 6 de febrer, les activitats comencen 
a les 12 del matí al centre de Berga, amb l’arribada 
del molt reeixit Rei Calçoti!, i a més a més, activitats 
diverses a càrrec de l’ANC Berga, l’Agrupament 
Escolta Santa Maria i Geralda de la Portella, els 
Bombers, la Creu Roja, el Grup Colònies a Borredà, 

La Sardina 
i el rei Calçoti
regnen a Berga

Polígon Industrial La Valldan
Camí Sant Bartomeu, 24-A

Tel. i Fax 93 821 17 62
08600 BERGA

clients@planxisteriavertex.com

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

barestació
tapes, entrepans

plats cuinats
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el Grup de Joves de Santa Eulàlia, els Mossos d’Es-
quadra,  la Policia Local i Protecció Civil. 

A la 1 del migdia, festa de confeti a la plaça de 
Sant Joan amb Dani Magyk.

Després de dinar, a les 4 de la tarda, hi haurà 
la concentració de les carrosses davant la Resi-
dència Sant Bernabé de Berga (carretera de Sol-
sona). Les inscripcions es tancaran quan faltin 10 
minuts per les 5 de la tarda. Els inscrits a través 
d’Internet (www.ajberga.cat), hauran de passar a 
recollir el número d’inscripció. Es sortirà per ordre 
d’arribada.

A les 5 de la tarda, inici de la rua. Sortida de 
davant la Residència Sant Bernabé. Es continua-

rà la rua pel carrer del Roser, es baixarà el passeig 
de la Pau fins al carrer Gran Via, es pujarà el pas-
seig de la Pau fins a la plaça de la Creu, la Ronda 
Moreta i el passeig de la Indústria, on hi haurà una 
rebuda per part dels Trastukats. Hi haurà dos ju-
rats, un d’incògnit itinerant i un d’estàtic situat a 
la plaça de la Creu. El veredicte i el lliurament de 
premis es farà públic després del sopar popular 
que hi haurà a la carpa instal·lada al vall, aproxi-
madament a 2/4 d’1 de la matinada.

Després de sopar gaudirem de Ball, gresca i 
xerinola amb PD Nanfu i tot seguit T&T fins a les 
3 de la matinada. Tot aquest sarau l’organitza La 
Bauma del Encantats.

Passeig de la Pau, 41 baixos  685 870 698
Passeig de la Indùstria, 16  653 937 354           08600 BERGA

servei a domicili

Pio Baroja, 43                              08600 Berga
938 220 452     677 503 190

jballara@telefonica.net   www.jballara.com/tancabe

TANCAbé
Tallers J. Ballarà, S L

Fabricació de tot tipus de finestres i portes 
amb alumini i R.P.T.. · Més de 200 colors.
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Després de reposar una mica, el 
diumenge dia 7 de febrer i a les 11 del 
matí, es farà l’esmorzar de la GUERRA 
DE LA FARINA. Els del bàndol Carlí (de 
color blau) esmorzaran al bar la Lluna 
i els del bàndol Lliberal (de color ver-
mell), al bar Ca la Nuri.

CONSTRUCCIÓ EN GENERAL 
Has pensat fer obres a la cuina o al bany i no ho fas pensant en 
l’enrenou que això comporta? Tenim la solució! 
Consulti’ns sense compromís. 

SERVEI IMMOBILIARI 
Venda: 
➥ Pis a Avià - Centre poble. 3 hab., menjador, cuina, bany i rentador. 
Preu: 30.000€ 
➥ Solar de 106,50m2 per unifamiliar entre-mitgeres a Avià. Preu: 25.000€ 
➥ Excel·lent casa en planta baixa, per entrar-hi a viure, de 200m2 a 
Graugés amb parcel·la de 3.300m2

. 
➥ Xalet a Sant Jordi. Important oportunitat. Demanar informació 
➥ Solar per inversors al centre de Berga per edificar 18 habitatges i 
pàrking. 
Lloguer: 
➥ Pis al Cr. Pla de l’Alemany. 2hab., menjador, cuina, bany. Preu: 250,00€ 
➥ Pis de 65m2 molt assolellat a la Ctra. de Solsona. 3hab., menjador, 
cuina, bany. Preu: 275,00€. 
➥ Pis a Avià. 3 hab., menjador, cuina, bany i rentador Si té un immoble per 
vendre o llogar l’hi gestionem el servi.

Ctra. de Solsona, núm. 7 bxs. 93 822 33 37
beravi@beravi.cat 

A la 1 del migdia s’iniciarà la 
Guerra a la plaça de Sant Pere de 
Berga. Servei d’hospital de campa-
nya, creu verda. En acabar hi haurà 
vermut a la plaça de Sant Joan (Or-
ganitza la Bauma dels Encantats).

A 2/4 de 6 de la tarda comen-
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çarà el Ball de Carnestoltes infantil al Pa-
velló Vell amb Dani Magyk i concert del grup 
d’animació infantil AI CARAI! A la mitja part 
BERENAR PER A TOTHOM. Preu de l’entra-
da: 3€ (gratuït als menors de 3 anys)

El carnestoltes de Berga acabarà el 
dimecres 10 de febrer amb diversos actes.

De 5 de la tarda a 7 del vespre hi haurà 
la vetlla de la Sardina a l’Ajuntament de Ber-
ga. Hi esteu tots convidats! Porteu la vos-
tra sardina pintada, decorada i colorejada i 
també l’hi penjarem!

Tot seguit, enterrament del Rei Carnes-
toltes. Es demana la participació de molts 
ploraners i ploraneres. Inici de la processó 
a la plaça de Sant Pere i final a la plaça del 
Forn. A continuació, lectura del testament 
pel notari de Madrona (un notari que aco-
llona) i SARDINADA POPULAR  a càrrec de 
la Penya Boletaire de Berga (Organitza Els 
Farsardines). n

Organitza: Ajuntament de Berga amb el 
suport de la Bauma dels Encantats i La 
Farsa.

CARNESToLTES / BERGA
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Gironella arrenca motors del Carnestoltes 
el divendres dia 12. Tot i això, el dijous 4 
de febrer, dijous llarder, a les 5 de la tarda 

i al casal de Gent Gran La Llar hi haurà ball amb 
Lucky Luke i pa amb botifarra, organitzat per La 
Llar i Gerundella. Preu: 3 euros.

El mateix dijous, l’Ampa i l’Escola Fedac Gi-
ronella organitzen el Primer Concurs de Truites. 
S’hauran de presentar al centre de 9 a 10 del matí 
i l’entrega de premis es farà a 3/4 de 5 de la tarda 
a la mateixa escola. Més informació a www.fe-
dac.cat/gironella i al facebook: Escola Anunciata 
Fedac Gironella.

Els actes propis del Carnestoltes gironellenc 
comencen el divendres dia 12 de febrer a 2/4 de 
10 del matí amb una rua infantil per Cal Bassacs.

A 2/4 d’11, rua infantil de les escoles per Giro-
nella, que sortirà de la Font del Balç fins al Local 
del Blat, on hi haurà pregó, espectacle i esmorzar.

Als voltants de la 1 del migdia, la Perla i els 
seus amics visitaran la Fundació Residència 
Sant Roc. 

Gironella celebra el Carnestoltes els dies 
12, 13 i 14 de febrer amb moltes novetats

A 1/4 de 4 de la tarda, al Local del Blat, Festa 
Final del Carnestoltes escolar amb Ambaükatunà-
bia.

A 2/4 de 8 del vespre, al Local del Blat, ball i 
esport amb la Glitter Party Kids, i a 2/4 de 9, Glit-
ter Party Adults i l’actuació de The Killers Sisters.

A les 10 del vespre començarà un cercatasques 
amb la xaranga Pitus i Flautes i la Banda de Tam-
bors, pels bars de Gironella. S’iniciarà al Pont de 
les Eres i acabarà al Local del Blat, on de les 11 
de la nit a la 1 de la matinada hi haurà Disco Mòbil 
amb Parèntesis Grup.

Dissabte els actes comencen a les 5 de la tarda 
davant del Local del Blat amb la concentració de 
comparses. A 2/4 de 6, arribada de la Perla i el 

CARNESToLTES
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seu seguici, pregó, txupinassu i inici de la rua de 
Carnestoltes amb la xaranga Damm-er i la Toca-
bemolls, animació amb titelles gegants, xanquers, 
el Sr. Callau i molt més.

A 2/4 de 8 de la tarda, desfilada i concurs de 
comparses amb el mestre de cerimònies Sr. Ca-
llau, davant del Local del Blat. 

Les comparses que participin al concurs han 
de tenir com a mínim 8 components.

Els premis de la categoria LOCAL són: 1r. 600 
euros, 2n. 400 euros i 3r. 200 euros. En la cate-
goria FORÀNIA (no residents a Gironella) hi ha 
un premi únic de 300 euros. L’organització desa-
consella les carrosses amb vehicle motoritzat i 
música.

A les 11 de la nit, cercatasques amb la xaranga 
Damm-er pels bars de Gironella, i a 2/4 d’1 de la 
matinada al Local del Blat, festa jove amb 9Son 
(rumba catalana), Miquel Fontanova (Flaix FM) i 
Discomòbil amb Parèntesis Grup. Preu: 5 euros.

Una de les novetats d’enguany són els actes pre-
vistos pel diumenge 14 de febrer, com a fi de festa. 
A les 5 de la tarda i al Local del Blat hi haurà ball 
amb Xarop de Nit i Pa amb sardines al preu popular 
de 3 euros. Hi col·labora el Casal de Gent Gran La 
Llar. El ball estarà inspirat en Venècia, pel que es 
demana anar-hi amb màscara o disfressa. n

Av. Catalunya, 61 - 08680 GIRONELLA
Tel. 93 825 03 12 - FAX 93 825 14 71

ass.vilalta@movistar.es

ASSESSORS ASSOCIATS,S.L.

INSTAL·LACIONS 
CORBERA S.L.

AIGUA - CALEFACCIÓ - AIRE CONDICIONAT - GAS 

             Tel. 93 822 87 71
Pol. Can Ginyola, Par. 7 (Bassacs)                  corberains@hotmail.es
08680 GIRONELLA-Barcelona                         www.corberains.comTel. 93 825 10 92

Av. Catalunya, 63 - Gironella

Peixateria Cantàbric des de 1973
Peix fresc i congelat

Antoni Massana Rincón
Tel. i Fax: 93 825 12 72

C/ Farguell, 33 baixos - 08680 GIRONELLA

Jaume Fornells Braut

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

AUTomoCiÓ

Avda Catalunya, 63
tel. 93 825 07 79
08680 GIRONELLA
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E l poble de Puig-reig viurà els 
dies 5 i 6 de febrer un animat 
carnestoltes que inclou activi-

tats de tota mena per a petits i grans.
Els actes previstos comencen el 

divendres, dia dedicat a la mainada i al 
jovent. A 2/4 de 10 del matí, al pavelló 
d’esports, hi haurà disbauxa infantil a 
càrrec de la Pallassa trafàlgar.

A 2/4 de 11, començarà l’esmorzar 
amb coca i xocolata i hi haurà la lectu-
ra dels pregons del Carnestoltes 2016 
a càrrec de les escoles.

A 2/4 de 12, se celebrarà una cer-
cavila cap a la plaça Nova on hi haurà 
el final de festa. 

Al vespre, a les 9 i a la plaça Nova, 
es farà una mongetada amb botifarra 
popular, que només costarà 2 euros i 
serà gratuïta pels que hi vagin disfres-
sats. Seguidament s’iniciarà un cerca-
bars amenitzat per la Xaranga de Puig-

CARNESToLTES

Puig-reig celebra un carnestoltes 
per a totes les edats

T
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E ls actes es concentren en el diu-
menge dia 7 de febrer i comencen 
a les 12 del migdia amb l’inici de 

la rua a la plaça de la Vila. Cal portar, 
cassoles, xiulets i utensilis varis per a fer 
gresca.

A les 2 de la tarda, dinar al Local 
Pirinenc. El menú d’adults és format per 
macarrons, pollastre, amanida i postres 
al preu de 10 euros i l’infantil compta 
amb macarrons i postres per 6 euros. 
Cal apuntar-s’hi a través dels telèfons 
636 026 637, 626 429 798, abans del 
dijous 4 de febrer.

A les 4 de la tarda començarà un 
engrescat concurs de disfresses, amb 
premis per a tothom!

Ho organitza la Comissió de Festes 
amb el suport de l’Ajuntament de Vilada, 
els quals us hi conviden. n.

Diumenge 7 de febrer, 
Vilada es vesteix de Carnestoltes

reig i els Percus dels Diables del Clot 
de l’Infern, acte organitzat pels joves 
de Puig-reig. 

Dissabte, dia 6, els actes comen-
cen a 2/4 de 5 de la tarda amb una 
cercavila pels carrers del poble, en-
capçalada per Sa Majestat la Reina 
Carnestoltes. Seguidament, al pavelló 
d’esports, exhibició de comparses i 
pregó de la reina Carnestoltes 2016, i 
en acabar, gran banquet i ball fins a la 
1 de la matinada, amb preus populars. 
7 euros per persona per a les compar-
ses que participin a la rua, 5 euros per 
a nens i nenes fins a 12 anys i 8 euros 
per a la resta.

Per Carnestoltes, el comerç del po-
ble es vesteix de mexicà.

L’Ajuntament de Puig-reig convida 
tothom a gaudir dels actes previstos. n
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Carnaval a la Pobla de Lillet

Dissabte dia 6 de febrer, a les 5 de la tarda, a la 
plaça de l’Ajuntament, concentració de disfresses 
infantils. Seguidament al Saló La Flor, berenar i 
ball, amb pluja de globus i confeti.
A 2/4 de 9 del vespre, a la plaça de l’Ajuntament, 
arribada de Sa Majestat el Rei Carnestoltes, lec-
tura del Pregó i animada Rua.
En acabar, al Saló La Flor, sopar ràpid i Ball fins 
que el cos aguanti.
Ho organitza l’Ajuntament de la Pobla de Lillet amb 
el suport de diverses entitats i l’escola del poble.

Carnaval a Bagà

El divendres dia 5 de febrer a les 5 de la tarda 
començarà el carnestoltes infantil, que anirà de 
la plaça Catalunya fins al Pavelló. En arribar hi 
haurà berenar ofert per l’AMPA del CEIP Galzeran 
de Pinós. Seguidament festa de disfresses amb 
Disco Baby.
Dissabte dia 6 de febrer, a les 8 del vespre i al 
carrer Pintor de Soto es farà la concentració de 
les comparses participants a la desfilada que 

CARNESToLTES

començarà a 2/4 de 9 del vespre i voltarà pels 
carrers de la Vila fins arribar al pavelló on hi haurà 
sopar i actuació de les comparses. 
A les 11 de la nit al mateix pavelló començarà el 
ball de Carnestoltes amenitzat per Cares Xandri i 
seguidament sessió Disco amb Xandri’s Djs.
Els actes continuen el dimecres de cendra, el 10 
de febrer, a 2/4 de 9 del vespre amb una cercavi-
la que sortirà de la plaça Catalunya, passant per 
diversos carrers de la Vila fins arribar a la plaça 
Porxada on hi haurà la cremada del carnestoltes 
i sopar popular. Ho organitza l’Ajuntament de 
Bagà qui hi convida a tothom i recorda que les 
persones que no formin part de cap comparsa i 
vulguin anar al sopar de dissabte al pavelló, po-
den comprar els tiquets al preu de 5 euros al punt 
d’informació del carrer Raval, 18, fins el dimecres 
3 de febrer.
Els actes del Carnestoltes a Bagà s’acabaran el 
divendres 12 de febrer a les 5 de la tarda i al Club 
Bagà, on també se celebrarà el Carnestoltes. Hi 
haurà berenar amb cava i animat ball a càrrec de 
‘De Gala’. Els organitzadors animen a tothom a 
anar-hi disfressats. Preu: socis 4 euros, no socis 
5 euros. Cal comprar el tiquet al club.
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Carnaval 
a Castellar de N’Hug

El divendres dia 5 de febrer comencen els actes 
de carnestoltes a Castellar de Na les 5 de ta tarda 
carnaval al local social per a la gent gran i xoco-
latada.
6 a les 10 del vespre, ball de Carnaval al Local 
Social coca i moscatell. Tothom hi es convidats 

Carnestoltes 
a Guardiola de Berguedà

Els actes comencen diumenge dia 7 a partir de 
¾ de 5 de la tarda quan tothom s’ha de dirigir al 
Carrer de l’Estació per esperar l’arribada de Sa 
Majestat Carnestoltes. A continuació hi haurà la 
desfilada de les diferents comparses pels carrers 
de la població, que s’acabarà al Centre Cívic, on 
hi haurà Ball amb DIVERTIMENTO, repartiment 
de coca i xocolata i l’entrega dels premis als dife-
rents grups i comparses. 
L’organització recorda que tots els grups que vul-
guin participar en el ball o que portin carrossa, 
han de passar per l’Ajuntament abans del dijous 

dia 4 de febrer i porta el CD amb la musica del ball. 
Hi haurà premis per a totes les comparses.
El dimecres 10 de febrer a les 8 del vespre hi haurà 
el Comiat de Sa Majestat Carnestoltes a la Plaça 
de l’Ajuntament. A continuació l’enterrament de 
la Sardina, amb repartiment d’arengades, pa i vi 
a la mateixa plaça. Ho organitza l’Ajuntament de 
Guardiola de Berguedà.

Carnaval a Gósol

El carnestoltes de Gósol se celebra el dissabte 
dia 6 febrer amb una cercavila pels carrers del 
poble que començarà a les 6 de la tarda. Diversos 
establiments del poble conviden als participants a 
un pic-pica. La festa acaba a la Plaça Major amb 
el pregó i sopar.

Carnaval a Olvan

El dijous 4 de febrer els alumnes del CEIP d’Ol-
van es disfressen i fan participar a tot el poble 
d’aquesta festa tan senyalada amb una cercavila i 
diverses actuacions. La festa finalitza amb coca i 
xocolata per a tothom.

Carnaval a Saldes

El  Carnaval a Saldes se celebra el dia 13 de febrer 
amb un animat Ball a les 12 de la nit, amb Discote-
ca Mòbil i Concurs de Disfresses.
Ho organitza la comissió de Festes amb la col-
laboració de l’Ajuntament de Saldes.

L’Escola Municipal de Música de Berga or-
ganitza aquests mesos d’hivern i primavera 
el Cicle Música per a la ciutat, amb diverses 
actuacions. La iniciativa compta amb el su-
port de l’Ajuntament de Berga, la Generali-
tat, la Diputació i l’Ampa de l’escola.
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T GiRoNELLA

E l dissabte i diumenge 19 i 20 de març se 
celebrarà a Gironella la Fira de Sant Jo-
sep, anomenada Fira del Motor, ja que 

les empreses automobilístiques de la comarca hi 
presenten les novetats de la temporada. També 
s’aprofita per a exposar vehicles de més de 20 
anys, que fan les delícies dels visitants.

La Fira de Sant Josep comptarà amb la vui-
tena edició de la trobada de cotxes clàssics, amb 
l’exposició dels vehicles a la plaça Pi i Margall, els 
quals faran un recorregut per la vila i voltants. 
També hi haurà l’espai entitats, que enguany es 
trasllada a la plaça Dr. Armengou.

Gironella acollirà la inauguració de la tempo-
rada dels Castellers de Berga que des dels seus 
inicis aprofiten la Fira per a fer-hi la primera ex-
hibició que se celebrarà als voltants 2/4 d’1 del 
migdia.

Fira de Sant Josep 
i del Motor 
de Gironella

Juntament amb el Motor, el Comerç de la Vila 
té molt protagonisme. Una bona part de comer-
ciants juntament amb entitats locals, exposen i 
organitzen les activitats que se celebren al Local 
del Blat, obert dissabte tarda i diumenge matí i 
tarda, on s’hi podran veure les darreres novetats 
en moda, complements, mobles i altres. Serà la 
21a edició d’aquesta exposició on també hi haurà 
les desfilades de les botigues de roba i calçat de 
Gironella i entre les persones que ho visitin se sor-
tejarà un cap de setmana de vacances.

També es podrà gaudir de l’exposició del 
concurs de dibuix infantil que se celebra entre les 
escoles de la Vila. A l’interior del Garatge Paco, a 
l’avinguda Catalunya, hi haurà una exposició de mi-
crocotxes utilitaris de transport de la postguerra.

La Fira també compta amb una mostra agro-
alimentària de productes de proximitat i enguany 
les atraccions se situen totes a la plaça gran de 
l’estació. Exhibicions gimnàstiques, exposicions i 
actuacions diverses acompanyen als actes prin-
cipals d’aquesta Fira del Motor que obre la por-
ta a les fires i certàmens anuals de la Catalunya 
Central. La regidora de Comerç i Fires de l’Ajunta-
ment de Gironella, M. Àngels Sallés, recorda que 
els canvis d’enguany tenen per objectiu millorar 
la mobilitat dels visitants i distribuir les activitats 
d’una forma més adient. Sallés convida a tothom 
a gaudir de la Fira del Motor, la Fira del Motor o de 
Sant Josep de Gironella. n
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L’Esteve
F u s t e r i a
tel.677 326 535

 93 822 88 61
Carrer Verdaguer, 3             08680 GIRONELLA

ULTIMES SETMANES 
DE LIQUIDACIÓ

APROFITEU 
LES DARRERES 
GANGUES !!

ULTIM DIA 20 DE MARÇ

a Gironella Avda. Catalunya, 26
938 251 084
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Entrepans, 
Plats combinats, 
Tapes...

El Racó de l’Auri

Avinguda Catalunya, 65           08680 GIRONELLA
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onstruït l’any 1933 pel Centre Excursionista 
Montserrat de Manresa per donar resposta a la 
demanada existent de persones que venien als 
Rasos a practicar l’equí, però també com centre 
neuràlgic per a moltes excursions per indrets 
singulars del que entenem com els primers con-
traforts del Pirineu. Durant anys, el xalet-refugi ha 
estat punt de referència per a moltes persones, 
amants de l’esquí i l’excursionisme per acollir-los 
i donar-los els serveis necessaris per a la pràctica 
esportiva.

La petita renaixença 
dels Rasos de Peguera

El Xalet-Refugi dels Rasos de Pe-
guera ha retornat la vida perduda fa 
anys en aquest meravellós indret de 
la muntanya berguedana. Des de fa 
poc més d’un any, el refugi, totalment 
refet i millorat després de l’incendi 
que va patir el febrer del 2011 que 
destruí part de la teulada i obligà el 
seu tancament, torna a donar la vida 
als Rasos, perduda durant molts anys.

El gironellenc Jaume Palau és guia de muntanya i 
actual guarda del Refugi dels Rasos. Ell, amb una 
àmplia experiència en muntanya i antic guarda 
del refugi de Coll de Pal, ara tancat, ha estat un 
dels impulsors de que el projecte de dinamitzar 
aquest equipament i atreure el màxim de perso-
nes possible perquè la iniciativa sigui viable.
L’esforç que moltes persones han posat per tornar 
a aixecar aquest projecte gràcies a l’aportació del 
mateix Centre i d’una campanya de micromecen-
tage i de treball voluntari, que segueix sent propi-
etat del Centre Excursionista Montserrat, fa que 
el compromís sigui més gran. 
«De moment no em puc queixar. El projecte comen-
ça a funcionar i es nota que molta gent li agrada 
venir als Rasos per tot el que es pot fer i també 
per l’oferta que des del Xalet oferim». I es que el 
Xalet dels Rasos no deixa de ser una espècie de 
camp-base per a moltes persones que des d’aquí 
realitzen moltes activitats, com la serra d’Ensija, 
el cim d’Estela, el poble de Peguera o la font del 
Pi i fer la ruta dels maquis o les vies ferrades de 
Vallcebre. «La nostra idea –comenta en Jaume– 
és donar el màxim de serveis a les persones que 

C
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El xalet-refugi 
torna oferir uns 
serveis complets 
pels amants 
de la natura 
i els esports 
de muntanya

venen, de cara a tenir una oferta atractiva per a 
tot tipus de persones, ja siguin professionals que 
busquen activitats de preparació o d’aventura com 
famílies amb nens». 

Així, a més de pernoctar-hi i poder-hi menjar 
–actualment el refugi té capacitat per allotjar a 35 
persones en habitacions i un menjador per a prop 
de 50– un dels principals serveis que el refugi ofereix 
són rutes guiades que ell mateix ha hagut de marcar 
i que es poden seguir amb GPS, que ell mateix lloga, 
com també lloga raquetes de neu, quan hi ha neu, es 
clar! Tant és ideal pels ciclistes que fan rutes amb 
BTT com per a molts naturalistes amants de la flora 
o la fauna. En aquesta línia, també s’ofereixen rutes 
botàniques, en les que es pot descobrir l’orquídia ca-
putxina, per exemple, o també pels ornitòlegs, on hi 

troben pardals d’ala blanca entre moltes altres espè-
cies d’ocells. Pel seu emplaçament, també és un lloc 
ideal per fer-hi observacions d’estels...

Excursions amb cavalls i esportistes d’elit
Una des les activitats que més èxit comencen a te-
nir són les rutes amb cavalls. Les excursions es fan 
des de l’hípica de Vilaformiu, al costat de Berga –
on hi treballa la companya del Jaume– i pugen fins 
als Rasos, on es queden a sopar i a dormir.

L’endemà segueixen amb la ruta, que pot ser de 
dos o tres dies, depenent del temps que disposi ca-
dascú. Les estades al refugi és un altre dels temes im-
portants a tenir en compte, ja que els mesos d’hiverns, 
el refugi només està obert de divendres a diumenge, 
però els mesos d’estiu està obert tota la setmana. 

«
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El refugi també s’està convertint en un lloc 

ideal per a molts esportistes de muntanya, que el 
tenen com a centre per als seus entrenaments. 
«Aquesta és una activitat també molt important que 
tenim –comenta en Jaume¬– ja que tenim moltes 
esportistes que els agrada venir aquí per entrenar-se 
de cara a participar en diversos campionats» entre 
els quals hi destaca el casserrenc Quico Soler que 
ve a preparar-se per les curses de muntanya.

En aquesta línia, és important el conveni que 
té a punt amb la marca de sabates de muntanya 
italiana La Sportiva, juntament amb un dels seus 
promotors, el corredor professional berguedà 
Dani Tristany, per fer dels Rasos un centre d’en-
trament per a esportives patrocinats per aquesta 
marca. L’ambiciós projecte permetrà disposar al 
xalet dels Rasos, tota l’amplia gama de calçat de 
muntanya que ofereix aquesta marca, perquè pu-
gui ser provada per totes aquelles persones que 
així ho desitgin, el que li dona un nou al·licient a 
tots els amants del muntanyisme per apropar-s’hi. 

Camps d’orientació
Entre les activitats que en Jaume li agradaria po-
tenciar des dels Rasos són els camps d’orientació, 
un activitat molt explotada espacialment al nord. 
Ara està treballant en fer fies d’entrenament per 
orientació, però encara li falta una mica per po-
der disposar d’un bon espai pel que era l’estació 
d’esquí, per poder-ho desenvolupar. «Aquestes ac-
tivitats d’orientació acostumen a portar molta gent 
–diu en Jaume– ja podrien concentrar fins a 400 

participants o més, de persones molt motivades per 
aquests circuits amb fites marcades en mapes».

Davant de totes aquestes possibilitat d’acti-
vitats que ofereix des del Refugi, el Jaume creu 
fermament en les seves possibilitats de ser un 
referent de muntanya a partir de la història que 
aquest equipament té al darrere.  

Així, només a tall d’exemple, ja a la revista 
esportiva Stadium, editada a Barcelona entre el 
1911 i el 1930, hi trobem nombroses referències 
a les proves esportives que s’hi celebraven. En 
un dels articles del gener de l’any 1920, titulat “La 
nieve y los deportes de invierno”, hi podem llegir: 

«Montseny, Ribas, Camprodón, Núria y Els Rasos 
de Peguera han sido durante las pasadas fiestas, 
punto de reunión de muchísimos skiers que, al ti-
empo de ejercitarse en su deporte predilecto, han 
comenzado los entrenamientos para las grandes 
carreras de fondo y velocidad que, como todos los 
años, organiza la Secció de Sports de Muntanya 
del Centre Excursionista de Catalunya.» (...)  «In-
numerables son los lugares donde estos días han 
podido practicarse los deportes de nieve, pero por 
la magnificencia de sus pistas y el encanto de 
sus bellísimos paisajes, sobresalen los llamados 
“Rasos de Peguera”, apenas conocidos por unos 
pocos devotos del ski. La esplendidez de aquellas 
pista, de varios kilómetros de extensión y, sobre 
todo, la incomprable hermosura de sus paisajes, 
verdaderos parques naturales a más de 2.000 me-
tros de altura, hacen de aquellos parajes lugar ide-
al para la práctica de los deportes de nieve. Lásti-
ma grande que la falta de comunicaciones y mas 
que nada la de alojamiento, impidan organizar en 
“Rasos de Peguera” unos concursos como los 
que en Camprodón y Ribas tendrán lugar los días 
20 y 21 del corriente y 2 y 3 del próximo febrero».

Ara, les comunicacions ja hi son, i l’allotja-
ment, encara que reduït, també. Llàstima que el 
Berguedà no hagi sabut aprofitar el potencial 
d’aquest indret natural, seguint a l’espera de que 
algun emprenedor decidit, a l’estil d’en Jaume 
Palau, que està convertint els Rasos de Peguera, 
altra vegada, en un punt remarcable dels esports 
de muntanya a Catalunya. n
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Els Rasos de Peguera fou el primer lloc de Catalunya on es va practicar 
l’esqui. Això era pels voltants de 1908. De llavors ençà, fa ja més de 

cent anys, no podem dir que les coses hagin anat cap a millor sinó més 
aviat el contrari. Malgrat la manca de neu que aquest any tornem a patir, 
els Rasos de Peguera segueix sent un lloc emblemàtic que, més enllà de 
la pràctica de l’esquí, és idoni per a moltes activitats esportives, a més de 
ser un indret ideal per a les excursions i les sortides familiars de lleure.

Malgrat la manca de neu, un fet que malauradament es repeteix de 
forma cíclica i potser més accentuada en aquests darrers anys, l’esta-
ció d’esquí dels Rasos, inaugurada l’any 1975 amb unes equipaments i 
serveis prou idonis per la pràctica de dues disciplines d’esports d’hivern 
com són l’esquí nòrdic i l’esquí alpí, res de tot això es pot fer actualment, ja 
que l’estació va tancar el 2004. En aquells moments, l’estació disposava 
d’una escola d’esquí, una vintena de professors, una botiga de lloguer de 
material, així com de cafeteria i restaurant.

A l’hemeroteca trobem que l’any 2009, la Generalitat de Catalunya 
es va comprometre a ajudar l’estació, de la mateixa manera que ho ha fet 
amb moltes altres, com ara la Molina, Vall de Núria, Vallter 2000, Espot 
o Port Ainé, i més recentment Boí Taüll, per tal de modernitzar les instal-
lacions. Però el projecte no va arribar a bon port, malgrat les importants 
inversions realitzades especialment en el desdoblament de la carretera 
que hi arriba i línea de subministrament elèctric per fer funcionar les 
instal·lacions. La gestió d’aquestes estacions es porta a través de l’empre-
sa pública Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)

Rasos de Peguera, d’estació pionera 
de l’esquí català a projecte frustrat

En un reportatge del diari Expansión sobre les estacions d’esquí 
gestionades per la Generalitat publicat el mes d’agost del 2012, se li 
pregunta al llavors director i actual president de FGC Enric Ticó, els mo-
tius que una empresa de ferrocarrils gestioni estacions d’esquí, i diu: 
«Una raó és mantenir la principal activitat econòmica de la zona on es 
troben els complexos. Però això no implica perdre diners. El grau de co-
bertura (ingressos sobre despeses) a la Molina i Vall de Núria és del 
108%. FGC ha jugat a fons a desestacionalitzar l’oferta amb atraccions 
d’estiu, organitza competicions esportives i ha aprofitat la sinèrgia entre 
estacions. En la gestió es dona veu a entitats i ajuntaments de la zona i 
es dona entrada a la iniciativa privada en els serveis de les estacions».

És evident que algunes coses han fallat o no s’han fet del tot bé 
perquè el projecte d’estació dels Rasos de Peguera no hagi pogut recu-
perar-se, malgrat complir amb tots aquests objectius. n
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Olvan acollirà el diumenge 28 de febrer, 
la sisena edició de la recuperada Troba-
da de Motos Clàssiques de Muntanya 

del Berguedà, organitzada per l’associació Es-
portiva Benzina i Nervis. 

Una concentració turística no competitiva 
en la qual s’admeten motos clàssiques de trial, 
tot terreny, enduro o cros, seguint el model d’al-
tres reunions que congreguen un gran nombre 
de motocicletes i públic, com la llegendària 
concentració de Perafita, que es feia el segon 
diumenge de novembre en aquesta població 
del Lluçanès. A part d’un recorregut per pistes 
forestals, la trobada d’olvan tindrà una zona de 
trial i també un traçat tipus ‘crono’ per poder-hi 
rodar amb les motos de tacs d’altres temps, 
quan Catalunya va tenir unes marques pione-
res i capdavanteres a escala mundial.

Trobada 
de motos 

clàssiques 
a Olvan

també hi haurà una zona d’exposició de 
motos clàssiques i, aquest any, com a gran 
novetat, el públic assistent tindrà la possibilitat 
de veure de prop i fins i tot de provar la nova 
Montesa Trail Excursión 4 Ride 260 4T, una 
moto adaptada a un perfil muntanyenc orien-
tat a l’excursionisme, molt a l’estil de les Cota 
Trail dels anys 70 i 80 però dotada dels últims 
avenços tecnològics.

La matinal s’acabarà amb un esmorzar de 
germanor al final de l’itinerari i el sorteig de di-
versos obsequis.

L’organització recorda que la concentració 
d’Olvan es planteja com una sortida per po-
der-la gaudir sense incidents, i que no té cap 
mena de pretensió competitiva, sinó de fo-
mentar l’afició i l’amistat al voltant d’aquestes 
motos. n

INSCRIPCIONS
És imprescindible que el dia de la prova es 
porti la fulla d’inscripció, així com les fulles 
de declaració jurada, degudament emplena-
des i signades.
També es poden fer arribar per correu elec-
trònic a olvanbenzinainervi@hotmail.com
El pagament es realitzarà el mateix dia de la 
prova.
Per a qualsevol dubte o aclariment podeu po-
sar-vos en contacte amb un d’aquests dos telè-
fons: 669323420 –Pere- o 608991314 –Pep-.
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Vehicles clàssics 
i històrics visiten 
Casserres i El Guixaró  

Casserres gaudirà un any més dels vehicles històrics amb el 
5è Berguedà clàssics ral·li que organitza l’entitat ‘Històrics’.
La prova se celebrarà el 13 de febrer i els organitzadors hi 

esperen una cinquantena de participants vinguts de Catalunya, però 
també de comarques franceses i altres indrets de l’estat espanyol.
La prova consistirà en fer tres seccions, amb sortida i arribada a Cas-
serres. Un total de 12 trams i 300 quilòmetres que els participants 
recorreran pel Berguedà.

A les 8 del matí hi haurà la concentració de vehicles històrics es-
portius a Casserres on, de 9 a 10, hi haurà l’esmorzar. Després de les 
comprovacions tècniques, de distribuir els mapes dels trams i d’infor-
mar del que es trobaran els participants a la ruta, a les 11 començarà 
el primer tram que acabarà a les 2 de la tarda. Després de dinar, a 2/4 
de 4, començarà la segona secció fins a 2/4 de 6. La tercera secció 
començarà a 2/4 de 7 i durarà fins a les 8 i 10 minuts, quan acabarà 
el Ral·li. A les 9 del vespre i al restaurant ‘Cal Pajares’ de la Font 
dels Tòrracs, a Gironella hi haurà l’entrega de premis i el sopar de 
germanor.
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Segons el responsable del 
club ‘Històrics’, Ferran Sibila, ‘no 
es tracta d’una prova de veloci-
tat sinó de regularitat. A cada 
tram se’ls indica que han d’anar 
a una velocitat concreta durant 
uns quilòmetres. Pot ser a 40 o 
45 km/hora. Qui s’hi apropa més 
és qui aconsegueix més punts. 
Serà una festa del motor perquè 
podrem veure aquells esportius 
històrics, de més de 25 anys, 
com els Renault 5 copa, els Re-
nault Alpine o diverses versions 
de Porsche, entre altres’.

Pel que fa al Guixaró, del 10 al 
13 de març se celebrarà la 22a 
edició de la Concentració Inter-
nacional de Vehicles Militars 
d’època que organitza també 
l’entitat ‘Històrics’. 

Aquesta veterana prova 
comptarà amb activitats espor-
tives, gastronòmiques, culturals, 
actuacions musicals i diversos 
premis pels participants. Els or-
ganitzadors hi esperen prop de 
130 vehicles militars, de la se-
gona guerra mundial, als anys 40 
i d’altres utilitzats més tard, a les 

moToR
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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

guerres de Corea o Vietnam, pro-
cedents d’indrets com Barcelona, 
el País Basc, Navarra, Castelló, 
Madrid, les Illes Balears i Fran-
ça. Però també vehicles de casa 
nostra, vinguts de pobles com el 
Guixaró i Casserres, Avià, Girone-
lla i Berga, que al llarg dels dies 
faran diverses etapes, passant 
per Gósol, Casserres, Gironella, 
Cal Rosal, Vilada i altres pobla-
cions del Berguedà, aturant-se a 
dinar i sopar als restaurants de la 
zona. també hi haurà premis pels 
conductors i acompanyants més 
ben vestits d’època en relació als 
seus vehicles, i diumenge dia 13 
al centre del Guixaró, on hi haurà 
el parc tancat i serà la base de la 
trobada, es farà un esmorzar a 
partir de les 10 del matí. Seguida-
ment començarà la fira del Jeep, 
amb mercat de peces i venda de 
productes artesans. Una activitat 
que cada any atrau a centenars 
de persones.

Ho organitza l’entitat ‘His-
tòrics’ amb el suport de l’Ajunta-
ment de Casserres, els quals hi 
conviden a tothom. n

Passeig Bisbe Comellas, 40
938 234 052

www.forncalamaria.cat
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www.logosbergueda.cat
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Òpera “La Traviata”
Dissabte, 6 de febrer 2016

Òpera “La Bohème”
Dissabte, 13 de febrer

Òpera “Carmen”
Dissabte, 20 de febrer

Òpera “La Cenerentola”
Dissabte, 27 de febrer

Òpera “Norma”
Dissabte, 5 de març

Òpera ”Don Giovanni”
Dissabte, 19 de març

Òpera “El Trovatore”
Dissabte, 2 d’abril

Òpera “El Trovatore”
Dissabte, 2 d’abril 
Òpera “Lucia di Lammermoor”
Dissabte, 9 d’abril 
Hora:17h  Preu: 36€

Sopars Temàtics

Tardes Temàtiques
Òpera “Tosca”

Diumenge, 7 de febrer 2016
Intèrprets Pavarotti

Diumenge, 21 de febrer 2016
Oratori “Passió segons St. Mateu”

Diumenge, 27 de març 2016
Oratori “El Messies de Haendel”

Dilluns, 28 de març 2016
Òpera “Cosí Fan Tutte”

Diumenge, 3 d’abril 2016
Òpera “La Cenerentola”

Diumenge, 17 d’abril 2016
Hora: 17:30h  Preu: 20€ (amb refrigeri)

Exposició Àngel Prat 
“La Mirada sagaç”
Fotografies 1940-1980
La mostra de fotografies d’Àngel Prat es 
pot veure en dos espais diferents: al genuí 
espai del teatre del Museu de la Colònia 
Vidal s’hi exposa l’obra sobre les colònies 
tèxtils del Berguedà, les feines del camp, els 
paisatges i la vida a Vilardaga; a Logos 
Berguedà de l’Ametlla de Merola s’hi po-
den veure les fotografies de premis i cultura, 
infraestructures i viatges. Durada exposició 
fins 30 de setembre 2016.

Visita a l’exposició
a Logos Berguedà
De dillunts a diumenge de 11h a 18h
al Teatre del Museu de la colònia Vidal
dissabte, diumenge i festius de 10h a 14h
Visita a l’exposició dels dos espais 

Preu: 10€ (menors de 15 anys gratuït)

Visita guiada a l’exposició
Diumenge, 7 i 21 de febrer 6 i 20 de 
març, 3 i 17 d’abril 2016 a les 11h 

Preu: 15€ (menors de 15 anys gratuït)
Logos Berguedà - L’Ametlla Merola

Caminada Àngel Prat
Diumenge,13 de març i 10 d’abril 2016

11h Sortida de Vilardaga (Sagàs)
Activitat gratuïta

Taller Col·lodió humit
Impartit per Miquel Àngel Prat
16 d’abril de 2016. Hora: 9:30h
Preu: 25€ (inclou tot el material)
Lloc: Museu de la colònia Vidal de Puig-reig

Per a totes les activitats, 
cal reserva prèvia
tel. 93 820 41 93
LOGOS Berguedà 
Plaça de l’Església, 5 - 6
l’Ametlla de Merola
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CARLOS DE ESPAÑA, que era el seu 
nom aleshores, però aquí tothom 
l’anomenava el comte d’Espanya, 
tenia molts altres sobrenoms gua-
nyats durant la cruel repressió que 
va fer dels malcontents el 1827 o 
per les atrocitats que va cometre a 
Barcelona quan va ser capità gene-
ral. Així, molts li deien el Trencacaps 
o el Tigre de Barcelona. Durant 
molts anys, quan els pares volien 
espantar els nens que no anaven 
a dormir, els deien que vindria ell a 
buscar-los. Dins de les pàgines ne-
gres del nostre país ocuparia, sens 
dubte, un dels llocs destacats.

Quan va arribar a Berga i va 
agafar el poder absolut de les tro-
pes carlines, no va trigar a donar 
mostres que, a part d’un home de 
formació àmplia, poliglota i amant 
de la disciplina, era cruel, sanguina-
ri, contradictori i molt llunàtic. No 
suportava els bigotis perquè deia 
que donaven aires de liberalisme, ni 

1 El comte d’Espanya
les dones despentinades o amb els 
cabells llargs. Estava tan tronat que 
una vegada un cavall el va fer cau-
re i el va fer afusellar, o feia detenir 
nens que jugaven a fer el soldat. Les 
seves execucions a Barcelona es 
van escampar arreu. Aquí a Berga 
no va arribar a tant, però a l’entrada 
de la ciutat va fer construir-hi un pe-
tit indret on hi va col·locar diverses 
forques per a penjar-hi, en un primer 
moment, lladres i gent de petits de-
lictes, però al final els penjaments 
ja eren bastant arbitraris. Aquell 
indret es va passar a denominar el 
Tossalet de les Forques, allà hi pen-
javen els morts en una escenografia 
macabra. No va tenir cap mania a 
incendiar nombroses masies de la 
rodalia de Berga  amb l’excusa que 
podien servir de suport i refugi a 
l’exèrcit liberal, quan aquest esta-
va tan tranquil a Balsareny. Quan 
conqueria una ciutat, com el cas de 
Manlleu o Vic, no tenia cap proble-

Pep Masana
Periodista

hiSTòRiES i hiSToRiETES

Charles Joseph Henri d’Espag-
nac, de Couserans, de Comin-
ges i de Foix, Cabalby d’Esplas, 
Orbesan i Dupac va néixer a 
Ramefort (França) el 15 d’agost 
de 1775. La seva família era 
contrarevolucionària i van haver 
de marxar del seu país. Un es 
preguntarà què dimonis pinta 
aquest personatge en aquesta 
secció dedicada a explicar his-
tòries berguedanes. Doncs la 
raó és que aquest senyor, que 
va fer carrera militar amb Ferran 
VII fins al punt que el va ascen-
dir a Gran d’Espanya, i després 
va ser capità general de Cata-
lunya del 1827 fins a finals del 
1832, també va arribar a coman-
dar les tropes carlines del país 
durant un temps, just quan el 
govern carlí estava instal·lat a 
Berga amb la Junta Carlina de 
Berga, encapçalada pel casser-
renc mossèn Torrabadella.

ma a saquejar-la, arrasar-la i cre-
mar-la després. Una vegada, tement 
l’atac liberal, va ordenar cremar Ol-
van i Gironella després de fer retirar 
la població. 

Segurament un dels especta-
cles més esgarrifosos que va fer va 
ser quan el soldat corneta Batalla, 
en una nit de borratxera i volent 
fer una broma, va matar el soldat 
que estava de guàrdia a Casserres, 
aleshores quarter general i on vivia 
el comte, en concret a cal Bernadàs. 
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visita la nova web
www.tasta.cat(Per cert, les dones del poble es 

passaven el dia netejant els carrers 
perquè els volia ben nets). Quan el 
van detenir, davant la plana major 
de la Junta Carlina i malgrat les sú-
pliques del “Battalla” que volia morir 
afusellat tal com ho havien de fer 
els soldats, el comte va muntar una 
execució amb un botxí que va proce-
dir a tallar-li una mà i després el cap, 
davant la repulsió dels presents, i 
després el va esquarterar i va penjar 
els trossos de carn pels camins pro-
pers. Per cert, les dones del poble es 
passaven el dia netejant els carrers 
perquè els volia ben nets.

Al final, els mateixos carlins, 
es van desfer d’ell tot matant-lo a 
Organyà i el seu crani va iniciar un 
llarg camí passant per mans d’estu-
diosos, com Marià Cubí, que creien 
que estudiant el crani podien estudi-
ar els trets característics i el perquè 
de la personalitat de la gent. Però, 
aquesta és una altra història.

Ja veieu que, per començar, ho 
hem fet amb una història ben maca-
bre i sanguinària. n

El Berguedà en un clic



TASTA.CAT FEBRER / MARÇ 201656

T



57FEBRER / MARÇ 2016  TASTA.CAT

Miquel Bernades
tècnic esportiu, 

guia i creador 
de Descoberta 4

La Dou del Bastareny

Lloc d’inici  
Coll de la Bena - 1.433 m. (Giscla-
reny). La ruta també es pot comen-
çar des  poble de Gisclareny o des 
de Cal Cerdanyola (inici de la ruta 
dels Empedrats)
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L a ruta comença al coll 
de la Bena, seguint el 
mateix traçat que el 
Camí dels Bons Ho-

mes. Aquí trobarem la Font 
Vella, per omplir les cantim-
plores abans de començar a 
caminar. El GR segueix per la 
dreta i nosaltres seguim per 
l’esquerra fins a trobar una 
pista que, sense deixar-la, 
ens portarà a Murcarols, la 
primera de les grans masies 
de la vall que trobem al llarg 
de la ruta. Abans d’arribar, 
tornarem a coincidir amb les 
marques dels GR. La casa de 
Murcarols està documentada 
des de l’Edat Mitjana. La docu-
mentació antiga també parla 
d’un castell. En tot cas, està 
totalment arrasat. És un es-
pai ideal per gaudir de la vista, 
que allarga des del coll de la 

Bauma a l’oest, Tancalaporta, 
la serra de la Moixa, el Moixe-
ró i el port de Cortalets sota 
Tancalaporta, el clot de Vim-
boca davant i els Empedrats. 
Un cop feta la visita, tornem a 
la cruïlla de pistes i agafem el 
camí per baixar fins al fons de 
la vall. Durant la baixada es veu 
una casa davant,  Monnell, una 
altra de les grans cases de la 
zona. El sender ens deixarà al 
final de la baixada després de 
creuar dues vegades el torrent. 
La ruta gira a la dreta, tot i això, 
si seguim el camí de l’esquer-
ra uns cent metres arribarem 
al salt de Murcarols. Un bonic 
salt, sobretot quan baixa molt 
cabal perquè la pedra tosca, 
sedimentada en temps de se-
quera, ha anat formant un to-
bogan per l’aigua. reprenent 
la ruta arribarem a la Dou del 

SALt I CASA DE MUrCAroLS.

TASTA.CAT FEBRER / MARÇ 201658
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Cinc dels cinquanta millors restaurants de les co-
marques de Barcelona són al Berguedà, segons 

la revista Time Out, especialitzada en gastronomia, 
turisme i oci que edita el Periódico de Catalunya.

D’aquests 50 millors restaurants per a fer-hi una 
escapada, els 5 del Berguedà són el Restaurant Sala 
de Berga, el Restaurant Cal Marxandó de Sant Jau-
me de Frontanyà, el Niu Nou de Bagà, el Restaurant 
Castell de l’Areny i La Cabana de Berga, segons la 
selecció que ha realitzat la revista.

Concretament, el reportatge en destaca cinc de 
cada comarca segons els seus criteris de valoració 
on, a més de la gastronomia, també es valora la situ-
ació, el servei i altres aspectes que poden fer decidir 
els possibles clients, sobretot de Barcelona i àrea 
metropolitana, a qui es destina bàsicament la revista.

Dels restaurants berguedans valoren la cuina 
tradicional, la cuina d’autor, la creativitat, la utilització 
i la qualitat dels productes de la terra, les receptes tra-
dicionals, alguns plats determinats de la cuina de la 
caça i de bolets, la cuina ecològica i la selecció de la 
bodega d’algun dels establiments.

Una bona manera de promocionar la cuina del 
Berguedà i alguns dels seus establiments. Podeu lle-
gir el reportatge sencer a l’enllaç següent:
http://www.timeout.cat/barcelona/ca/viatge/els-mi-
llors-restaurants-de-les-comarques-de-barcelona

Cinc restaurants del Berguedà entre 
els 50 millors de les comarques de 
Barcelona, segons la revista TimeOut

ComUNiCACiÓ

Bastareny, surgència  espec-
tacular que brolla del terra, 
(font principal del riu Basta-
reny). Continuant per la pista 
poc mes d’un km, toquem al 
fons de la vall. A l’esquerra hi 
tenim el camí dels Empedrats 
i abans d’arribar-hi, al peu d’un 
petit pont, prenem el camí que 
ens porta a l’ermita de sant 
Martí del Puig i segueix per una 
costaruda pendent fins el coll 
de l’Escriga. El camí s’eixampla, 
continua per la carena i desem-
boca a uns prats. D’aquí tenim 
unes vistes espectaculars al Pe-
draforca i el poble de Gisclareny 
als nostres peus. Un petit corriol 
a l’esquerra ens portarà a la font 
prop de l’església i tanquem la 
volta amb l’últim tram de pista 
que passa per davant del refugi 
de cal Tasconet i a pocs metres 
al coll de la Bena.

Itinerari

Característiques a destacar
La Dou del Bastareny es una de les principals atraccions turístiques 
en el municipi de  Gisclareny   en un marc de gran bellesa paisatgísti-
ca dins del parc natural del Cadí-Moixeró.

Gràfica de desnivell

Desnivell acumulat 717 m. 
Coll de la Bena 1433 m. 
Cota mínima 863 m. 
Desnivell 570 m. 
Dificultat:  mitjana - baixa   
Distància: 13 Km.
Apta per a tot hom
Temps aproximat: 4’30 h. 
La durada d’aquest itinerari 
inclou els temps de descans , 
fotografia etc.

Cal portar:
•	Calçat	idoni	,	botes	còmodes	
 i lleugeres o sabatilles 
 de muntanya
•	Impermeable	o	jaqueta	
 de goretex
•	Gorra,	olleres	de	sol	i	protector		
 solar
•	Aigua
•	Dinar
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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 

Consell Comarcal 
del Berguedà

Gisclareny Bagà Castellar de n’Hug
La Pobla
de Lillet

Sant Julià
de Cerdanyola

La Nou de
Berguedà Castell de 

l’Areny

Sant Jaume
de Frontanyà

BorredàVilada

Gósol Saldes
Guardiola

de Berguedà

Vallcebre

Fígols Cercs

Espinalbet

Castellar del Riu

Capolat

L’Espunyola

Avià

Montmajor

Montclar
Casserres

Serrateix Viver

Puig-reig

Cal Basacs Gironella

El Guixaró

BERGA

Santa Maria
de Merlès

La Quar

Sagàs

Cal Rosal

Olvan

Tunel del Cadí

LA CERDANYA

MANRESA / BARCELONA

➥

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

Castell de l’Areny 
Ajuntament 938 238 025
www.castelldelareny..cat 
castell@diba.cat 

Castellar de n’Hug 
Ajuntament 938 257 077
Oficina de Turisme 938 257 016
    938 257 077
Dispensari 938 257 010
Museu del Ciment 938 257 037
www.ajcastellardenhug.cat 
castellar@diba.cat 

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

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

L’Espunyola 
Ajuntament 938 231 055
fax 938 231 294
www.espunyola.cat 
espunyola@diba.cat 

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

Llar d’infants 649 337 760
Taxi 608 590 350
www.baga.cat  baga@diba.cat
Mercat setmanal   (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 938 239 151
Consultori 938 239 091
Escoles 938 239 000
Farmàcia                           938 239 090
www.borreda.net borreda@diba.cat 
Mercat setmanal   Dilluns (no festius)

Capolat 
Ajuntament 938 215 040
www.capolat.cat 
capolat@diba.cat 

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

Bagà 
Ajuntament 938 244 013
Oficina Turisme 938 244 862
 619 746 099
Dispensari 938 244 500
Farmàcia 938 244 101
CEIP Galceran de Pinós 938 244 116
IES Alt Berguedà 938 244 136
Parc Natural Cadí-Moixeró 938 244 151
Parròquia Sant Esteve 938 244 031
Club Jubilats Sant Jordi 938 244 401

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

emergències
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Ajuntament 938 250 033
Servei de Vigilants 938 228 181
Bombers 938 228 480
CAP 938 228 805
Creu Roja 938 250 033
Residència Sant Roc 938 250 006
Farmàcia Bovet i Franch 938 250 082
Farmàcia Carme Ma Raich 938 228 144
Farmàcia Guixé 938 250 177
www.gironella.cat 
gironella@diba.cat 

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

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

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 
Ajuntament 938 231 092
www.montclar.cat montclar@diba.cat

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

La Nou de Berguedà 
Ajuntament 938 259 000
www.lanou.bergueda.org nou@diba.cat

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

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

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

La Quar  
Ajuntament 938 242 007
www.laquar.cat 
quar@diba.cat 

Sagàs  
Ajuntament 938 251 150
www.sagas.cat sagas@diba.cat

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

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

Vallcebre 
Ajuntament 938 227 031
Dispensari 938 227 102
Escola 938 227 666
Exposició M.A. 626 696 976
www.vallcebre.cat 
vallcebre@diba.cat 
Mercat setmanal   (dimarts)

Vilada 
Ajuntament 938 238 128
Dispensari 938 238 327
Farmàcia 938 238 082
Escoles 938 238 180
Local Pirinenc 938 238 222
www.vilada.cat 
vilada@diba.cat 

Viver i Serrateix 
Ajuntament 938 204 922
www.viveriserrateix.cat 
viver@diba.cats 
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