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T la vinyeta

T PRESENTACIÓ

El Berguedà, de festa

J

a som al número 4 del Tasta i aquesta vegada
hem ampliat pàgines, passant de 64 a 96.
Això ha estat gràcies a totes i tots els que
valoreu que el Tasta és una bona plataforma
per a donar a conèixer el vostre comerç o
negoci, i que aporta quelcom més al lector. I
també perquè durant els mesos d’abril i maig
se celebren festes i activitats de gruix a casa
nostra. La Patum, que enguany comptarà amb la celebració gegantera i de la que
copsem les opinions, sentiments i vivències
de berguedanes, berguedans i personalitats
relacionades amb la seva història; la Festa del
Rosaret de Sant Jordi de Cercs, que aviat
posarà la cassola al foc; la Fira Multisectorial
i la Cantada de Caramelles de Casserres, que
enguany celebra la 35ena edició; la Fira de
Maig de Berga, que arriba amb diverses novetats i amb la celebració ampliada a dos dies; la
Festa Major de Puig-reig, animada i oberta a
tothom més que mai; les activitats culturals

de Vilada al voltant d’una diada de Sant Jordi
plena de roses i llibres molt interessants publicats
per les editorials de casa; Bagà, que vol preservar
el patrimoni del municipi; Borredà, que cada
dia creix en turisme familiar; la Pobla de Lillet, el
Catllaràs i els seus atractius turístics, que mereixen
un especial en aquest número, i la coneixença de
dos cracs del Berguedà com són l’artista Salvador
Vinyes i el dibuixant Jaume Capdevila, Kap, dels
quals en podem gaudir sovint al Tasta.
Tot això, junt amb una edició molt complerta
de Fem Salut, que inclou consells, articles i
informació dels establiments d’aquest sector que
trobareu al Berguedà i molta més informació de
serveis, comunicació i activitats que, com sempre,
us convidem a compartir.
Fem comarca més que mai! n
Ah!, per cert, no us perdeu la foto de la Geganta amb
bigudins. L’hem enxampat a la perruqueria...
Que boniques les deixaran les germanes Camprubí!
ABRIL / MAIG 2016
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T fires i festes
tribuna
ALBERT RUMBO
Historiador i Gerent del Patronat
municipal de la Patum

U
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Patum 2016
n any més, a la ciutat de Berga l’arribada de la primavera duu de
bracet La Patum, una celebració que els nostres avantpassats
degueren començar a celebrar a les darreries del segle XIV i que les
diferents generacions de berguedans que els hem anat succeint hem
portat, ben viva i viscuda, fins al segle XXI.
La Patum, la festa dels sentits i els sentiments, la única forma
d’expressió cultural catalana reconeguda per la Unesco com a Obra
Mestra del Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat,
és una celebració que cada any sembla igual, idèntica a la dels anys
anteriors, però que, sortosament, cada any és diferent, distinta en
detalls, petits i no tan petits, a les Patums precedents.
I és que La Patum té la virtut de continuar conservant, més de
sis segles després, l’essència conformadora que la va gestar a finals de
l’Edat Mitjana i, a la vegada, de produir, any rere any, variants i modificacions que fan que la festa esdevingui a l’actualitat una celebració
moderna i gens anacrònica.
Enguany, a part dels canvis que la pròpia festa pugui generar de
forma espontània, La Patum se’ns presenta amb algunes novetats
remarcables.
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D’una banda, aquest 2016 ens trobem amb l’excepcionalitat de
ser any de dues Patums, un fenomen que en altres èpoques podia
ser relativament habitual però que actualment només es produeix
un cop cada 25 anys, amb motiu dels aniversaris de la Coronació
Canònica de la Mare de Déu de Queralt; enguany, el centenari. Així, entre els dies 27 d’agost i 8 de setembre, les comparses
de La Patum i la Patum infantil efectuaran diverses sortides al
carrer per tal de participar en aquesta efemèride.
L’altra novetat d’aquest 2016 és la pujada dels Gegants a
Queralt amb motiu dels seus respectius aniversaris: 150 anys
els Gegants Vells i 125 els Gegants Nous. El diumenge 22 de
maig serà la primera vegada que tots quatre pugen al santuari de
Queralt, ja que fa 25 anys, amb motiu del centenari dels Gegants
Nous, només fou aquesta parella la que va pujar-hi. Una exposició
d’objectes i vestits antics dels Gegants, alguns d’ells de l’època de
construcció de les figures, completarà els actes d’aquests aniversaris
gegantins.
Molt bona Patum a tothom! n
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T fires i festes

Les Comparses
de la Patum,
apunt per la Festa

N

o hi havia grans desperfectes per a reparar. Així ho explica al
TASTA la restauradora de la
Patum i experta en restauració d’art, Gemma Rodríguez.
Segons diu ‘enguany encara
estem fent el seguiment del
cap de la guita grossa que va
quedar molt malmès fa dos
anys i que vàrem recuperar
l’any passat. N’hem fet el seguiment i hem vist que tot ha
anat bé i la intervenció va ser
positiva. De cara a aquesta
Patum no hi havia problemes
greus a les comparses, sinó
la típica problemàtica d’haver

6
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passat una altra Patum: cops,
rascades i alguna pintura descrostada, però tenir apunt les
77 peces de la comparseria
té la seva feina i necessita el
seu temps’. Si que enguany
caldrà posar èmfasi en les estructures dels gegants perquè
segons diu ‘en previsió de la
pujada a Queralt, cal tenir en
compte que les estructures
han d’estar ben bé i controlar
que no pateixin’.
Gemma Rodríguez explica
que també es va haver d’actuar en una de les maces la
pell de la qual es va esbotzar.
S’ha reparat i s’hi ha posat

Gemma Rodríguez i Capella és llicenciada en belles arts i especialitzada en restauració i conservació, amb
un post-grau en restauració pictòrica.
Des de maig de 2010 és la restauradora de la comparseria de la Patum.

Una maça esbotzada abans i després dels
treballs de restauració.

un reforç. La Restauradora comenta que ‘enguany
hem renovat les espumes
de protecció dels nans
nous. Hi hem posat espumes folrades i a mida, que
es puguin treure, posar i
rentar, i veurem si millora el
confort de la persona que
porta en nan. Si funciona
ho aplicarem als nans vells.
També continuem amb
l’escaneig en tres dimen-

espai patrocinat
sions de la comparseria
de la Patum. Aquest any
s’escanegen les mans
i els caps dels dos gegants nous, després
que l’any passat ja es
fes amb les mans i caps
dels altres gegants, l’àliga i les dues guites. Un
sistema de digitalització
no invasiu que continuarà l’any vinent fins que

totes les comparses estiguin digitalitzades’.
Una de les anècdotes que explica Rodríguez és que ‘en motiu
dels 125 anys dels Gegants Nous i dels 150
dels Gegants Vells, les
perruqueres que s’encarreguen de les perruques dels Nans Vells i de
les Gegantes i Gegants,

les Germanes Camprubí,
les han tret per a rentar-les i un cop netes i
posades, les gegantes
sembla que estiguin a
la perruqueria, una amb
bigudins i l’altra amb
cues, fins que arribi la
festa perquè lluiran molt
més els seus pentinats
de cara a la celebració
dels aniversaris’. n

berga / alimentació

938 210 689

c/Pere II,23
08600 Berga
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Uns gegants
més que
centenaris

S

erà el dia dels Quatre Fuets, el 22 de
maig, quan els quatre gegants de la
Patum, des de primera hora del matí i
acompanyats d’una gran munió de gent, començaran el camí cap a Queralt. Pujaran a peu
al santuari per a celebrar els 150 anys dels Gegants Vells i els 125 anys dels Gegants nous.
Un cop arribin a la plaça del Santuari hi
haurà un esmorzar a càrrec de la comissió organitzadora de Queralt2016 i la mateixa que
s’encarregaran dels entrepans i la beguda.
Després d’esmorzar pujaran al Santuari on
seran rebuts per Mossèn Ramon Barniol, el capellà custodi de Queralt.
Per a facilitar la pujada a Queralt es tallarà l’accés amb cotxe des de la Font Negra,
i s’habilitaran autocars llançadora que aniran
pujant i baixant durant tot el matí.
Acabats els actes a Queralt, es tornarà a
Berga on hi haurà un dinar obert a tothom al
Pavelló vell d’Esports. Els tiquets es podran

8
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adquirir a diversos establiments de Berga.
També, entre altres activitats, hi ha la intenció d’organitzar una exposició històrica sobre els Gegants on hi haurà peces de roba
per a demostrar l’evolució d’aquesta comparsa. Una d’aquestes peces té 150 anys,
quan es van estrenar els gegants vells.
Els actes de la celebració es pagaran
amb els diners aconseguits per la comparsa venent les samarretes commemoratives,
el que es preveu que aporti els diners destinats a les despeses de la festa que es vol
que sigui el màxim d’oberta i participativa.
Pel que fa a les samarretes, ja se n’han
venut un miler i encara en podeu trobar en
alguns establiments col·laboradors: Dol-

Pollastre: Ramaders de Muntanya Berguedà
Vedella: Eco salt del colom
Xai: ramat propi
Porc: elaboració pròpia
Plats casolans: mandonguilles, hamburgueses,
canalons, croquetes...
Gra cuit

ceria Pujol, Serra Martí i Granja Míriam,
entre altres.
Segons el cap de colla, Daniel Massana,
“aquesta celebració serà sobretot emotiva
amb la retrobada dels geganters que al llarg
dels anys, des de 1936, han fet ballar els
quatre gegants”.
Massana també explica que “continuen els preparatius per a celebrar com cal
aquest doble aniversari durant la Patum
d’enguany a la plaça. Es tracta de combinar tradició i modernitat i que l’esperit dels
gegants envaeixi tota la plaça”.
Des del ‘TASTA’ felicitem a Gegants i
Geganters per aquest aniversari i tots els
que vindran. n
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parlem amb

Federico Mayor Zaragoza
Des de la revista Tasta i
en motiu dels 10 anys del
nomenament de la Patum
com a Patrimoni Oral i
Immaterial de la Humanitat, hem volgut parlar amb
una persona que té i va
tenir molt a veure amb el
patrimoni mundial i la seva
preservació.
10 TASTA.CAT ABRIL / MAIG 2016

La Patum,
festa de pau

El Sr. Federico Mayor Zaragoza,
nascut a Barcelona l’any 1934,
va ser Secretari General de la
Unesco durant 12 anys, de 1987
a 1999, organització amb la qual
encara està vinculat.
Doctor en Farmàcia, catedràtic de Bioquímica, cofundador del
Centre de Biologia Molecular Severo
Ochoa i del Consell Superior d’Investigacions Científiques de l’Estat,
va ser diputat, conseller, Ministre
d’Educació i Ciència els anys 1981
i 1982 i Diputat al Parlament Europeu. Ha estat president de l’ERCEG
(European Research Council Expert
Group), copresident del grup d’alt
nivell per a l’Aliança de Civilitzacions
i president de Initiative for Science in
Europe, entre altres. Ha escrit i publicat desenes d’articles, llibres científics poemaris i assajos. Actualment
és el fundador i president de la Fundació Cultura de Paz, que es dedica
a difondre els valors i el missatge de
la Unesco sobre la pau al món.

federico mayor
zaragoza va
ser director
general de la
unesco durant
12 anys. Des del
seu càrrec va
tractar amb
la majoria de
mandataris del
món. a la foto
amb nelson
mandela.

—Sr. Mayor Zaragoza, vostè va ser
l’artífex d’incorporar el Patrimoni Oral
i Immaterial a la preservació Mundial.
Què li sembla que la Patum, en el seu
moment, entrés a formar part d’aquest
patrimoni a preservar?
—Crec que va ser una decisió excel·lent aleshores incorporar aquest
tipus de patrimoni a la preservació
mundial. Fins llavors hi havia patrimoni natural, cultural, és a dir, arqueològic, històric, però no incloïa
la creativitat humana. Quan era Secretari General de la Unesco, l’any
1998, això m’ho va proposar un
gran escriptor espanyol i excel·lent
persona com és Juan Goytisolo.
Em va anar a veure i em va dir: “Es-

colta, per què no afegim amb els
valors excepcionals que conformen
el nomenament de patrimoni mundial, aquestes proves que són les
que reflecteixen millor la capacitat
creadora dels pobles?”, i em va posar un exemple. Em va dir: “Mira, a
la plaça de Fna, a Marràqueix, (on
ell viu) des de fa 500 o 600 anys
hi ha gent que explica contes amb
els quals dóna a conèixer la història
dels seus avantpassats d’una manera creativa i emocional molt bona.
Tota la història dels darrers segles
explicada en contes”. A mi em va
semblar una idea genial. Tenia tota
la raó perquè havíem d’afegir tot
aquest reflex del perfil cultural i tradi-

dediquem a fomentar la cultura de la
pau i la no violència. És també la filosofia i l’esperit de la Unesco. Des de fa
molts anys pretenem substituir la força que hem exercit els homes des de
l’origen dels temps. Dic homes perquè la força l’han utilitzat sempre els
homes, les dones no han tingut accés
al poder i aquest poder masculí ha estat sempre de força i això ho hem de
canviar. Hem de substituir la força per
la paraula. Hem de parlar. Parlem-ne!
Ja ens entendrem si parlem, ja.
Per tant, tot el que sigui transmissió de pensament, de modalitats
d’acció, etc., és positiu, i tot el que
sigui manifestació de força és negatiu. Necessitem aquesta nova cultura
al món. Ho necessitem amb molta
urgència perquè encara estem gastant milers de milions amb les armes i
amb la força, i per altra banda no tenim diners per acceptar els refugiats
i no tenim diners per pagar el desenvolupament perquè tothom pugui
viure dignament al seu lloc d’origen.
És un disbarat. Per tant, tot allò, com
la Patum, que evoqui la pau i la NO
violència és benvingut. n

espai patrocinat

cional dels pobles. Jo estic molt satisfet
de tenir aquest patrimoni immaterial que
ajuda molt a protegir aquestes manifestacions de creativitat com la Patum,
que a mi em va agradar molt que fos
reconeguda i que sigui un patrimoni que
tots hem de conservar.
—Precisament, la Unesco, una de les qüestions que més va valorar fou el treball de
preservació de la festa a través dels infants
i, en aquest cas, amb la Patum infantil.
—Doncs sí. Precisament passa com
en els contes de Marràqueix, que hi ha
una modalitat educativa de transmissió
de sensacions i d’emocions; la Unesco
va fer molt bé de valorar això i aprovar
aquesta celebració. Jo també ho vaig
recolzar perquè crec que té molta virtualitat, de la mateixa manera que també
he de reconèixer que hi ha moltes tradicions que no em semblen adequades i
que més valdria que s’anessin acabant
perquè no tenen aquest esperit educatiu i de transmissió de valors, sinó que
només reflecteixen, a vegades, instints
gens recomanables. Unes representacions que anomenen “folklòriques” i
que més valdria anar-les extingint.
—Vostè és el President i Fundador de Cultura
de Pau. Senyor Mayor Zaragoza, la Patum és un
exemple de cultura de pau?
—Exacte. Des de fa molts anys ens

berga / papereria

berga / joieries

JOIERIA
RELLOTGERIA
Tel. 938 211 698
joieriasaez@hotmail.com
C/Ciutat, 2 08600 Berga (BCN)
berga / flors i plantes
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T fires i festes / La Patum
Vivències
de Patum
MARIA DOLORS SANTANDREU
Doctora en Història Medieval

Patum de sentiments

P

er mi la Patum és un conjunt de vivències i
sentiments que s’han gestat i modificat amb els
anys. La Patum dels meus 18 anys té poca cosa a
veure amb la d’avui, quan ja he entrat a la seixantena!
De tot el bagatge que la Patum m’ha deixat i
em deixa em quedo amb dos sentiments. El primer,
el de berguedanisme. Si durant la resta de l’any em
miro la meva ciutat amb ulls crítics i la veig envellida, trista i conformada amb el seu no massa brillant
destí, per Corpus Berga em fa sentir orgullosa i és
quan més experimento el sentiment de pertànyer a
una comunitat, la berguedana.
En segon lloc, i encara que sembli un contrasentit, no necessito estar físicament a la plaça ni a Berga
durant els dies Corpus per viure la Patum. Al lloc on
estigui, miro el rellotge i sé exactament què s’està fent
a Berga en aquell moment. I respiro tranquil·la perquè sé que els berguedans, una vegada més, complim
amb la tradició i celebrem la festa que ens uneix, ens
identifica i ens ha situat al món.
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Vivències
de Patum
PEP ESPELT
Director i fundador
de Konvent -Centre
d’Art Contemporani

Comissari i assessor cultural.
Columnista i col·laborador
en mitjans de comunicació
com Regió 7, Núvol,
Nació Digital i Ràdio Berga.
Aferri del territori,
des del berguedà,
defensa la cultura,
l’art i el patrimoni,
mitjançant innovació,
criteri i passió.
konventzero.com/
twitter.com/offpep

Altres patums

L

a Patum és festa dels contrastos. Explicada de
mil maneres perquè cadascú viu i defensa amb
passió la pròpia. Com un somni una mica boig.
Fora de les guies hi trobem la Patum dels borratxos
o dels pobres. Possiblement tampoc figurava a les
fotocòpies de la Unesco. Una Patum nostrada, amb
rauxa atàvica i altament creativa, on s’hi mostra part
de la puresa de la festa. Guites fetes de contenidors,
caixes de cartró enceses, Plens amb vidalba ennegrida i surrealisme dins d’una olla de grills.
Altres Patums són la dels bars que mai has
entrat, la dels carrerons atapeïts del casc antic, les
cases i llits de vés a saber qui o les margeres de
qualsevol hort. Dies de passions, nouvinguts, de
calors i mirades penetrants. Totes aquelles paraules
que no s’han dit la resta d’any, de sobte, són discursos sincers que surten de l’ànima. Sens dubte,
hi ha poques festes com la Patum. Elegància i
brutícia. Extrems del dia a dia. n

SERGI MONTANER
RAFART, TETI
Responsable del grup
de cuidadors
de la Patum infantil*
* Nét del fundador
i mantenidor de la
Patum infantil, Joan Rafart,
Medalla d’or de la Ciutat
de Berga i Premi a la
Cultura Popular, que morí
el passat 8 de febrer
a l’edat de 92 anys.

espai patrocinat

Vivències de Patum

berga / bars-restaurants

Restaurant

Què és per a mi la Patum?

P

er a mi és el retrobament amb el meu origen, el tornar a ser petit, a obrir una vegada
més els sentits a la festa que més estimo, a fer-la perdurar activament.
Per a mi, Patum és el meu avi, agenollat a la plaça de Sant Pere, davant la rotllana de la
Patum infantil, mirant atentament els peus dels petits patumaires, amb un somriure, sempre.
Per a mi, Patum és una feina desinteressada que em retorna molt més del que li dono i
la seguretat que fer perdurar la tradició és una manera activa d’estimar la teva terra. n

Passeig Industria, 90

Tel. 938 222 106
ABRIL
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berga / automoció

Vivències
de Patum
JOSEFINA VIZUETE CATALÀN
Sargent Cap de la Policia
Local de Berga

La meva Patum segura

P
berga / alimentació

938 222 989
P/ Viladomat, 5
BERGA
berga / agroalimentació

Ramon Gorgas Torner

Jordi Gorgas Camps

Ctra. Solsona, 71 -Tel./Fax 93 821 01 72
Mòbil 627 42 99 05 - 627 42 99 07 08600 LA VALLDAN (Berga)
info@molidelavalldan.com
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er una patum segura es fa necessari començar a treballar un mínim
de dos mesos d’avançament. És necessari convocar la Junta de Seguretat Local
per establir tot el desplegament dels
diferents cossos de seguretat i d’emergències.
Arriba la patum i amb ella els nervis,
però també un desig, que finalitzi sense
incidències greus i que la notícia sigui
que, per la nostra part, no hi ha cap
notícia a destacar.
Als policies locals els hi demano que
durant aquets dies aboquin tot el seu
esforç, més que mai, amb l’objectiu de
garantir la seguretat de la festa i dels
seus participants. Tot en benefici de la
ciutadania i dels milers de visitants que
acollirà la nostra ciutat. n

Mn. MARC MAJÀ
Rector de Berga

El cor de Berga

espai patrocinat

Vivències
de Patum

berga / industrials

A

bans de ser destinat a Berga
com a capellà, mai havia estat
a la Patum. Per aquest motiu, per mi
la vivència de la festa està vinculada a
la meva tasca de prevere a la ciutat. I
aquesta vivència comença ja abans de
la festa, tot respirant l’expectació que,
en totes les edats, la Patum genera.
De la meva primera Patum en tinc
molts flaixos gravats: rostres concrets,
moments intensos, a la plaça, a
l’església, pels carrers… Tal i com el
cor humà recull i envia la sang per tot
el cos amb els moviments de sístole
i diàstole, per Patum, la plaça Sant
Pere es converteix en el cor de Berga
que recull i, des d’allí, envia arreu,
fins a l’any següent, els berguedans i
berguedanes. n

berga / pintures

938 220 452
berga / tintoreria
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berga / ensenyament

ESCOLA DE BALLET
I TREBALL CORPORAL
Mª ALBA
Us desitja

Bona Patum

Vivències de Patum
MÒNICA GARCIA LLORENS

Professora de música i musicoterapeuta
Regidora delegada de les àrees de Patum,
Cultura, Educació i Esports de l’Ajuntament
de Berga

La Patum, Sentiment d’Identitat

L

Classes a partir de tres anys
Classes per nens-nenes i adults
Plaça Europa, 10 baixos - Berga
T. 608 944 986
alba_ballet@live.com
www.wix.com/escolaballetmalba/ballet
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a Patum... un sentiment
lligat a la identitat berguedana. Durant 6 patums de la
meva vida n’he estat allunyada
físicament, des d’Argentina
connectada a una pantalla, però
molt a prop de les meves arrels.
Altres anys les he viscudes des de
la feina de cambrera, una altra
visió de la Patum, des de la plaça
Maragall, al rovell de l’ou! Aquest
any, un repte espectacular. Viure
la Patum des de les entranyes,
treballant per encaixar les peces
necessàries perquè tothom pugui
gaudir d’aquest sentiment. n

UN PROJECTE NASCUT DE LA CREATIVITAT I LA TRADICIÓ

Mandales
Patumaires

més estimada, La Patum. Els Mandales
Patumaires uneixen totes les qualitats dels
mandales que s’expliquen més amunt, amb
els gustos tant de grans com de petits. La
Patum, Patrimoni de la Humanitat, és una
de les joies berguedanes i poder-ne pintar
les seves comparses, un plaer. Els Mandales
Patumaires estan adreçats tant a nens com
a adults, ja que segons la comparsa que
mostren tenen una dificultat o una altra.
Per tal de donar-los visualització internacional i d’agrupar els Mandales Patumaires
amb els altres productes inspirats en la
Patum, es va sol·licitar que es consideressin
producte oficial de la Patum, i així és des
de 2015, any de la seva creació.

són una manera d’expressar
nostra creativitat i alhora d’exterioritEzarlslaelMandales
nostre món interior. Degut als grans

beneficis que aporten a nivell espiritual i
psicològic, darrerament s’han començat a
introduir com a activitats lúdiques tant per
infants com per adults.
Alguns dels beneficis que aporten a
aquells que els pinten són:
l ajudar a desenvolupar la paciència
l eliminar l’estrès
l millorar la concentració abans d’estudiar
l expandir la creativitat
l aconseguir l’autoconeixement
l alleugerar la tensió, l’angoixa, la por i la preocupació
l ajudar a alliberar emocions i sentiments reprimits
l estimular la resolució de problemes
Però d’on sorgeixen els mandales? Quin
és el seu origen? Mandala és un mot
sànscrit que significa literalment “cercle”
o “roda”. És un símbol espiritual propi del
Budisme i l’Hinduïsme i que representa
l’Univers. Al nostre món occidental, hem
adaptat els mandales a les nostres necessitats i manera de veure el món, i ha perdut el
seu simbolisme religiós per anar esdevenint,

cada cop amb més força, una teràpia per
ajudar a superar l’estrès provocat pel nostre
estil de vida accelerat.
El projecte dels Mandales Patumaires va
sorgir entre una artista i una emprenedora
que van voler combinar les tècniques de
relaxació actuals i la tradició berguedana

Les trobareu a:

Papereria, fotocòpies, impressions,
treballs d’impremta.
Passeig de la Indústria, 50,
08600 Berga
Telèfon: 938 22 07 32
monmolinspapereria@gmail.com
ABRIL / MAIG 2016
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Dietètica L’Avet
C/Ciutat nº 10

08600 Berga

Telf:
938 215 245 - 685 309 276
mail: crisvillalonga@hotmail.es
Horari de botiga:
Matins: de 9:00 a 13:30
Tardes: de 17:00 a 20:00

Tancat dilluns pel matí i dissabte a la tarda
ABRIL
ABRIL
/ MAIG
/ MAIG
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T berguedans

Reconeixement Europeu
per a Jaume Capdevila, KAP

L
Jaume Capdevila és llicenciat
en Belles Arts per la Universitat
de Barcelona i fa d’acuditaire a
la premsa. Amb el pseudònim
Kap signa els seus acudits i
caricatures a La Vanguardia,
Mundo Deportivo, Regió 7 i
d´altres revistes i publicacions.
Capdevila ha publicat diversos
llibres, ha elaborat exposicions i
ha realitzat cursos universitaris
sobre humor gràfic, entre moltes
altres iniciatives.

20 TASTA.CAT ABRIL / MAIG 2016

’humorista gràfic berguedà Jaume Capdevila, més
conegut amb el nom artístic
de Kap, ha estat doblement
premiat en la vuitena edició del
prestigiós Press Cartoon Europe,
certamen que guardona les millors vinyetes de l’any publicades
a la premsa europea.
Kap ha guanyat el primer
premi (dotat amb 8.000 euros)
per una vinyeta sobre la crisi
dels refugiats publicada a La
Vanguardia el passat 3 de
novembre (que reproduïm). A
més, el ninotaire berguedà també s’ha endut el tercer premi
(dotat amb 1.000 euros) per un
dibuix publicat al mateix diari en
homenatge a Charlie Hebdo pels
atemptats de gener de 2015.
El segon premi (també dotat

amb 1.000 euros) ha estat per
al dibuixant Tom Janssen dels
Països Baixos.
Enguany, als premis Press
Cartoon Europe s’hi havien presentat 445 vinyetes de 160 di-

buixants de 33 països diferents.
Els guardons es lliuraran en la
cerimònia d’obertura de la 55a
edició de l’International Cartoon
Festival que se celebrarà el juliol
a Knokke-Heist, Bèlgica. n

T l’entrevista
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T fires i festes / fira de maig

E

Berga renova la Fira de Maig,
que durarà tot el cap de setmana
L’Ajuntament de Berga, amb el suport de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, organitza una nova edició de la Fira de Maig, una
de les mostres multisectorials més importants de la Catalunya central,
que se celebrarà els dies 30 d’abril i 1 de maig.
24 TASTA.CAT ABRIL / MAIG 2016

nguany, la Fira de Maig comença un
procés de transformació que culminarà
a les properes edicions, amb l’objectiu
de renovar alguns aspectes importants i fer-la
més atractiva.
Una de les decisions que s’han pres és
abaratir l’import dels estands amb l’objectiu
de facilitar l’accés al certamen de moltes empreses i comerços berguedans que no podien
assumir les despeses que hi havia. Segons el
regidor de Promoció Econòmica i Hisenda,
Francesc Ribera, Titot, “cal que la fira torni a
ser també de les empreses de Berga i comarca, que els últims anys hi participaven poc. Cal
obrir-los la porta d’aquest aparador i que puguin ser-hi també, al costat d’altres iniciatives
comercials, com els elaboradors de productes
de proximitat i el sector agroalimentari”.
Una altra de les intencions de renovació és
la redistribució d’espais per a fer-a més atractiva i pràctica al visitant, amb l’objectiu d’intercomunicar visualment les diferents zones del
recinte.
Aquesta edició també comptarà amb la
presència de les ciutats agermanades com
Tarascon i Gernika. ➜

ALIANZ FORMACIÓ INTERNACIONAL - ANIMA’LS BERGA

Què és ALIANZ FORMACIÓ INTERNACIONAL
ANIMA’LS BERGA?

Quins Cursos podeu trobar al nostre CENTRE?
➜ AUXILIAR DE CLíNICA VETERINàRIA
➜ AJUDANT TÉCNIC VETERINARI

L

a col·laboració de la Fundació Internacional Alianz
Canine Worldwide amb l’Associació Nacional
sense ànim de lucre ACCAM-Secció Formació,
conformen el Centre de Formació Ocupacional autoritzat
oficialment “Alianz Formació Internacional”, que expedeix diplomes i certificats de capacitació professional amb
validesa internacional en compliment la Directiva Europea
36/2005, necessaris per al desenvolupament d’una activitat
laboral amb significació en l’ocupació.

Certificació Professional
Qualificació Professional
“Assistència a l’atenció clínica
en centres veterinaris”
Família professional: Sanitat
Nivell: 3
Codi: SAN488_3
Publicat al BOE núm. 41 de data 17 de febrer del 2011.
Els nostres cursos compleixen la normativa de l’INCUAL
(Institut Nacional de Qualificacions Professionals)
com a Formació Ocupacional regulada.
➜ PERRUQUERIA I ESTÈTICA CANINA I FELINA
Certificació Professional
Formació Professional
per a l’Ocupació
“Perruqueria i Estètica Canina”.

On ens podeu trobar?

Carrer Altarriba i Godolà, 8, local 2
08600 Berga - Barcelona
Tel. 679 170 182 - 938 221 425
animalsberga@gmail.com

Visita’ns a la Fira de Maig. Coneixeràs la promoció especial pels nous cursos!

VOLEM FER DE LA NOSTRA PASSIÓ EL TEU FUTUR!
ABRIL / MAIG 2016
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Les atraccions de la fira estaran situades a la zona de la plaça Cim d’Estela,
i pel que fa als actes paral·lels, se celebraran els ja tradicionals amb algunes
novetats. Hi haurà les demostracions dels
gimnasos de Berga, repartides entre dissabte i diumenge a l’escenari de la plaça
Viladomat.
La fira també comptarà amb la participació dels Castellers de Berga, que actuaran al bell mig de passeig de la Indústria,
en el marc de la temporada 2016.
També se celebrarà la 26ena Trobada
de Cotxes d’Època, organitzada pel Clàssic Motor Club del Bages. Una trobada
berga / alimentació

ABRIL // MAIG
MAIG 2016
2016
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no competitiva que començarà a les 9 del
matí amb la concentració a l’Hotel Berga
Park. A les 10 començarà una ruta que
portarà els vehicles participants pel Berguedà, acabant amb una ruta per Berga a
les 12 del migdia i l’exposició dels vehicles
a la plaça de Sant Pere. A les 2 hi haurà un
dinar de germanor.
Entre els establiments que hi participen hi ha l’empresa Clau 21, situada la
passeig de la Indústria, que oferirà informació sobre les línies d’actuació i serveis
que us ofereixen pel que fa a habitatges:
constructora, bioconstrucció, immobiliària
i àrea tècnica.

ABRIL / MAIG 2016
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I també cal tenir en compte l’estand de
Colònies a Borredà, on es faran les inscripcions per les quatre tandes de colònies a Borredà que es fan pels no socis, els dies 30 d’abril
i 1 de maig a l’estand de Colònies a la Fira de
Maig, i pels socis de l’entitat, es faran els dies
12 i 13 d’abril de 5 a 8 de la tarda al local de
l’entitat, c/ Cervantes, 58 baixos. n
ABRIL / MAIG 2016
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T fires i festes / casserres
DIUMENGE 17 D’ABRIL A CASSERRES

XXI Fira del Comerç
i Artesania, Caramelles
cotxes i tractors
El diumenge 10 d’abril, Casserres serà la població
protagonista amb la celebració de la vint-i-una Fira
del Comerç i l’Artesania, la trenta-cinquena trobada de Caramelles, la sisena trobada de cotxes
clàssics i la setena trobada de tractors d’època.

E

l president de l’Associació
de Comerciants de Casserres,
Enric Genescà ha explicat que
la Fira se celebra durant tot el diumenge 10 d’abril i serà multisectorial,
ja que comptarà amb una quarantena de paredes entre exposició de
vehicles, parades d’establiments del
poble i d’altres contrades d’artesania,
agroalimentació, automoció entitats
solidàries, etc. La Fira començarà a

32 TASTA.CAT ABRIL / MAIG 2016

les 10 del matí i acabarà a les 7 de
la tarda.
Segons Genescà, ‘la Fira és un aparador del comerç de Casserres. Així
els visitants coneixen tot el que la vila
els ofereix a nivell comercial’.
Hi haurà comerciants que tindran
parada a la Plaça i altres que obriran portes per tal d’oferir els seus
productes a les persones que visitin
Casserres.

espai patrocinat

CASSERRES / hostaleria

casserres / assegurances

L’Associació de Comerciants compta amb 59 establiments adherits on ‘el client hi
trobarà de tot, amb la garantia
d’un comerç de proximitat i arrelat al territori’, segons explica
Genescà.
El dia de la Fira es tanca
al trànsit la carretera, el pas-

seig Bisbe Comellas, el camí
de Cardona i la Plaça de Santa
Maria. S’habilitaran carrers del
voltant per a estacionar i per
entrar i sortir del poble es farà
a través de la variant que enllaça les entrades nord i sud.
L’entrada centre estarà tancada i és on estacionaran els

busos dels grups caramellaires participants. Els organitzadors hi esperen prop de 3.000
persones al llarg de la jornada
que també comptarà amb una
exposició de motos antigues i
atraccions pels més petits.
A la 1 del migdia l’associació de Comerciants de

talia1924

casserres / roba i complements

BOTIGUERS

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

·

Pg. Bisbe Comellas, 58 08693 Casserres

· 938 234 031
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casserres / alimentació

Escorxador Industrial Avícola del Bergueda
km 0’8, Carretera de Gironella, 08693 Casserres (BCN)
Tel: 938 23 40 33

pa artesà

Casserres
Tf. 93 823 40 07
mòbil 629 604 968
Pg. Bisbe Comellas, 79
08693 CASSERRES
paartesa@gmail.com
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Casserres, sortejarà una sortida de Cap de Setmana entre
les persones que hagin visitat
els establiments i parades
dels comerços associats durant el matí de la Fira.
L’entitat Històrics organitza
la sisena edició de la trobada de
cotxes clàssics i la setena trobada de tractors antics, on es
podrà veure i conèixer vehicles
i tractors que van ser un referent i que han estat restaurants i
cuidats al mínim detall pels seus
responsables. Els participants a
la trobada de vehicles i tractors
històrics després d’esmorzar al

Camp de Futbol, faran un recorregut per Casserres i altres
poblacions, acabant al passeig
Bisbe Comellas on quedaran
exposats.
Una de les principals activitats de la jornada és la 35ena
edició de la Trobada de Caramelles, que organitza el Grup Cantaire Sant Bartomeu amb el suport de l’ajuntament. Enguany
‘serà una edició especial ja
que al celebrar-se els 35 anys
de la trobada, hi participen un
major nombre d’entitats caramellaires’, segons ha explicat
Enric Genescà.

Els participants arribaran a
les 9 del matí al camp de futbol
i participaran en una cercavila
pels carrers del poble. A la 1
del migdia a la plaça de l’Ajuntament començarà la Trobada de
Caramelles, amb corals i grups
participants vinguts de Gavà,
Reus, Sabadell, Terrassa, Artés, Avinyó, Súria, Sant Joan
de Vilatorrada, Cercs, l’Espunyola i moltes més poblacions,
juntament amb les cinc colles
del Grup Cantaire Sant Bartomeu.
Finalment a les 5 de tarda
a la plaça Santa Maria hi haurà una activitat per a la mainada, amb el ‘Circ Patakarac’ a
càrrec de la Pallassa Trafàlgar i
a les 7 clourà la vint-i-una Fira.
Organitza la Fira l’Associació de Comerciants de Casserres amb la col·laboració de
l’Ajuntament i la Diputació
de Barcelona
La Trobada de Caramelles és
organitzada pel Grup Cantaire
Sant Bartomeu i hi col·labora
l’Ajuntament i tot el comerç
del Poble.

MAGATZEM
A CASSERRES
Pg. Bisbe Comelles 125-127
Tel. 93 823 40 76

BOTIGA I MAGATZEM
A BERGA
Polig. La Valldan Parcel·la nº 14
Tel. 93 821 39 54 (Magatzem)
Tel. 93 821 37 70 (Botiga)
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CASSERRES / industrials

CASSERRES / automoció

CASSERRES / agroalimentació

CASSERRES / automoció

Pont, 3

casserres / fusteries

Fusteria Josep Colillas
Creada l’any 1907
Tot tipus de fusteria, obra nova,
reformes, baranes, mobles a mida,
moble massís, cuines, etc.
Llobregat, 1

08693 Casserres

938 234 296
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08693 Casserres

Sant Jordi, 7 08693 Casserres
938 234 375
606 670 336
629 219 764
xisk07@hotmail.com
psuades@hotmail.com
ESPECIALITAT EN PLANXA I PINTURA
COTXES ANTICS
NETEJA DE VEHICLES
CASSERRES / per la llar

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

casserres / informàtica

casserres / perruqueria-estètica

tel. 93 823 41 67
Passeig Bisbe Comelles, 53
CASSERRES

casserres / flors i plantes

Pg. Bisbe Comellas, 21

938 234 074

08693 CASSERRES (BCN)

gironella / alimentació

a Gironella

Avda. Catalunya, 26

938 251 084

T fires i festes / casserres
Els Joves de
Casserres
d’aniversari

espai patrocinat

D’altra banda l’assemblea de Joves de Casserres prepara pel mes de
Maig una celebració sonada, l’aniversari de l’entitat
que comptarà amb dinar
popular, xerrades i concerts.

E
tel. 938 234 051

HORARI: Dimarts, dimecres, divendres i dissabte			
Dilluns tancat
MATI de 8.30 h. a 14.00 h. TARDA de 17.00 h. a 20.00 h.
Dijous MATI de 8.30 h. a 14.00 h. TARDA TANCAT Diumenge de 10.30 h. a 14.00 h.

laborem els nostres embotits seleccionant les millors carns i recuperant els
gustos tradicionals de la matança del
porc de les nostres terres. El ‘bull de dos
colors’ i el ‘bull de careta’ són dos dels
nostres productes recomanats.
I al cap de setmana també cuinem per
a vosaltres: Canalons, Patates emmascarades o qualsevol Guisat i gra cuit tots els
dies.
Veniu a visitar-nos a Casserres, a la
Plaça Santa Maria i la Laura o l’Estrella
us atendran.
Bon profit! n
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ABRIL // MAIG
MAIG 2016
2016

TASTA.CAT
TASTA.CAT 37
37 37

T

38 TASTA.CAT ABRIL / MAIG 2016

1 El Berguedà és una gran terra d’embotits i amb una gastronomia
única que entre tots l’hem de donar a conèixer.
2 Som la tercera generació de cansaladers i seguim fidels a la tradició que vàrem heretar dels nostres avis.
3 Ajudar al comerç de proximitat i fomentar les petites empreses de
la comarca.
4 Els embotits de Ca L’Armenter són tots lligats a ma i els nostres
principals conservants són la sal i el pebre.
5 Escollim la millor carn i la millor matèria primera per a elaborar els
nostres embotits.
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sant jordi - cercs / farmàcia

sant jordi - cercs / farmàcia

sant jordi - cercs / serveis
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T fires i festes / el roseret

Festa, tradició i cargols
a Sant Jordi de Cercs

S

ant Jordi de Cercs celebra la seva festa gran -declarada d’interès turístic- els
dies 6, 7 i 8 de maig. Estem parlant de
les festes del Roseret 2016, que comencen el
divendres 6 amb una activitat per al jovent, la
Disco mòbil, a les 12 de la nit i al pavelló esportiu a càrrec de Dj Divertimento i Dj Yasin.
Dissabte dia 7 a les 10 del matí i a la plaça
primer Comte de Fígols començarà el Concurs de Dibuix i a les 11 hi haurà jocs infantils
amb Toc-Toc Jocs. Al mateix lloc se celebrarà
la 3a. Fira Gastronòmica ‘Sà de Tastar’, que
en cas de mal temps es traslladarà al pavelló
d’esports i a 2/4 de 4 de la tarda al Bar Centre,
Concurs de Botifarra.
A les 4 de la tarda, a la plaça primer Comte
de Fígols, hi haurà inflables gratuïts i animació
infantil amb Divertimento.
A 2/4 de 8 de la tarda a la plaça hi haurà
una Masterclass de Zumba i a les 10 de la nit
i a la mateixa plaça, hi haurà l’elecció del fadrí
i la fadrina 2016.
Diumenge 8 de maig, els actes comencen
a les 8 del matí amb l’engegada dels 49 fuets

corresponents a les 49 edicions de la festa. A les
11 hi haurà ofici solemne i a la mateixa hora a la
plaça primer Comte de Fígols, Cursa de Cargols.
A les 12, a la plaça primer Comte de Fígols,
actuació de l’Esbart Roser. En acabar, sardanes
i seguidament començarà la 49a Cargolada Popular, durant la qual es repartiran 300 quilos de
cargols, cuinats amb una gran cassola, amb els

sant jordi - cercs / alimentació

sant jordi - cercs / papereria

millors ingredients: 20 quilos de costella de
vedella, 30 de costella de porc, 25 quilos de
conill, 45 quilos de cansalada blanca, 20 quilos de xoriço picant, cebes, alls, tomàquets i
molt més, però sobretot paciència i saviesa,
com s’ha anat fent des de finals dels anys 60.
Precisament aquesta és la primera Festa del
Cargol de Catalunya, que es va començar a
Sant Salvador de la Vedella, el nucli que va
quedar sota les aigües del pantà de la Baells.
A partir de les 5 de la tarda, al Bar Cen-

tre, hi haurà Concurs de Truc que posarà el
punt i final als actes.
Durant els dies de la Festa del Roseret, se celebrarà el 36è Concurs de Pintura
Ràpida Memorial Antoni Serra, organitzat
per la regidoria de Cultura de l’Ajuntament
de Cercs.
Organitza els actes la Comissió de
Festes del Rosaret amb el suport de
l’Ajuntament de Cercs i de comerços, botigues, empreses i veïns del poble. n
ABRIL / MAIG 2016

TASTA.CAT 41

T fires i festes / el roseret

Potencien les petjades
de dinosaure i el turisme

L

’Institut Català de Paleontologia Miquel
Crusafont (ICP), el Museu de les Mines
de Cercs i el Consorci Ruta Minera han
signat un conveni per col·laborar en la potenciació dels treballs d’excavació, investigació,
recerca i difusió dels jaciments del cretaci superior del Berguedà en el context del projecte
“Dinosaures dels Pirineus”, que impulsa el
Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya i lidera el cap de recerca del mesozoic de l’ICP, Àngel Galobart.
Salvador Moyà-Solà, director de l’ICP i investigador ICREA, d’una banda, i Jesús Calderer, alcalde de Cercs, president del patronat del
Museu de les Mines de Cercs i president del
Consorci Ruta Minera (consorci integrat pels
ajuntaments de Cercs, Fígols, Vallcebre i Guardiola de Berguedà) de l’altra, van signar el mes
de març aquest conveni que estableix un nou
marc de relació entre aquestes entitats per potenciar la recerca i la divulgació dels jaciments
d’icnites (petjades fòssils), ous i ossos fòssils de
dinosaures i d’altres animals i plantes de fa més
de 66 milions d’anys d’aquesta zona.

42 TASTA.CAT ABRIL / MAIG 2016

Amb aquesta signatura, l’espai museogràfic Dinosaures de Fumanya s’integra al projecte
“Dinosaures dels Pirineus”, que des de fa més
de 10 anys impulsa l’Institut Català de Paleontologia. Des d’ara, els investigadors del grup de
recerca de faunes del mesozoic de l’ICP revisaran el guió museogràfic del centre Dinosaures
de Fumanya i informaran de noves troballes,
tasques d’excavació i projectes de divulgació als
responsables del Museu de les Mines de Cercs
i Dinosaures de Fumanya per tal que puguin actualitzar els seus continguts.

El dia 23 d’abril, Cercs celebra
el tradicional Aplec a l’Ermita
de Sant Jordi, on hi haurà ofici i,
en acabar, repartiment dels panets
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Història
de la rosa

L

a llegenda diu que la primera rosa
va brollar d’una gota de suor del
front del profeta Mohammed. Segons
s’explica, Bacus es va enamorar
d’una bella nimfa i durant una festa la va perseguir per tot el jardí per conquistar-la, romanent la seva túnica subjecta a un esbarzerar
de roses i, en esquinçar-se, va deixar veure la
seva bellesa, la qual cosa va fer que Bacus,
com a reconeixement, la cobrís de vermelles
flors perfumades.
Si bé el seu origen és incert, algunes fonts
sostenen que ve del Caucas o de les costes del
mar Caspi, lloc en el qual creix de manera espontània. Posteriorment, el que queda clar és que
es va propagar i es va aclimatar perfectament
en totes les zones temperades del planeta.
Existeixen unes 250 espècies diferents de
roses, de les quals unes 30 són classificades
com odorates i tan sols 3, que són les roses
antigues, les progenitores de moltes d’altres,
són conreades a gran escala a causa del seu
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Principis actius i composició:
exquisit perfum. Des del punt de vista
medicinal, la rosa castellana i la rosa de
cent fulles o centifòlia són les espècies
més dignes de consideració.
Antics manuscrits revelen que la
rosa era utilitzada en els ritus funeraris
dels egipcis i altres pobles de l’era precristiana. Va ser a través del sud d’Itàlia
que els grecs la van introduir a Europa.
Els romans la utilitzaven freqüentment
per adornar les seves portes, fer catifes
o incloure-les en l’elaboració del vi. Les
imatges de Cupido, Venus i Bacus eren
coronades amb garlandes de roses.
Els turcs van ser els primers a elaborar
l’aigua de roses des del segle X fins al
segle XVIII, que segons deien anava bé
com a col·liri. La solució de les roses
seques cuites amb vi, també era útil per
a maldecaps, d’ulls, d’oïdes, de genives, del recte intestinal i molts d’altres.

Tanins (fins a un 24%)
Oli essencial (fins a un 0,04%)
Geraniol, citronelol, àcid feniletilic, linalol,
nerol, farnesol i eugenol.
Glicòsids flavònics: quercitrina.
Glicòsids antociànics: cianina
Es diu que els orígens de les roses conreades es remunten a la jardineria de l’antiga Xina Imperial. En la
mitologia hindú estava relacionava amb la deessa de
l’amor i la bellesa, així com en la Grècia clàssica. També va ser molt venerada a l’Egipte faraònic.
Existeix la creença que Cleòpatra feia emplenar els
seus coixins amb pètals d’aquesta flor.
La rosa ha conquistat una popularitat que difícilment pot disputar-li qualsevol altra flor. De fet, està
considerada la reina de les flors. A més de la seva
aroma, suau i exquisida, és la planta més conreada en
parcs i jardins de tot el món i, naturalment, és la protagonista de la Diada de Sant Jordi a Catalunya,
amb permís dels llibres, és clar. n
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L’Albí: tres dècades
d’edició des del Berguedà

H

an passat trenta anys des que, a
la primavera del 1986, va néixer
a Berga Edicions de L’Albí. Poc
temps després d’haver sortit de la
Facultat de Filologia, de llegir una
tesi sobre Ramon Vinyes i de tornar
a treballar a la impremta familiar,
Jaume Huch va publicar una revista
de poesia i va estrenar-se com a
editor amb el segell L’Albí, un nom
que prové del títol d’un dels contes
més importants del “savi català”:
tot un reconeixement i una declaració d’intencions.
En aquells moments, d’altra
banda, s’havia constituït ja, al voltant de Climent Forner, el consell de
redacció de la Biblioteca Escriptors
del Berguedà. Per això, no trigaria a
arribar el primer llibre, de la mà justament de Climent Forner, que havia passat llavors més de tres anys
traduint Guillem de Berguedà i altres
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Jaume huch / foto: salvador redó.

trobadors, com Guillem Ramon de
Gironella i Huguet de Mataplana. En
efecte, el desembre del mateix any,
va aparèixer el primer llibre de l’editorial: l’Obra poètica de Guillem de
Berguedà i altres trobadors, amb
un pròleg de Martí de Riquer, que
d’altra banda ell mateix vindria a
presentar a Berga.
A partir d’aquell moment, no
és senzill de resumir la trajectòria
d’una editorial que ja té un catàleg
de més de tres-cents títols. Cal recordar que, als anys noranta, entre
1994 i 1999, com a fruit d’un acord
de col·laboració, L’Albí va coeditar,
sense perdre la seva independència, els seus llibres amb Columna
Edicions. Però, des del moment
que Planeta va adquirir l’editorial
barcelonina, L’Albí tornà a editar
completament en solitari i fins a
l’actualitat. n
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Aligats

Jordi Cohen
L’Àliga de la Patum ja té el
seu llibre. Un recull d’imatges del fotògraf manresà
Jordi Cohen, captades al
llarg de 5 anys de viure la
Patum al costat de l’Àliga
i de les persones que li
donen vida. Unes imatges
que desprenen sentiment
i emoció i que formen
aquest llibre anomenat Aligats, que ha pogut realitzar gràcies a una campanya de micromecenatge.
Són 63 imatges en blanc
i negre d’una selecció de
10.000 que immortalitzen les vivències de la
comparsa. Una excel·lent
proposta per aquest Sant
Jordi o per Patum.

48 TASTA.CAT ABRIL / MAIG 2016

L’assassinat
de Guillem
de Berguedà

Francesc Ribera, Titot
Una novel·la sobre l’apassionant vida i la misteriosa
mort de Guillem de Berguedà, controvertit personatge
del segle XII català, de la mà
de Francesc Ribera, Titot.
Del trobador Guillem, alt
poeta o baix cafre, o se
n’era admirador o se n’era
enemic. Així, el 26 de juliol
de 1196, Guillem de Berguedà va ser assassinat
per un sicari. Considerat
un dels millors trobadors
d’Europa, la seva ploma
no apuntava al cor de les
dames, sinó al dels seus
nombrosos enemics. Algú
havia ordenat matar el
gran trobador català i ho
havia de pagar. Una novel·la imprescindible. (Ara
llibres)

La Coronació
canònica de la
mare de Déu de
Queralt, 1916.

Recull d’algunes
postals.
Ramon Felipó i Oriol
El bibliògraf berguedà Ramon Felipó ha editat un recull de postals centenàries
de Queralt i de Berga. ‘La
coronació canònica de la
Mare de Déu de Queralt,
1916′. Pretén, segons
el seu autor, recuperar la
memòria popular del que
va ser Berga i de com probablement seria si no hi
hagués hagut la barbàrie
de la guerra civil. Són 114
postals corresponents a
l’època de la Coronació
de la Mare de Déu de
Queralt, el 1916. L’obra,
editada pels Llibres de l’Índex, té 140 pàgines amb
introducció de Ramon
Felipó sobre la Coronació.

La dècada de
les expectatives
frustrades:
El Berguedà
(1930 – 1940)

Ignasi Hierro
Aquest és el segon llibre
que escriu Ignasi Hierro
amb l’objectiu de recuperar la memòria històrica
de la comarca durant la
Guerra Civil, la República i els primers anys del
franquisme. Després de
La desmemòria històrica,
que se centra en els anys
1936-1945, aquest segon
volum no vol ser una continuïtat però ambdós llibres
comparteixen context i
cronografia, i s’hi recullen
fets històrics com la mort
del primer alcalde republicà de Berga, Josep Maria
Badia Sobrevies, que va
morir afusellat l’any 1940
al Camp de la Bota.

Els dies sense
Glòria

Sílvia Alcàntara
Sílvia Alcàntara ens descriu els orígens i la vida
de la Glòria, des de ben
jove, que transcorre torrentera avall buscant la
felicitat, i teixeix el conflicte
sentimental que la domina
sense ser conscient que,
tard o d’hora, la vida li ensenyarà les urpes.
Amb un gran domini de
la narració i de la llengua,
l’autora ens descriu les
passions, les lluites i els
quefers quotidians que
regeixen la nostra vida i
alhora ens enfronta amb
els temes actuals que més
ens preocupen, i ho fa
sense afectacions, amb la
claredat i la duresa pròpia
de qui sap de què parla.
(Mirmanda)

Pop Fiction
de Toni Gol

Neu Negra

de Marc Romera
El nou llibre de poemes
de Toni Gol, Pop Fiction, és un poemari que,
a poc a poc, transforma
la irreflexió mística en un
instint sensual vestit de
pop vintage provocador i
agosarat. Toni Gol segueix
bastint, així, la seva exclusivitat i la seva poètica
original i única, impossible
d’etiquetar, impossible
d’ignorar.
El poemari Neu Negra de
Marc Romera és un llibre
on la mort no és una amenaça sinó una presència,
que es constitueix en l’absentar-se dels referents
emocionals i vitals; sense
oblidar el convit final, vitalista, ni la necessitat d’experiència de llenguatge.

Mossèn
Joan Noves,
quadern
de records

Aquest llibre és el resultat
de la recerca de Roser Vila
Colell, amb articles de personalitats que el van tractar i aportacions d’un centenar de col·laboradors.
Mossèn Noves amb el
seu tarannà amical, senzill i proper va deixar empremta en cada una de les
parròquies del bisbat de
les que fou capellà, vicari
o rector. Les vivències de
familiars, fidels i amics que
el van tractar han estat
recollides al llibre “Mossèn
Joan Noves, quadern de
records”, editat per l’Associació de Veïns la Valldan i
l’Àmbit de Recerques del
Berguedà.
.

Vilada celebra la primera Primavera
Cultural al voltant de Sant Jordi

L

a regidoria de Cultura de l’Ajuntament de
Vilada ha situat la cultura al davant de
les activitats del mes d’abril al municipi,
amb la diada de Sant Jordi com a pal de paller
d’aquesta 1a Primavera Cultural.
Les activitats comencen el dissabte 16
d’abril a les 19 h al local pirinenc, amb la presentació del llibre El trobador Cuadeferro, de
Jordi Cussà, organitzada per la regidoria de
Cultura de l’Ajuntament de Vilada. També durant aquests dies, l’ANC de Vilada posa a disposició de la ciutadania un llibre de condol de
Muriel Casals perquè tothom qui vulgui hi pugui
expressar el seu testimoni.
El divendres 22 d’abril de les 10 del matí
a la 1 del migdia al carrer Teodor Miralles, hi
haurà una parada de llibres de la cooperativa
escolar. A les 10 del vespre, revetlla de Sant
Jordi amb el recital poètic musical de Jaume
Calatayud i Vicente Monera, anomenat Pinzellades de Roig i dedicat a l’escriptora Montserrat
Roig. Hi haurà pica-pica i copa de vi per als
assistents a aquest acte que organitza la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vilada.

El dissabte 23 d’abril, diada de Sant Jordi,
durant tot el dia hi haurà una parada de llibres i
roses, així com diverses activitats organitzades
per l’AMPA de l’escola de Vilada.
Al matí hi haurà contacontes, amb la lectura
de tres contes de diferents indrets de Vilada, a
càrrec del grup de teatre La Teia. També hi haurà
una carpa de lectura de contes no sexistes, cedida pel Consell Comarcal del Berguedà.
A la tarda hi haurà un conte amb titelles en
anglès, la sortida dels gegants de Vilada i joc de
bitlles catalanes, cedit pel Consell Esportiu del
Berguedà. També hi haurà jocs per a la mainada
i finalment el sorteig d’un lot de llibres entre totes i
tots els que hagin participat a les activitats previstes, organitzades per l’AMPA de l’escola.
El diumenge 24 d’abril a les 12 del migdia i al local pirinenc es farà la inauguració de
l’exposició fotogràfica de Laia Rosa Padullés:
“Quotidianitat a Marràqueix i a l’Atles”, i a la
plaça de la vila, se celebrarà una fira gratuïta
de llibres de segona mà. Ho organitza la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vilada, qui
hi convida a tothom. n
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Puig-reig s’engalana
per la Festa Major
La Festa Major de Puig-reig és la primera de tota la
comarca del Berguedà i se celebra per la segona
Pasqua, de l’13 al 17 de maig.

É

s una festa molt viscuda
per tot el poble i compta amb la participació de
moltes de les entitats. Cada any
la Comissió de Festes aboca
tots els esforços potenciar el
bon nivell dels actes i espectacles que s’hi organitzen. Durant
els dies que dura la festa hi han
programats actes molt variats i
per a tots els públics.
Una de les novetats d’enguany és la instal·lació d’una
Carpa a la plaça Nova, a semblança dels antics envelats, que
collirà moltes de les activitats de
la Festa, sobretot les del vespre
o nit.

50 TASTA.CAT ABRIL / MAIG 2016

Enguany l’Ajuntament de Puigreig i la Comissió de Festes volen
que la Festa Major “sigui més participativa i que integri més i millor a
les entitats i veïns del poble”, segons ha explicat la regidora de Festes i Joventut de l’Ajuntament de
Puig-reig, Alba Santamaria.
Tot i que la Festa Major comença el dia 13, dos dies abans, l’11
de maig a les 6 de la tarda i a la Biblioteca ‘Guillem de Berguedà’ hi
haurà l’espectacle ‘El meu primer
Conte’ a càrrec de Dani Màgyk.
Dijous dia 12 a les 6 de la tarda i al Pavelló d’Esports hi haurà
Ball a càrrec del duet Dolfi i Fermí.
Divendres comencen pròpia-

espai patrocinat

ment els actes de la Festa Major
de Puig-reig. A les 8 del vespre i
al Pavelló, exhibició de gimnàstica
a càrrec del Centre Gimnàstic del
Berguedà i a 2/4 de 10, Pregó de
Festa Major a càrrec de Marc Garcia Cabestany, futbolista que més
partits ha jugat amb la samarreta
del CE Puig-reig i que representarà al Club en motiu del seu centenari. Seguidament començarà un
Correfoc pels carrers del Poble
amb els Diables i els Percus del
Clot de l’Infern, que començarà
davant del pavelló i acabarà amb
un espectacle final als voltants de
la plaça nova. A 2/4 de 12, a la
Carpa de la Plaça Nova, Concert
amb el grup Séptimo A i els Dj’s
Puxi i Randy.
Dissabte matí d’11 a 2 als
voltants de la plaça Nova hi haurà
la instal·lació infantil ‘Qui va matar
el meu conill?’ de la companyia
Itinerània. A les 12 a l’antiga biblioteca de la plaça Nova s’inaugurarà l’exposició col·lectiva de pintors
locals i a la 1 del migdia a la Carpa
hi haurà una desfilada de Roba.

puig-reig / assessories

- Laboral
- Comptable
Plaça de la Creu, 2 Bx.
Tel. 93 838 18 86
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- Autònoms
Puig-reig
Fax 93 838 08 09
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puig-reig / animals

puig-reig / alimentació

938 380 577
Major, 14
08692 Puig-reig
info@rostiseriacalmiquel.com www.rostiseriacalmiquel.com
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A les 4 de la tarda al bar de la Piscina
se celebrarà un torneig de botifarra i a les
6, a l’antiga Biblioteca s’inaugurarà l’exposició del concurs de fotografia CquiEFoto
on hi haurà l’entrega de premis.
De les 7 de la tarda a la 1 de la matinada
a la Carpa hi haurà concert amb els grups
locals Urra, Rupits, Els senyors de les pedres i
Nuus. Una activitat que pretén també “incorporar els grups musicals locals al principal
aparador del poble, com és la festa major.
Una bona oportunitat perquè tothom conegui el què fan,” explica Alba Santamaria.
A 2/4 de 9 del vespre al Pavelló d’esports hi haurà l’actuació en concert de Manel Camp Quartet que tal i com explica la
regidora “actuaran juntament amb l’escola
municipal de música de Puig-reig inter-

pretant algunes peces de forma
conjunta”.
A 2/4 d’1 de la matinada al
mateix pavelló hi haurà Festa
amb el ‘Vaparir Tour’ de Ràdio
Flaixbac.
Diumenge dia 15, a les
12 del migdia als voltants de la
Plaça Nova, actuació dels Castellers de Berga, amb la colla dels
castellers de Cerdanyola com a
convidada.
A 2/4 de 7 de la tarda al Pavelló d’esports, hi haurà l’actuació del Cor Giovinetto, grup de Puig-reig finalista al programa de
TV3 ‘Oh Happy Day’, que ja està preparant el
seu primer disc.
A les 8 del vespre i a la Carpa, Bikinada
Popular del jovent amb Martí Barcons’ Dj, Anita
O’Night and The Mercury Trio i Jises and The
Funkytects.
Dilluns dia 16 de maig a les 12 del migdia i a la plaça de l’Olivera hi haurà Sardanes
amb la Cobla Orquestra Maravella. A la 1 del
migdia i a la Carpa, actuació de les diferents
formacions de l’Escola Municipal de Música de
Puig-reig, i a les 6 de la tarda, Concert i Ball
de Gala al Pavelló d’esports amb l’Orquestra
Maravella.
Finalment Dimarts dia 17 a 2/4 de 12 del
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puig-reig / alimentació

Cansaladeria
Plats preparats
Llegums cuits
Queviures
Llobregat, 41Telèfon 938 380 348
08692 PUIG-REIG (BCN)
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T fires i festes
migdia a la Carpa, el grup “Ambäukatunàbia” portarà a terme l’espectàcle infantil Campi
Qui Pugui. A 2/4 de 6 de la tarda a la Plaça
Mestre Badia hi haurà Tornaboda , audició de
Sardanes amb la Coble Principal de Berga i
berenar per a tothom, i a les 6 de la tarda i com
a novetat, a les pistes de vòlei del davant del
Pavelló, Torneig de Futbol Platja.
Pel que fa als actes religiosos, el dissabte 14 hi haurà missa a 2/4 de 8 del vespre a
l’Església Romànica i diumenge 15, repic de
campanes a les 11 del matí i missa a 2/4 de
12 a l’Església Parroquial.n

puig-reig / electrònica

puig-reig / vins i caves

Joan 667 715 646

Estació, 9 - 08692 PUIG-REIG (BCN)

Us recomanem consultar el programa d’actes per a
qualsevol canvi que pugui sorgir.
Trobareu la informació a:
www.puig-reig.cat
www.tasta.cat
Al Facebook:
www.facebook.com/ajuntamentdepuigreig/
i al twitter: #fmpuigreig16

puig-reig / perruqueries

C/. Sant Marçal, Parcel·la, nº 8 - Pol.Ind. La Sala
Tel./Fax 93 838 04 51 - 08692 PUIG-REIG
E-mail: Pneumatics_MICAS@hotmail.com
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El berguedà
Roger Mateos
torna amb força
a l’elit del BTT

E

l jove campió berguedà de descens en
BTT, Roger Mateos, va patir una lesió de
la que ja s’ha recuperat. Ara amb el seu
nou equip, Specialized BiciGrandia, i esponsoritzat per ‘Bar Tutxi’ i ‘Carnisseria Marisol’
de Berga, té per objectiu disputar enguany les
principals proves del campionats de Catalunya i
d’Espanya. Segons diu: “estic preparat per lluitar al màxim a les properes proves. Després de
mesos de recuperació, estic apunt per a tornar
a estar entre els primers classificats”.
Mateos espera fer un bon paper a les
propers proves del Campionat de Catalunya
en descens en BTT d’Avià o s’hi esperen més
de 300 participants i que se celebraran els dies
16 i 17 d’abril. També participarà els dies 7 i 8
de maig a Vallnord, a Andorra, al campionat de
la Copa Catalana i els dies 14 i 15 de maig a

Espot, Andorra, prova corresponent també a la
Copa Catalana.
Roger Mateos a principis d’any, acabat de
sortir de la lesió, va aconseguir la 14a posició
al Campionat d’Espanya de BTT en categoria
júnior disputat a Sant Andreu de la Barca.
Recordem que Mateos va quedar campió de la Challange de la seva categoria i
sots-campió de Catalunya l’any 2014, a més
de pertànyer a la Selecció Catalana. n
ABRIL / MAIG 2016

TASTA.CAT 55

T
Amb la voluntat de
fomentar l’ocupació
a tota la demarcació
de Barcelona atenent,
de manera específica,
les necessitats
dels col·lectius més
vulnerables i en risc
d’exclusió, la
Diputació de Barcelona
impulsa el nou
programa complementari
de foment de
l’ocupació i de suport
a la integració social,
valorat en 30 milions
d’euros.
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E

30 milions d’euros per
al foment de l’ocupació
l programa es posa en marxa «no com una
acció d’urgència, sinó com un desplegament
del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019,
l’eina principal que la Diputació posa a
l’abast del territori», segons la presidenta de
la Diputació, Mercè Conesa.
Destinat a prop de 5.000 persones, el projecte no només proposa l’opció clàssica de generar llocs de treball sinó que també, segons
Conesa, incorpora «una línia de formació» i
«una altra de suport a empreses d’inserció
sociolaboral, centres d’inserció i entitats del
tercer sector perquè contractin persones de
col·lectius especialment vulnerables».
Pel vicepresident primer de la corporació,
Dionís Guiteras, aquest nou pla d’ocupació «és una rebolcada a la LRSAL», ja que
«s’avança a una resolució del Tribunal Constitucional», donant «suport a les necessitats
que tenen els municipis», independentment
de les atribucions que els atorgui aquesta llei
estatal.

Línies de suport
El programa està destinat als municipis de la
demarcació i a les quatre entitats municipals
descentralitzades i compta amb dues línies de
suport. La primera, amb una dotació de 7,5
milions d’euros, incorpora els clàssics plans
d’ocupació adreçats a aquelles persones
inscrites als serveis d’ocupació i que estan en
situació de vulnerabilitat. També aposta per
poder donar ocupabilitat i formar a les persones, i fer possible que els municipis col·laborin
amb les empreses del territori facilitant els
procediments de contractació.
La segona línia de suport té una dotació de
22,5 milions d’euros. Concebuda, principalment, per a les persones en risc d’exclusió
social, aposta per la seva contractació per
empreses d’inserció sociolaboral, centres
d’inserció i entitats del tercer sector. En aquest
sentit, també es treballa per a la contractació
pròpia per part dels ajuntaments, a través dels
equips de serveis socials municipals.

Gonzalo Sanguinetti / Diputació de Barcelona

Distribució

El Programa està destinat als municipis de la demarcació i inclou dues línies de suport.

Per distribuir aquests 30 milions d’euros
entre els governs locals, la corporació ha
tingut com a referència el nombre d’habitants
(a gener del 2015) i la mitjana de persones
aturades durant un període de sis mesos, per
evitar l’estacionalitat de les dades de l’atur
(d’agost del 2015 a gener del 2016).
Segons la presidenta de la Diputació,
Mercè Conesa, el programa ofereix llibertat
als contractadors i defensa l’autonomia local
de cada ajuntament, ja que tindran «llibertat
per fixar quantes persones vol contractar» i
«autonomia per fixar quin és el salari»,
tot i que des de la Diputació es recomana
un salari de 1.000 euros i un contracte mínim
de sis mesos.
Aprovat en el marc del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2016-2019”, aquest nou programa
també preveu una línia de suport específic
als municipis de fins a 1.000 habitants, que
comptaran amb l’assignació d’un import fix
en el moment de calcular la distribució dels
ajuts i tindran la possibilitat de demanar assistència tècnica i jurídica reforçada. n
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SANT JAUME DE FRONTANYÀ / turisme rural
Tel. 938 239 280

628 640 793

www.turismesantjaume.com
info@turismesantjaume.com

T gastrotasta
berga

puig-reig

Casablanca s/n
08619 Sant Jaume de Frontanyà

AVIÀ / alimentació
TONI CASTAÑO

Múrgulas amb foie i tòfona
Ingredients
Múrgules fresques o seques, escalunya,
foie fresc, tòfona, fondo fosc, nata líquida
berga / alimentació

- Certificada per CCPAE
- Lots de 7, 14 i 21 kg
a partir de 9 €/kg.
- Totes les peces dels
lots van tallades,
filetejades i envasades
al buit.
- Transport inclòs.

VENTA DE VEDELLA ECOLÒGICA
BOTIGA VIRTUAL
Tel. 609 791 095 - 659 620 766
www.vedellaecologicadelpedraforca.com
francesc@vedellaecologicadelpedraforca.com
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93 822 31 21
Plaça Europa, nº 6
08600 BERGA

Escaldem les múrgoles amb aigua bullent, traiem els bolets i llancem
l’aigua.
En una paella ofeguem l’escalunya tallada molt menuda amb una mica
de mantega. Un cop cuita l’escalunya afegim els bolets i els cuinem
lleugerament. Afegim un tall de fetge d’ànec gras i el fonem amb el
bolets i l’escalunya.
Afegim el fondo fosc i el deixem reduir. Tot seguit hi posem la nata i ho
rectifiquem de sal, pebre i hi afegim uns brots florits de farigola. Abans
de servir, ratllar la tòfona per sobre.
Tel. 938 380 220
C/ Major, 48 - 08611 PUIG-REIG

l’ametlla de merola

Cal Candi - Camps de Vilarrasa
Restaurant – Allotjaments – Casa de Colònies

HORARI

és cuina km0, sana, mediterrània,
creativa, de mercat, i nostra
• de dilluns a dissabte de 13.00 h a 15.30 h
• divendres i dissabte de 20.00 h a 22.30 h
• diumenge de 13.00 h a 16.30 h

Plaça de l’Església 5-6
08672 L’Ametlla de Merola (Puig-reig)

Tel. 938 204 193
www.logosbergueda.cat

C/ Clotassos, 18, 08613 VILADA
Carretera C26 – Trencall Camps de Vilarrasa
(entrada sud del poble)
Telèfon Restaurant i Allotjament:

93 823 83 13

calcandi.vilada@gmail.com
Telèfon Activitats i Casa de Colònies:

676 40 40 85

peptoy@gmail.com
WEB: www.calcandi.simdif.com

A Cal Candi fa més de 20 anys que
estem al vostre costat amb la intenció de
servir a tothom qui ve a casa, ja sigui a fer
un àpat o a passar uns dies.
Us proposem una cuina tradicional arrelada a aquestes muntanyes i a la natura,
amb ingredients de proximitat i la qualitat
com a punt fort, realitzada per professionals i apassionats d’aquestes contrades.
A Cal Candi us trobareu enmig de la
natura, en una vall envoltada al sud per
les muntanyes de la serra de Picancel i al
nord per la serra del Catllaràs. Un lloc idíl·lic per a realitzar activitats relacionades
amb la natura i l’aigua, ja que a menys
de 10 minuts de distància a peu podem
gaudir del Pantà de la Baells.
Excursions a peu o en bicicleta, rutes per
a tots els públics, relaxar-nos o a anar a buscar bolets a la tardor, nedar, pescar, navegar
amb piragües o patinets d’aigua, etc. Tot un
ventall de possibilitats al vostre servei.
Veniu a menjar o a passar uns dies a Cal
Candi. De ben segur, repetireu!
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Bagà millora l’edifici de ‘la Baganense’

B

agà començarà aviat les
obres de millora de ‘La
Baganense’. Aquestes
obres adjudicades a l’empresa
‘Serviobres Queralt sl’ per un
import de 50.627 euros, permetran assentar l’estructura de
l’edifici i evitar la seva caiguda
degut al deteriorament del pas
del temps. El cost ha estat assumit per l’Ajuntament de Bagà
i la Diputació de Barcelona.
‘La Baganense’ és un antic
molí que a principis del segle
XX el va adquirir una família
per a convertir-la en una petita central hidroelèctrica per a
poder fer electricitat per il·luminar els carrers. Els vilatans
al veure les avantatges que
comportava tenir electricitat,
van començar a sol·licitar el
subministrament, però la central no tenia prou capacitat per
donar servei a tota la població
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Els projectes es va redactar el
2012 gràcies a una subvenció del
Servei de Patrimoni Arquitectònic
Local de la Diputació de Barcelona. Un projecte és un estudi sobre
l’evolució històrica del monument,
des de les primeres dades documentals fins a l’actualitat, i l’altre
analitza l’edifici des de diverses
òptiques per tal de definir i valorar
econòmicament les actuacions
que es considerin necessàries per
a la seva restauració.
L’ajuntament de Bagà ja fa
anys que té l’objectiu, a l’igual que
va fer amb la Presó i altres indrets,
d’actuar per a preservar i donar a
conèixer el patrimoni de la Vila.
i va quedar per subministrar electricitat a dues fàbriques tèxtils. Va
funcionar fins a finals dels seixanta. L’últim propietari la va cedir
a l’ajuntament a la dècada dels
anys vuitanta. L’alcalde de Bagà,

Nicolàs Viso, ha mostrat la seva
satisfacció per a ‘poder adjudicar les obres després de mesos
d’intentar desencallar la iniciativa
i d’esforços per a aconseguir salvar l’edifici i assentar-lo’.

Actuacions al Parc
de la Vila de Bagà

Bagà ha arranjat i millorat de les
tanques del Parc de la Vila. Les
obres han estat realitzades per

la brigada municipal de l’Ajunta-

Els Esbarts infantils es troben a Bagà el dissabte 16 d’abril
Organitzat per l’Esbart Cadí de Bagà, el dissabte 16 d’abril se celebrarà
la cinquena Trobada d’Esbarts Infantils i Juvenils.
La trobada començarà a les 5 de la tarda a la plaça Porxada. L’actuació dels esbarts durarà una hora i mitja aproximadament i comptarà
amb la participació de totes les seccions infantils i juvenils de l’Esbart
Cadí de Bagà i de l’Esbart del Casal Cultural Dansaires Manresans i
l’Esbart Dansaire Castell de Tona com a entitats convidades.
D’altra banda l’Esbart Cadí de Bagà ja prepara la Trobada d’Esbarts
sènior que se celebrarà el 4 de juny a les 10 del vespre a la Plaça Porxada. n

ment de Bagà. En aquesta obra
a més, s’han col·locat xarxes de
seguretat.

També ha conclòs
la instal·lació de les tanques de la carretera
d’accés al Santuari de
Paller. A més a més ha
estat reparada la teulada
del petit cobert de la plaça Nova de Terradelles
que va quedar malmesa
la fa unes setmanes a
causa de les fortes ventades. Ambdues obres
també han estat executades per
la brigada municipal de l’Ajuntament de Bagà.
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Borredà, lloc ideal
per al turisme familiar
Situat just en un extrem de la comarca del Berguedà, a
tocar del Ripollès i Osona, el poble de Borredà, amb 507
habitants i 43,60 quilòmetres quadrats, és el lloc ideal per
al turisme familiar que busca un indret tranquil, ple de recursos naturals i arquitectònics, immersos en un paisatge
espectacular i immaculat.

A

mb prop de 1.200 anys d’història, el poble ha passat per multitud de vicissituds, la darrera fou
la crisi del tèxtil, que el va fer decantar
cap al turisme i el sector serveis, en els
quals ha excel·lit de manera destacada,
com demostren els equipaments turístics dintre del nucli urbà, i altres, dispersos per l’ampli terme municipal.
La vocació turística i residencial va
motivar accions valentes en la protecció
i preservació del paisatge com a principal font de riquesa, amb multitud d’indrets que no han tingut cap mena d’in62 TASTA.CAT ABRIL / MAIG 2016

tervenció humana durant segles. I per
la seva pertinença a la Catalunya vella,
amb una repoblació promoguda i dirigida pel monestir de Ripoll, és lògic trobar
diverses esglésies romàniques al terme
municipal, amb una d’especial interès i
rellevància: Sant Sadurní de Rotgers,
la qual es pot visitar amb guia propi tots
els caps de setmana de l’any.
També podem trobar altres edificacions de gran interès per si mateixes i
per l’indret on es troben com és el pont
de Roma, que ajuda a travessar la riera
de Merlès, una de les millor preservades

puig-reig / fotografia

i protegides del país. O el pont de Sant
Joan, del segle XVIII, recentment restaurat, que travessa la riera Margançol, a uns
centenars de metres del nucli urbà.
Un nucli urbà, nascut a finals del segle XVI, com a pas obligat en el comerç
entre Ripoll i Berga, en el qual s’hi instal·laren tota mena d’artesans, fins esdevenir
una autèntica potència en el mercat de
la llana, procedent dels seus grans ramats de xais. D’aquí l’existència de molins bataners, compaginant la feina amb
altres molins per moldre els cereals, fins
a comptar-ne 14 en el conjunt del terme
municipal.
El nucli urbà està molt ben preservat
i restaurat, i és una mostra clara de l’arquitectura catalana dels darrers segles,
amb l’ús de materials nobles procedents
de l’entorn del poble. L’acció dels veïns i
de l’Ajuntament, en els darrers decennis,
ha permès la restauració de prop d’un
centenar de cases i edificis, que donen
una esplèndida imatge individual i col·
lectiva.
És en aquest marc arquitectònic i
paisatgístic que val la pena venir a donar
una volta, aprofitar per deixar el cotxe en
un gran aparcament municipal i fer a peu
tot el nucli urbà. Les botigues i comerços
guarden les imatges del passat, amb els

productes d’avui. Productes artesanals
i de qualitat, que poden ser assaborits
en els bars i restaurants del poble, i de
l’entorn immediat.
El poble està especialment pensat
per un turisme familiar que busca pau
i tranquil·litat, alhora que espais per
a gaudir de la natura o dels esports.
D’aquí la disponibilitat d’una gran zona
esportiva, plena d’equipaments, tots
ells gratuïts, a l’excepció de les piscines, obertes durant els mesos de
juliol i agost. I si el que es vol és veure
país, hi ha un munt d’excursions per
realitzar. A qualsevol bar o botiga poden demanar un plànol de caminades,
el qual conté un codi QR amb una vintena d’opcions per elegir. Caminades
curtes, amb mainada, o més llargues i
ja per a professionals. Tot hi té cabuda
en uns paratges immensos, amb vistes
espectaculars i amb una flora i fauna
d’una immensa varietat i riquesa.
En resum, Borredà ha esdevingut
un municipi ideal per al turisme familiar o per aquell que busca indrets
intactes, preservats i amagats com
per trobar-hi la pau i tranquil·litat que
totes les persones de ciutat somien.
Qui ve, té immenses ganes de tornar.
Proveu-ho. n
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T històries i historietes / 2
PEP MASANA

Periodista
i escriptor

El santuari de Lourdes
de la Nou és un referent
quant a punt de trobada,
visites i pelegrinatges dins
el culte cristià. Tots estem
avesats que aquest edifici
formi part de les nostres
vides, però no tothom
sabíem els seus orígens.
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El Santuari de Lourdes de la Nou

A

quest setembre farà 130 anys ençà de la seva
inauguració i tot gràcies a Antoni Comellas i Marginet, nascut al Molí de la Nou i batejat el 29 de
gener de 1825. Cap al 1870, essent mossèn de
la Nou, sent a parlar molt de Lourdes de França i
el 1877 va anar a visitar aquella població. Va quedar tan impressionat pel que va veure allà que, tot
i estar malalt, l’any a sobre hi va tornar i a Pau, el
dia 12 de juny, va comprar una imatge d’uns 90
cm, que va fer beneir a Masabielle. De retorn a
la Nou, va exposar a veneració pública la imatge
en una petita capella dedicada a Sant Isidre. Va
ser tanta la gent que va passar aquell temps per
allà, que el mossèn va tenir la idea de construir un
santuari per a la Verge i tota la gent que venia.
El 1880 hi va posar la primera pedra, però era molt
optimista, doncs tan sols tenia 450 pessetes, però els
donatius, majoritàriament de gent humil, no paraven i
les obres tampoc. El mossèn va arrendar l’hostal del
Torrent, a l’altra banda del torrent, per poder-hi allotjar
les persones devotes que anaven a veure la Verge. El
1883 ja es preparaven les obres de la coberta i els més
optimistes preveien inaugurar l’estiu del 1884, però les
fortes pluges de la primavera i, segurament, la manca
de diners, no van permetre acabar el santuari fins al
juliol del 1885. D’acord amb el bisbe, es va acordar

inaugurar-lo al setembre, però una epidèmia de còlera
va causar moltes morts entre la població dels voltants
i es va ajornar fins al 16 de setembre de 1886, any en
què es va fer la gran festa d’inauguració amb unes
5.000 persones assistents.
En Valentí Canudas i el seu nebot Josep, de
Casserres, van ser els que van idear i construir el
santuari, amb l’ajuda de cinc paletes més i diversos
manobres.
Mossèn Antoni també va fer modelar una gruta,
aprofitant la forma de roca que hi havia camí avall
del santuari, i hi va posar una imatge i fins i tot hi va
construir un petit balneari. Es diu que abans de la
construcció del santuari hi havia una font a l’indret i
que després en van sortir tres més.
El 1893, davant l’allau de visitants, es va obrir
l’hostatgeria del Santuari, ja que l’hostal de cal Torrent no donava abast.
Durant la guerra civil es va perdre la imatge petita
original que hi havia darrere la imatge més gran de la
Verge de Lourdes.
El 1960, durant el 75è aniversari de la construcció del santuari, es va fer el campanar.
És ben curiosa la història d’aquest mossèn, que
si per alguna cosa es caracteritzava, suposo que devia ser per la seva tossudesa. n

Un

tren
històric

O

riginariament, el Tren del Ciment fou construït per Ia Compañía General de Asfaltos y
Portland Asland pel transport de ciment de
Ia fàbrica del Clot del Moro i va ser el més petit dels
ferrocarrils d’ús públic que tingué I’Estat espanyol ja
que Ia seva amplada de via tenia 60 centímetres.
El seu recorregut s’iniciava a Ia mateixa fàbrica
del Clot del Moro i anava fins a Guardiola de Berguedà, on enllaçava amb els Ferrocarrils catalans:
allà es feien els transbords tant de ciment com de
mercaderies diverses. Els primers anys el ferrocarril
servia només pel transport de Ia fàbrica, pero a partir
de l’1 d’agost de 1914 va començar a prestar serveI
public de viatgers.
Els seus primers anys van ser per a ús exclusiu de Ia fàbrica, però durant els anys vint i
següents dècades el carrilet va prestar un servei
inestimable a Ia comarca de I’Alt Berguedà fentla sortir del seu tradicional aïllament i oferint una

sortida a les seves produccions industrials. El1963
va fer el seu últim viatge però des de l’1 de juliol de
2005 s’ha posat una altra vegada en funcionament
gràcies a Ia reconstrucció d’una part de I’antic
traçat del ferrocarril enmig d’un recorregutcde 3,5
quilòmetres d’una singular bellesa.
El recorregut del Tren del Ciment es realitza
a través de diferents llocs d’interès turístic de Ia
zona, entre els quals cal remarcar l’exposició de
vehicles de transport, ubicada a Ia mateixa estació de Ia Pobla de Lillet, els Jardins Artigas, dissenyats per Antoni Gaudi integrats completament
en el paratge natural on es troben ubicats, als afores de Ia Pobla i el Museu del Ciment Asland, que
és al costat de l’estació de Castellar de n’Hug.
El trajecte dura aproximadement 20 minuts i el
realitza una locomotora dièsel amb un màxim de 4
cotxes que tenen una capacitat per a 25 viatgers
cadascun. ➜
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2 LA POBLA CENTRE

les 4 estacions

La Pobla de Lillet té un ampli ventall d’atractius turístics: el
Pont Vell, el pont més antic que actualment travessa el riu Llobregat; el Casc Antic; la dotzena de fonts que hi ha repartides per tota la població; l’Església de Santa Maria de Lillet; el
Monestir romànic de Santa Maria de Lillet, construït al segle
IX; la Rotonda de Sant Miquel, esglesiola romànica de planta
circular; el Castell de Lillet; i la Serra de Catllaràs, un espai
ideal per gaudir de la natura en tota le seva plenitud on trobem
el Santuari de Falgàs. Reviviu les nostres festes i tradicions i
gaudiu del producte artesà que us poem oferir.

1 LA POBLA DE LILLET

les
A l’antigaestacions
estació de La Pobla de Lillet, inici

del nostre recorregut, podeu gaudir d’una
visita a l’exposició “Ferrocarrils secundaris,
industrials i turístics a Ia vall del Llobregat”,
que us ofereix una presa de contacte amb
els elements més representatius de l’epoca
dels carrilets i dels trens miners i industrials
de Ia vall. Exposició gratuïta.

è quadre resum

Longitud
3,5 km
Estacions
4
Ample de via
600 mm
Parc mòbil (locomotora dièsel)
2
(cotxes)
4
Capacitat (persones/cotxe)
25
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més informació a
www.trendelciment.cat

Reserves:

972 732 020

4 MUSEU DEL CIMENT

CASTELLAR DE N’HUG

La fàbrica de ciment Asland, situada al paratge del Clot del Moro, en el municipi de
Castellar de n’Hug, es va tancar l’any 1975. Les restes avui encara visibles posen de
manifest l’espectacularitat d’un dels conjunts fabrils més increïbles de la industrialització
catalana, emmarcat en un singular entorn natural.
La fàbrica és un impressionant edifici modernista per la utilització de voltes catalanes i estructures de ferro forjat i es construí de forma esglaonada de manera que
es pogués aprofitar la força de la gravetat en el procés de fabricació del ciment.
Des de fa uns anys la fàbrica s’ha
convertit en el Museu del Ciment Asland de Castellar de n’Hug, seu del
Museu de la Ciència i de la Tècnica de
Catalunya (mNATEC), on el visitant a
través del centre d’interpretació i d’un
itinerari per les galeries i els grans espais industrials que resten en ruïnes,
descobrirà els orígens d’aquesta fàbrica i del ciment pòrtland.

3 ELS JARDINS ARTIGAS
Els Jardins de Ca l’Artigas són uns jardins de tipus naturalista, amb pedres,
aigua i vegetació, i foren dissenyats a
principis del segle XX per l’arquitecte
Antoni Gaudí.
L’arquitecte havia arribat a la Pobla de
Lillet per projectar el Xalet del Catllaràs
on s’allotjarien els enginyers de les mines
de carbó situades a la mateixa serra i
que s’utilitzarien per proveir els forns de
la fàbrica de ciment Asland que s’estava construint al Clot del Moro. Durant la
seva estada a la Pobla, Gaudí va allot-

jar-se a casa dels Artigas i, en agraïment
per l’hospitalitat rebuda, projectà per a
la família uns jardins just al darrere de la
seva fàbrica: els Jardins Artigas.
Construïts a redós del riu Llobregat,
els Jardins Artigas formen un conjunt de
gran valor arquitectònic immers en un
espai natural de relleu agrest i salvatge.
La glorieta, el pont dels arcs, la cascada,
la gruta, les figures del bestiari i la remor
de l’aigua ens acompanyen mentre passegem per aquest bocí de natura decorada.
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museu del ciment

Les visites als Jardins Artigas es poden fer
a peu des de la Pobla de Lillet o amb el
Tren del Ciment des de La Pobla o des del
Museu del Ciment de Castellar de n’Hug.
Fins el 23 de juny i del 12 de setembre al 31
d’octubre és obert els dissabtes de 10h a
14h i de 15:15h a 18:30h.
Els diumenges de 10 h a 14h i de 15:15h
a 17:30h.
Del 24 de juny al 11 de setembre estarà
obert cada dia de 10h a 14h i de 15:15h
a 18:30h. De l’1 de novembre al 31 de desembre, els Jardins Artigas obren els dissabtes, diumenges i festius de 10h a 14h.
L’entrada es tanca ½ hora abans del tancament dels Jardins.
Per a Informació i reserves:
Estació del tren de La Pobla de Lillet
08696 La Pobla de Lillet, Barcelona
Telèfon: 687 998 541
Adreça electrònica:
tur.lillet@diba.cat
www.poblalillet.cat

El museu es coordina amb el Tren del Ciment i és obert durant els caps de setmana
d’abril, maig, juny i juliol, setembre i octubre a més del divendres 24 de juny i tot el
mes d’agost, matins d’11h a 15h i tardes de
16h a 18:30h.
El 16 de maig, tots els dies feiners del
mes de juliol, 1 i 2 de setembre, 12 i 31
d’octubre, i 1, 5, 6, 12, i 13 de novembre, el
museu és obert d’11h a 15h.
Els dies 19, 20, 26 i 27 d’octubre, i del 3 a
l’11 de desembre, el museu és obert d’11h
a 14h sense servei de Tren.
Per a informació i reserves:
Museu del Ciment Asland
de Castellar de n’Hug
Telèfons 938 257 037 i 938 257 077
Paratge del Clot del Moro, s/n
08696 Castellar de n’Hug
Adreça electrònica:
museuciment@mnactec.cat
www.museuciment.cat
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Jardins artigas / foto: juli bover

HORARIS

➔
➔

CALENDARI 2016

Horari fins les 17:30 h amb sortida des
de La Pobla de Lillet excepte tren de les
14:30 h i el de les 14 h des del Museu
del Ciment
Horari fins les 18:30 h amb sortida des
de La Pobla de Lillet excepte tren de les
14:30 h i el de les 14 h des del Museu
del Ciment
Horari fins les 14:30 h amb sortida des
de La Pobla de Lillet
Sota petició reserves de grups
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T patrimoni
Un reportatge de
RAMON VILADOMAT

Periodista

El Xalet de
Gaudí s’obre
pas cap a la
rehabilitació
total i
convertir-se
en centre
d’educació
ambiental
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Tresors
del

Catllaràs

L

a serra del Catllaràs, a l’Alt
Berguedà, és un territori
d’una bellesa extraordinària,
no només per la seva gran riquesa
de flora i fauna —està declarat Espai d’Interès Natural— sinó també
perquè entre l’espessa vegetació
hi amaga petits tresors que malgrat pugui semblar contradictori,
els hi ha creat l’home.
Així s’entén perquè fins als
anys trenta del segle passat, la
serra va ser una explotació minera
de la que se n’extreia el carbó que
alimentava la que fou la primera
fàbrica de ciment industrial de
Catalunya i la primera amb forns
rotatori de tot l’Estat, com fou la
del Clot del Moro, a tocar de la
Pobla de Lillet.
Així, en plena serra hi ha un
entramat de restes mineres que
donen testimoni d’aquesta intens
passat. I d’entre les restes més
significatives d’aquesta acivitat,
just sobre la Pobla, a uns mil doscents metres d’alt, hi trobem “el

Vicenç Linares, alcalde de la Pobla de Lillet

xalet”, un singular edifici que dissenyà Antoni Gaudí, per encàrrec
del comte de Güell, propietari de
la cimentera, per allotjar-hi els tècnics i altres treballadors de l’explotació minera.
Construït entre I1902 i 1903,
al mateix tremps que Gaudí construïa a Barcelona el Park Güell, el
xalet del Catllaràs, com es coneix
popularment, és una petita joia
de l’arquitectura modernista que,
malgrat haver sofert diverses vicissituds al llarg del anys, es conserva
en peus i amb ganes de tornar a
ser d’utilitat per tots els amants de
la natura i de l’esport de muntanya.
Catalogat com a Bé d’Interès
Cultural Local i a l’espera de ser
reconegut BCIN per la Generalitat, el que fou director de la Càtedra Gaudí, Joan Bassegoda i
Nonell, va assenyalar que «Gaudí
va aconseguir amb aquest edifici
una simbiosi perfecte entre l’estètica i la funcionalitat. Aquesta
simbiosi és un dels aspectes que
ABRIL
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més impressiona i fascina en aquest edifici i en
general, en la seva arquitectura».
Ara, després d’anys sense ús i amb fort
deteriorament especialment a causa d’actes
vandàlics, finalment l’edifici sembla haver encarrilat el seu camí per una definitiva rehabilitació gràcies a la iniciativa i decidit impuls de
l’Ajuntament de la Pobla de Lillet, que des de
l’any 1932 n’és el seu propietari, per cessió de
l’empresa Asland.
L’edifici ha sofert diferents reformes al llarg
de la seva història, però d’acord amb l’informe de l’Ajuntament, actualment el seu estat de
conservació, pel que fa a l’estructura externa i
les seves façanes està força degradat, sobretot la part dels tancaments i les mansardes, a
causa bàsicament de bretolades. En canvi, l’interior es troba en bon estat.

habilitació, hi ha començat les obres amb la
recuperació de l’escala original exterior que
dóna accés a les tres plantes. També s’actuarà
en les façanes, que ara segueixen recobertes
amb teules de pissarra, per tornar a una imatge original, i s’enderrocaran les mansardes de
fusta existents per recuperar les originals però
amb tecnologia actual.

Un espai per a l’educació ambiental

Restituir l’edifici original

En aquests moments, l’Ajuntament de la Pobla es troba en procés de recuperació del xalet
en el seu estat original, recuperant el seu interès històricoartístic, i possibilitar un ús social,
educatiu i cultural del conjunt de la serra del
Catllaràs.
L’Ajuntament disposa del projecte de re72 TASTA.CAT ABRIL / MAIG 2016

Reconstrucció de l’escala original

L’objectiu del projecte l’explica l’alcalde de la
Pobla, Vicenç Linares, que té clar que l’ús del
xalet ha de ser per l’estudi i difusió dels valors
naturals del mateix entorn on es troba situat,
on estudiosos i universitats puguin beneficiar-se’n, però al mateix temps, un equipament
important en un lloc privilegiat del que puguin
gaudir-ne i beneficiar-se’n tots els amants de la
natura, l’esport de muntanya.
El problema principal que comenta l’alcalde, es, com sempre, trobar el finançament
adequat per poder portar endavant aquest
projecte. Així comenta que, des de l’Ajuntament hi estan treballant des de diferents àmbits, ja sigui a través d’Administracions com la
Diputació de Barcelona o la Generalitat, però
també a través de programes europeus, com

Més de 150 km camins per recórrer la serra

E

els fons FEDER, adreçats a finançar projectes
de desenvolupament econòmic, especialment
en l’àmbit mediambiental, o amb projectes
educatius universitaris.
En aquesta línia universitària s’ha obert un
primer camí per col·laborar amb l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa
de la Universitat Politècnica de Catalunya,
amb l’UCEN (Universitat Catalana d’Estiu de la
Natura i que tracta temes relacionats amb els
recursos naturals i el medi ambient. Precisament, un dels trets diferencials dels cursos és
que combinen les classes teòriques amb les
sortides de camp i que l’estiu passat es van
tractar temes com la relació de Gaudí amb la
natura precisament en l’àmbit del Catllaràs. n

l Catllaràs disposa més de 150 quilòmetres de camins, pistes i corriols que recorren tots els indrets de la
serra. Aquests camins són una delícia
per a tots els amants de la natura i que
a mes de gaudir de paisatges esplendorosos amb magnifiques vistes cap a
les muntanyes que l’envolten, com el
Pedraforca, la serra del Cadí o el Puig
Llançada, et porten cap a indrets com
el pla del Catllaràs, un espai que sembla creat per descansar, les conegudes
crestes del Joc de la Pilota o el mirador del Roc de la Lluna, molt a prop
del santuari de Falgars.
Una de les curses més populars i
concorregudes és la cursa de muntanya Ultra Trail Catllaràs, que en aquesta quarta edició se celebrarà el 30 de
juliol, amb sortida i arribada a la Pobla
de Lillet.
Amb una participació que superior
el miler de corredors, entre els quals hi
haurà els més destacats del país, es
desenvoluparà en tres nivells: l’Ultra de
55,4 Km, la Trail de 27 Km i l’Express
de18,8 Km. n
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TASTA.CAT 73

TT patrimoni

El Clot del Moro,
restes ruïnoses d’un
passat esplendoròs

L

a industria cimentera impulsada pel
comte de Güell, va donar exemples d’arquitectura singular com es el Clot del
Moro, a Castellar de n’Hug, un edifici declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) l’any
2005, propietat de la Generalitat de Catalunya, i que en una petita part alberga el Museu
del Ciment, adscrit al Museu Nacional de la
Ciència i la Tècnica de Catalunya.
Es tracta d’una construcció singular, obra
de l’arquitecte valencià Rafael Guastavino, autor de nombrosos edificis i fàbriques a Barcelona i que es va fer famós a Nova York, on
residí des de 1881, gràcies al sistema per a
revestir grans voltes amb rajoles i capes de
morter. Així, a Nova York hi deixà empremta
en edificis com la Grand Central Station, el
Carnegie Hall o el Museu Americà d’Història
Natural, entre molts d’altres.

74 TASTA.CAT ABRIL / MAIG 2016

Malgrat ser declarat BCIN i albergar el Museu, la major part de l’edifici del Clot del Moro
es troba en una situació lamentable i amb un estat de conservació que fa presagiar que en pocs
anys, la part superior del monument haurà desaparegut. I si no ha caigut encara serà perquè
l’estructura de les voltes aguanten millor el pas
del temps que no pas el manteniment que s’hi fa.
I al costat del museu hi ha el xalet Güell,
construït l’any 1904, que es manté com a relíquia ensorrada del que va ser. Protegit per
una tanca metàl·lica que permet el pas de
qui vulgui, el seu estat és deplorable, malgrat
que la seva visió segueix captivant la mirada

del visitant que li fa recordar els temps del seu
esplendor.
Tampoc se salva de la protecció que li caldria l’ermita de Sant Jaume, situada al costat del xalet, construïda en commemoració
del 20è aniversari de la fàbrica, a partir d’un
projecte de l’insigne arquitecte Nicolau Maria
Rubió i Tudurí, un dels màxims representants
del Noucentisme.
En definitiva, un patrimoni arquitectònic
prou valuós que encara es pot salvar, propietat
de la Generalitat de Catalunya, però que manté en el més absolut oblit i en estat de ruïna i
deixadesa. n

Un espai on
la natura explota

L

a serra del Catllaràs, amb
una extensió de més de
5.600 hectàrees repartides
entre municipis de Vilada, Guardiola de Berguedà, Cercs, la Pobla de Lillet, Castell de l’Areny,
la Nou de Berguedà, Sant Julia
de Cerdanyola, Sant Jaume de
Frontanyà i Borredà, va ser declarada l’any 1992, Espai d’Interès Natural com a reconeixement
a la seva riquesa de fauna i flora i
pels seus indrets i racons de singular bellesa.
La gran protagonista vegetal del Catllaràs és la flor de neu
(edelweiss), una espècie en perill
d’extinció, que creix envoltada de
les sabatetes de la Mare de Déu,
també protegides, el marcòlic vermell, les candeleres o els botonets
de Sant Joan, entre altres espècies.
També, si s’està a l’aguait i
es manté un silenci prudencial i

Flor de neu (Edelweiss)

respectuós, al Catllaràs s’hi poden
veure animals com els galls fers, els
cérvols, les martes, els senglars, les
guineus, les mosteles, les àligues reials o els falcons pelegrins
Per refrescar-nos d’aquestes
passejades, excursions i escalades,
el territori ofereix innombrables fonts
i rieres, que la fan un paratge especialment indicat tant per a la primavera
i l’estiu com per a la tardor, quan es
vesteix dels vestits més acolorits de
la natura.
Un comentari especial mereix
l’anomenada font del Bisbe. La
bellesa del salt d’aigua, d’uns dotze metres, creat per milers d’anys
d’erosió, n’han transformat la base
rocosa en una enorme estalagmita
de proporcions gegantines que du
l’aigua fins a una gran bassa. n
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SANTS METGES – TOSSAL DE SANT SALVADOR - TORNEULES

texte i fotos:
Miquel Bernades
Tècnic esportiu,
guia i creador
de Descoberta 4

bòfia de Sant Salvador.

ABRIL // MAIG
MAIG 2016
2016
ABRIL

TASTA.CAT 77

T

Lloc:

L’Espunyola

Itinerari:

Desnivell: 350m.

Dificultat: Baixa - Mitjana
Temps aproximat: 4 h.
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L

loc de sortida a l’església dels sants Metges,
situada al vessant sud dels morrals de Capolat, al sud del serrat de Malla. Prenem direcció
nord-est per la pista forestal que passa per cal
Miquelet i tot seguit s’estreny i esdevé un corriol
que s’enfila en direcció al morral de
Sant Salvador, guanyant alçada pel bell mig
d’un pendent afaiçonat on s’hi pot llegir la his-

Cal portar:
4 Esmorzar
4 Calçat còmode per caminar
4 Gorra o barret
4 Aigua
tòria del pas del temps. Antics conreus de vinya,
i cereals amb carboneres, activitats agrícoles i
forestals que s’hi han anat alternant fins a mitjans
del segle passat, han deixat l’empremta evident
a pesar del bosc espès d’alzines i roures que hi
ha tornat a créixer. Un cop guanyat el desnivell
(350m) el corriol ens porta al cim del Morral de
Sant Salvador, on podrem gaudir d’unes excel·
lents panoràmiques, i pels amants de l’arqueologia, s’hi poden observar les restes medievals del
que fou el monestir de Sant Salvador (segons
fonts oficials), o el castell de Turris Nebula, Torneula (segons altres fonts de contrastada solvència), que dóna nom a la masia més pròxima
on ens porta el camí. Tancant el cercle tornem a
la cinglera i una bifurcació del camí ens conduirà a la bòfia de Sant Salvador (cavitat natural i
dipòsit d’aigua per filtració); la visita és opcional,
i tot seguit un petit camí ressegueix el tossal fins
el pantà de l’Espunyola, on enllaça amb una pista
“antic camí ramader” que ens portarà al punt de
sortida. n

bòfia de Sant Salvador
ABRIL / MAIG 2016
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Que no falti la salut !
FRANCIS COPPERAIN
lavidaesunjuego.com

W

inston Churchill va fer una definició
precisa d’allò que és la salut: “La salut és un estadi transitori entre dues
èpoques de malaltia i que, a més, no presagia
res de bo”. L’estadista britànic tenia molt clar
que, més d’hora o més tard, tots acabem al llit,
pansits. En canvi, la majoria de nosaltres només
ens recordem de la salut quan ens manca.
I és que, en aquest terreny, solem tenir expectatives poc realistes: ens creiem amb dret a estar
sempre sans i en bona forma, malgrat el nostre
estil de vida poc ‘sostenible’ (menjar insà, falta
d’exercici, realització d’activitats de risc, estrès
acusat...). Encara hi podríem afegir els nostres
excessos, que òbviament tenen efectes (“les
malalties són els interessos que es paguen pels
plaers”, va deixar dit John Ray). Però sembla que
no ens preocupa pagar-ne el preu, potser perquè, com Quevedo, pensem que “la possessió
de la salut és com la de la hisenda, que es gaudeix gastant-la, i si no es gasta no es gaudeix”.
En tot cas, aquesta pretensió poc raonable de
posseir una salut infinita i eterna és quelcom que
la naturalesa humana no ens pot proporcionar,
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i que la ciència tampoc està en condicions de
garantir-nos. De fet, tots estem sempre malats,
poc o molt. Efectivament, avui dia, anar a l’especialista -de qualsevol branca: des de l’odontologia fins a l’òptica, passant pel dermatòleg o
el psicòleg- significa descobrir que alguna cosa
en el nostre interior no acaba de funcionar como
caldria i sol·licita una reparació. Per això, no cal
obsessionar-se amb controlar la nostra salut al
segon i exhaustivament sense tenir-ne bones
raons. Si ho fem, tindrem motius per a preocupar-vos. Ens ho va explicar Aldous Huxley: “La
investigació de les malalties ha avançat tant que
cada cop és més difícil trobar a algú que estigui
completament sa”. I, per la mateixa raó, no és
mala idea espaiar les visites al metge…
Sigui com sigui, la salut és el més preciós
dels nostres tresors. No ens assegura la felicitat,
però sense ella la joia de viure resulta molt més
improbable. Flaubert la considerava un dels tres
requisits bàsics per ser feliç (els altres dos eren
“ser estúpid” i “ser egoista”, i afegia que si faltava
l’estupidesa, estàvem perduts). Pel seu cantó,
Françoise Sagan presentava la felicitat en termes de “gaudir de bona salut, dormir sense por
i despertar-se sense angoixa”. Ambdós, doncs,
coincidien en què sense salut no hi ha felicitat.

Malauradament, només ens donem compte d’això quan emmalaltim o sofrim alguna
classe de dolor o molèstia corporal. Res de
nou: fa dos-mil cinc-cents anys, Heràclit ja va
escriure: “L’enfermetat fa agradable la salut; la
fam la sacietat; la fatiga el repòs”.
Amb tot, la clau per tenir una bona salut
durant molt més temps és senzilla: cuidar-se.
Hauria de ser una cosa que tots féssim contínuament, perquè és la millor inversió que
podem realitzar. I en canvi, sovint renunciem
a fer-ho, argumentant bé que no és necessari,
bé que no tenim temps, amb la qual cosa en
patim finalment les conseqüències.
En conclusió, cal que ens comportem més
intel·ligentment. Recordem aquell proverbi que
fa: “Un home massa ocupat per tenir cura de
la seva salut és com un mecànic massa ocupat per cuidar les seves eines”. Permeteu-me,
doncs, oferir dues alternatives per portar una
vida més saludable. La primera ens la proposa
Mark Twain: “L’única manera de conservar la
salut és menjar allò que no vols, beure el que
no t’agrada, i fer allò que preferiries no fer”.
Si aquesta recepta no us convenç, us en suggereixo una altra, basada en quatre consells de
sentit comú (ja sabeu, el menys comú dels sentits):
1. Camineu més. Si podeu, aneu a peu a
la feina, a comprar, a divertir-vos. Fareu salut i
guanyareu vitalitat i energia.

2. Mengeu sa i equilibrat. Ja ho recomanava Cervantes: “Come poco y cena menos,
que la salud de todo el cuerpo se fragua en la
oficina del estómago”.
3. Enteneu que la vida és un joc. És a
dir, eviteu prendre-us les coses massa a pit,
gaudiu del que feu, viviu conscientment, no us
estresseu (per a què?), etc. Més orientacions
en el nostre llibre: “La vida es un juego”.
4. No us sobremediqueu, ni menys encara us autodiagnostiqueu i autoprescriviu. Recordeu l’advertència del mateix Mark Twain:
“Alerta amb la lectura de llibres sobre la salut.
Podríeu morir d’una errata d’impremta”.
Feu tot això, i per la resta simplement tingueu en compte que el millor metge és el
nostre propi cos, que permanentment està
maniobrant per conservar aquest equilibri que
anomenem “salut”. Quan això no és suficient, podem acudir als remeis tradicionals
(herbes, passeigs de bosc, teràpies naturals,
cures de descans….), i si això tampoc funciona, ens podem posar en mans de la tan injuriada com glorificada medecina convencional.
És curiós: l’escepticisme i l’ antipatia cap als
facultatius ve de lluny. Heràclit ja va escriure:

“Els metges tallen, cremen, torturen. I fent als
malalts un bé, que més aviat sembla un mal,
exigeixen una recompensa que gairebé no mereixen”. Segles més tard, Voltaire es queixava
del mateix, argumentant que “l’ art de la medecina consisteix en entretenir al pacient mentre
la naturalesa cura la malaltia”.
Acusacions injustes, perquè no oblidem que
la ciència mèdica, encara que no sigui infal·lible,
ha fet possible -junt a les millores en l’ alimentació i la higiene- que l’esperança de vida pugi
dels vint-trenta anys per als primers homínids
fins als vuitanta anys actualment, i s’espera que
d’aquí a no molt es pugui viure 100 o 120 anys.
Això seria una magnífica notícia si aquests anys
els poguéssim viure plenament i amb salut. Si
no és així, potser no valgui la pena.
I entretant fem camí cap a esdevenir centenaris, quan ens sentim indisposats podem
aprendre a rendibilitzar els períodes de malaltia
o descans forçós que tinguem per parar màquines i -si l’humor ens ho permet- reflexionar,
aprendre, llegir el llibre pendent o tenir aquella conversa aplaçada. Tota malaltia és una
oportunitat de trobar-se a un mateix, de comprendre que, malgrat ser-ho tot, no som res,
i de conèixer millor aquells que ens envolten
(d’aquí el refrany anònim: “Échate a enfermar,
y verás quien te quiere bien o quien te quiere
mal”). Aprofitem-ho, doncs. n
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NENS - ADULTS - SUPORT EN MALALTIES CRÒNIQUES GREUS
Altarriba i Godolà, 7 BERGA
Tel. 679 729 592 (tardes)

SANDRA RIBALTA
Dietista-nutricionista

www.sandraribalta.com
info@sandraribalta.com

Berga, Món Homeocèutic i GMB
Casserres, Prats de Lluçanès (La Lira)
l Manresa, FisioApunt Vitality
l

tel. 652 491 689
goresp@gmail.com

l
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Juli Garcia Altarriba
Col.Núm 7445

CENTRE DE FISIOTERÀPIA I REHABILITACIÓ

Sardana, 41 08600 BERGA

Tel. 93 822 20 69
fisiobergafisioberga1@gmail.com
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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.

El verd no és avorrit

L

es amanides acostumen a considerar-se un plat avorrit: un entrant sense
substància, que només interessa als
vegetarians i a aquells que volen cuidar la silueta. I és que l’amanida no cal que sigui una
trista fulla d’enciam acompanyada d’una
rodanxa de tomàquet. En realitat l’amanida
és un plat ric en nutrients i amb grans possibilitats gastronòmiques, ja que hi ha molts
aliments que es poden combinar per oferir
una diversitat variada i deliciosa.
L’amanida ofereix la possibilitat d’ingerir
la quantitat diària que el cos necessita d’aliments crus i vegetals, ja que pot incloure tot
tipus d’aliments, en funció
de la imaginació i les preferències del qui la prepara. A
més a més, es poden amanir
amb una immensa diversitat
de vinagretes i salses, a banda
de l’imprescindible oli d’oliva
verge extra. A més, es pot utilitzar com a entrant o com a
acompanyament. Com que es
menja freda, és una bona opció per al menú
de tupper. També pot servir-se com a plat
únic, però en aquest cas, cal vetllar que contingui tots els nutrients necessaris.

El secret és començar amb una bona base
de vegetals crus, com enciam, cabdells, canonges, créixens, endívies, espinacs, rúcula,
pastanaga, pebrot, cogombre, ceba, tomàquet,
remolatxa, espàrrecs, xampinyons… A l’hivern pot ser interessant barrejar-hi verdures
escaldades al dente com mongeta tendra, col
o pastanaga, o verdures al forn com pebrot o
albergínia. A l’estiu, la fruita és una altra opció: maduixes, síndria, meló, mango, pinya,
magrana o poma la converteixen en un plat
refrescant.
Si volem que ens aporti, a més, hidrats de
carboni d’absorció lenta, es pot combinar amb
qualsevol cereal, amb llegum, o amb tubercles
com la patata o el moniato. Si hi posem ou dur,
tonyina, pernil, formatge, salmó fumat, seitons, anxoves, bacallà esqueixat o unes tires de
pit de pollastre obtindrem a més a més proteïnes. D’aquesta manera pot ser una bona opció
de plat únic. I per acabar, els toppings que ens
ajuden a obtenir un plat divertit amb matisos
de sabors diferents: proveu de posar-hi nous,
festucs, pinyons, panses, codonyat, pipes de gira-sol, de carbassa, de sèsam…
No se us fa la boca aigua? I és que una
amanida admet qualsevol possibilitat! Deixeu
córrer la imaginació, investigueu, i gaudiu del
món de l’amanida. Un plat sa, ràpid de preparar i cent per cent nutritiu. I gens avorrit! n

espai patrocinat

berga / alimentació ecològica

et convida a la conferència-audiovisual de Xevi Verdaguer
anomenada ‘Transforma’t’ que es farà el dissabte 21 de
maig a les 8 del vespre al Teatre Municipal de Berga.
El psiconeuroimmunòleg Xevi Verdaguer donarà les claus
per a poder transformar la teva salut mitjançant una
alimentació Saludable.

Organitza:

Saludable, Alimentació Ecològica.
Plaça Viladomat, 7, 08600 Berga
Telèfon: 93 822 26 42
facebook.saludable.cat
info@saludable.cat
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com ho fem

la recepta
Farina 3 blats (xeixa, alcalà i forment)
500 g
Aigua
+ o - 400 g
Sal
10 g
Massa mare (si en tenim)
200 g
Llevat
6g

ADAM TUBAU
Forn Ca La Maria

A

Les noves
tendències
vui en dia, i cada cop més, el pa pren
més protagonisme dins les nostres
vides. Però és un pa diferent, amb
més valor afegit o amb tendència.
És a dir, busquem productes més
naturals, ecològics i amb blats antics
recuperats per un conjunt de pagesos
identificats amb la terra i conscienciats per obtenir productes millors. Per
això, amb una bona unió entre ells i
nosaltres, podem aconseguir la diferenciació i la qualitat que busquen els
nostres clients.
És molt gratificant que els clients
ens demanin, preguntin, aportin i
sobretot puguin valorar i degustar el
producte sorgit d’aquesta bona unió.
Per això, crec que és una molt bona
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tendència que ens portarà a millorar
i donar un valor afegit als productes.
A més a més, aquests tipus de pa
aporten molts beneficis per a la salut,
són pans molt més digestius que es
toleren molt millor. Més hidrats de
carboni, més fibra, més minerals, vitamines del grup B, vitamines E...
Us deixo una fórmula de pa amb
farina de cal Pauet molt fàcil de fer a
casa i molt gustós que representa i
resumeix molt bé aquesta nova tendència. n

Agafem la farina i la posem en un bol, juntament
amb el llevat, i ho barregem. Una vegada incorporat el llevat amb la farina, hi afegim la resta
d’ingredients i ho amassem. És a dir, treballarem
la massa una miqueta, fins que ens quedi tot ben
barrejat i sense grumolls.
Taparem el bol amb film transparent i el deixarem a
la nevera 24 h. L’endemà, posarem la barreja dins
d’un motlle, prèviament untat amb una mica d’oli o
mantega per evitar que se’ns enganxi. Deixarem 1 h
30 el motlle tapat a temperatura ambient. Seguidament, enfornarem a 220º uns 30/40 minuts. Aquest
temps és aproximat i dependrà del volum del motlle.
El millor és controlar la temperatura de la peça, quan
el seu interior arribi a 96º es pot retirar del forn.

Passeig Bisbe Comellas, 40
08693 CASSERRES
Tel. 938 234 052 Adam Tubau Roca
www.forncalamaria.cat

berga / oftalmologia

berga / biomecànica

puig-reig / perruqueria-estètica

puig-reig / salut dental

montmajor / psicologia

Oftalmòleg
Dr. Carlos F. Penovi Panvini
consultoriodeojos@gmail.com
Mòbil: 670 435 691
Ctra. Sant Fruitós, 14
08600 Berga
casserres / podologia

Lurdes Vilalta

ATENCIÓ PSICOLÒGICA I PSICOTERAPÈUTICA

diplomada en podologia

Montse Davins i Pujol

núm. 534

. Estudi de la petjada
. Plantilles
. Podología general

Dra. en Psicologia - Psicoterapeuta (núm col. 1048)

Tel. 654 633 062

Gaspar de Portolà, 4
Camí de Cardona, 1
Tel. 973 48 16 09 HORES CONVINGUDES Tel. 938 23 40 30
25280 SOLSONA
08693 CASSERRES
berga / medicina tradicional

gironella / fisioteràpia

Montmajor
puig-reig / quiromassatge

Barcelona

bagà / fisioteràpia

berga / fisioteràpia

ABRIL
ABRIL/ /MAIG
MAIG2016
2016 TASTA.CAT
TASTA.CAT

85
85

T espai salut
entrevista

TERESA GARRIGA BARAUT

Metgessa Adjunta
d’Al·lergologia Pediàtrica
de l’Hospital Universitari Vall d’Hebrón
de Barcelona.
Metgessa Adjunta d’Al·lergologia
Pediàtrica i Adults del Centre Mèdic
del Berguedà de Berga.
mtgarriga@vhebron.net
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Què és l’al·lèrgia primaveral i com controlar-la?
 Què és l’al·lèrgia?
—
—L’al·lèrgia és una reacció immunològica anòmala del nostre organisme
contra substàncies externes. Aquestes
substàncies externes es coneixen amb
el nom d’al·lèrgens.
—Com es produeix una reacció al·
lèrgica?
—Una reacció al·lèrgica es pot produir
quan aquestes substàncies anomenades
al·lèrgens són introduïdes al nostre organisme, bé sigui per inhalació, com és
el cas dels àcars de la pols domèstica,
el pol·len de diferents arbres i/o plantes, els epitelis d’animals, les espores de
fongs i/o el làtex; per ingestió, com ara
per exemple els aliments i/o alguns fàrmacs; per injecció, com és el cas també
d’alguns fàrmacs o per picades d’insectes (sobretot himenòpters com l’abella
o la vespa) o pel contacte amb la pell,
bé sigui per medicaments que s’apliquen de manera tòpica o per productes
químics, entre d’altres.
—És cert que les malalties al·lèrgiques
han augmentat en els darrers anys?
—Sí, és cert. S’han publicat estudis on
s’ha vist que les malalties al·lèrgiques

s’han duplicat en els últims 15 anys en
els països desenvolupats, tot arribant a
afectar el 25% de la població. Es preveu que en un parell de dècades puguin
afectar a la meitat de la població. Aquest
increment és més important en població
pediàtrica (nens i nenes). A Catalunya hi
ha un milió i mig de persones afectades.
De fet, per la seva elevada prevalença,
les malalties al·lèrgiques s’han considerat com “l’epidèmia del segle XXI”.
Un altre fet que m’agradaria destacar és
que, a part d’aquesta prevalença elevada, i que va en augment, els al·lergòlegs
també estem observant un increment
d’al·lèrgies complexes que impliquen
l’afectació de diversos òrgans alhora i
pacients amb múltiples al·lèrgies.
—Quines són les al·lèrgies més freqüents?
—L’al·lèrgia més freqüent és la respiratòria i les malalties que provoca són
la rinoconjuntivitis (esternuts, picor
als ulls, picor al nas, sensació de nas
tapat, mucositat, llagrimeig als ulls) i
l’asma (ofec, tos, sorolls al respirar que
es coneixen amb el nom de sibilants).
Al nostre entorn, són produïdes princi-

palment pels àcars de la pols domèstica
i pel pol·len. Aquí al Berguedà sobretot
trobem al·lèrgia al pol·len de gramínies,
parietària, plataner i xiprer.
—Per què es produeixen les malalties
al·lèrgiques?
El desenvolupament i l’agreujament
de les malalties al·lèrgiques depèn de
factors genètics de l’individu i de condicionants ambientals. El fet que la
resposta al·lèrgica sigui una reacció immunològica comporta que en el mateix
individu coexisteixin freqüentment
l’al·lèrgia respiratòria, l’alimentària i
la cutània. Els seus símptomes poden
ser des de lleus, fins a quadres de risc
vital que poden arribar a comprometre
la vida del pacient i ser mortals com és
el cas de l’anafilaxi o el xoc anafilàctic.
—Com es poden tractar les malalties
al·lèrgiques?
—És molt important remarcar que el
tractament de les malalties al·lèrgiques
requereix un bon diagnòstic i la identificació precisa de la substància que
ocasiona l’al·lèrgia. Per tant, la realització del diagnòstic al·lergològic per part
d’un especialista és fonamental per tal

de poder oferir al pacient al·lèrgic el tractament més adient en cada cas. Un cop
coneixem quin és l’agent responsable
dels símptomes al·lèrgics, s’aconsella evitar-ne l’exposició. En el cas de l’al·lèrgia
al pol·len, s’aconsella utilitzar ulleres de
sol per evitar l’entrada de pol·len als ulls,
no viatjar en moto o bicicleta o, en cas
que es viatgi en cotxe, no circular amb les
finestres obertes, tancar les finestres del
domicili, no assecar la roba a l’exterior,
dutxar-se i canviar-se la roba en arribar
a casa, tapar el nas i la boca amb una
mascareta i/o intentar evitar les activitats
a l’aire lliure, sobretot els dies de vent o
elevada concentració de pol·len. Tanmateix, aquestes mesures a vegades poden
resultar insuficients, ja que per exemple
el pol·len és molt difícil d’evitar.
—Llavors, de quines altres opcions de
tractament disposem actualment, a
part de l’evitació ambiental?
—Afortunadament, també disposem
de diferents medicaments que ens poden ajudar a controlar els símptomes
de les malalties al·lèrgiques com ara els
antihistamínics, els inhaladors o col·liris oculars. És important, però, remar-

car que els medicaments que s’utilitzen
per tractar les malalties al·lèrgiques,
en general milloren els símptomes i el
seu efecte persisteix mentre es prenen,
però, en cap cas modifiquen l’evolució de la malaltia al·lèrgica. D’aquesta
manera, l’únic tractament específic del
que disposem a l’actualitat per tractar la
malaltia al·lèrgica, a part de l’evitació,
és la vacuna antial·lèrgica coneguda
com immunoteràpia específica.
—En què consisteix aquesta vacuna
antial·lèrgica?
—Es tracta d’administrar dosis progressivament creixents d’un extracte al·lergènic al qual el pacient estigui sensibilitzat
i sigui al·lèrgic. Aquestes vacunes es poden administrar de manera subcutània,
sublingual o oral. Estan indicades per
tractar l’asma, la rinitis i la conjuntivitis
al·lèrgiques així com per tractar l’al·lèrgia
a les picades d’himenòpters com l’abella
o la vespa i l’al·lèrgia al làtex. Actualment
disposem de molts estudis que han demostrat que, quan la immunoteràpia
específica està ben indicada, en pacients
seleccionats, amb extractes de qualitat i
amb dosis adequades, és eficaç. n

Medicina integral al centre de Berga
Consulta el nostre quadre mèdic i de salut
Treballem amb les principals mútues
NOVA CONSULTA!
Dr. Rodríguez Hueltes
OFTALMÒLEG
Diagnosi, tractament i prevenció de les afeccions oculars.
Resolem els teus dubtes. Operacions de cataracta.

CENTRE MÈDIC BERGUEDÀ
ARA! CONDUCTORS

Revisions mèdiques per a la obtenció i renovació del carnet de conduir.
Cada dia en nou horari:
Dilluns, Dimecres, Divendres de 16.00h a 17.00h
Dimarts i Dijous de 18.00h a 20.00h
Tramitació gratuïta i te’l fem arribar a casa.
25 anys d’experiència al teu servei; posa en nosaltres la teva confiança.
També revisions de permís d’armes, seguretat privada, animals perillosos i altres.
Passeig de la Pau nº21 baixos - 08600 - BERGA
Tel. 938 220 053
info@cmbergueda.com
www.cmbergueda.com
Segueix-nos a Facebook
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Osteopatia - Fisioteràpia - Reeducación postural global
(RPG) Preparació al part - Criança conscient
- Nutricióortomolecular - Tècnique naturals

Hores convingudes

Tel. 938 223 466
Carrer Bruc 1, B
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08600 Berga

Podologia geriàtrica

A

ANDREU MARTÍNEZ (podòleg col·legiat nº 0833)
causa del progressiu envelliment de la població que està experimentant la nostra societat, és necessari ampliar els processos de
prevenció de les causes d’incapacitat que
puguin afectar la població geriàtrica.
Un punt molt important en l’atenció a la
gent gran, és la cura i el maneig correcte de
les patologies del peu associades a l’edat,
sigui per malalties cròniques que solen aparèixer a la tercera edat, o bé pel desgast
propi que provoca el mateix envelliment.
És important que la gent gran tingui
una correcte higiene i cura dels seus peus
per disminuir les afeccions que puguin patir. La pell de la gent gran és molt sensible,
per tant, s’han de rentar amb sabons de
pH lleugerament àcid (5,5) i assecar correctament (si és necessari amb assecador

de cabells). S’ha d’intensificar la hidratació
de la pell amb cremes específiques per al
peu, utilitzar mitjons de teixit natural i escollir un calçat correcte. Les ungles s’han de
llimar (mai tallar) deixant-les rectes i de la
mateixa llargada del dit.
L’elecció del calçat és primordial per
prevenir l’aparició de problemes dèrmics

o unguials, a més d’ajudar a aconseguir una
major estabilitat, que en aquesta etapa de la
vida es veu disminuïda. Aquests hauran de
ser còmodes, preferentment sense costures
a l’interior, amb capacitat a la puntera per
encabir-hi els dits; hauran de ser lleugers,
per no entorpir en la marxa, amb sola de
goma per esmorteir i amb poc taló (2-3 cm
com a màxim).
Si tot i així apareixen patologies, aquestes hauran de ser tractades pel podòleg, que
és el professional que s’encarrega de la diagnosi i el tractament dels peus, i serà qui
assessorarà a l’hora de seguir el tractament
més adient en cada cas.
Aquests tractaments poden ser quiropòdies (tallar i fresar ungles, maneig de les alteracions de la pell), ortesi de silicona per a pal·liar
alteracions als dits, o bé plantilles per a donar
estabilitat o solucionar o reduir dolors als peus
associats o no a l’edat. n
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E
PUIG-REIG
Major, 12
93 838 03 37
BERGA
Pere II, 13
93 187 06 53
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JÚLIA RIBERA ESPELT

ls termes reflexologia podal, reflexoteràpia i teràpia
de zones reflexes signifiquen el mateix. És una tècnica mil·lenària que ja es feia servir a
l’Índia 5000 anys aC, a Egipte 2500
anys aC i a la Xina 4000 anys aC per
mantenir i millorar la salut.
La reflexologia podal és un
tipus de massatge on s’estimulen
repetidament els punts reflexes
del peu i es detecten aquells òrgans o parts del cos que estan en
desequilibri tot indicant el pacient,
les zones que li fan més mal. Amb
l’estímul del massatge s’activen
els processos interns d’autocuració propis del cos, portant-nos

a una situació de salut i benestar.
La reflexologia és un mètode per
mantenir la salut, per reforçar-la i
per millorar-la, així com per alleujar
símptomes o causes de malestar
i de malaltia. És una manera de
mantenir l’equilibri del cos, ajudant-lo a relaxar-se i propiciant la
seva capacitat d’autocuració. n

Beneficis de la reflexologia:
➜ Millora la circulació sanguínia
➜ Afavoreix els mecanismes de depuració
i eliminació de toxines
➜ Ajuda a millorar problemes digestius, circulatoris i limfàtics
➜ Relaxa i ajuda a reduir l’estrès i l’ansietat
➜ Alleugeriment del dolor
➜ Alleuja contractures musculars
➜ Millora infeccions cròniques
➜ Disminueix la hiperactivitat del sistema nerviós autònom
➜ Millora el son i la qualitat del descans
➜ Millora les funcions de tots els sistemes:
sistema immunològic, respiratori, circulatori, digestiu, 		
urinari, incloent el cicle menstrual
➜ Ajuda a expectorar
➜ Ajuda a reduir la irritació cutània en erupcions, èczemes,
al·lèrgies, etc.
➜ Ajuda a millorar migranyes, fibromiàlgia, asma,
dolors menstruals...
La reflexologia podal és un tècnica 100% natural, és una
tècnica integral, ja que no sols tracta a nivell físic sinó
també a nivell emocional i espiritual.
ABRIL / MAIG 2016
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LA CERDANYA

amb el suport del

Tunel del Cadí

Bagà

Gisclareny
Consell Comarcal
del Berguedà

Guardiola
de Berguedà

Saldes

Gòsol

Vallcebre
Fígols
Cercs

Castellar del Riu
Espinalbet
Capolat

Avià
L’Espunyola

Montmajor
Montclar

Casserres
Cal Basacs

Serrateix

Viver
Puig-reig

INFORMACIÓ COMARCAL

➥

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
Castellar de n’Hug
turisme@elbergueda.cat
www.elbergueda.cat
Centre Massís del Pedraforca
938 258 046
La Pobla
Pl. Pedraforca s/n (Ajuntament de Saldes) tur.saldes@diba.cat
de Lillet
Parc Natural Cadí-Moixeró
938 244 151
La Vinya, 1
08695 Bagà
pncadimoixero@gencat.cat
Sant Julià
938 244 862
de Cerdanyola
Sant Jaume Oficina d’informació i Turisme de Bagà
Pujada a Palau 7 08695 Bagà
619 746 099
de
Frontanyà
La Nou de
tur.baga@diba.cat
Berguedà
Castell de
Punt d’Informació a Bagà
619 746 099 / 93 824 48 62
l’Areny
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
Borredà
Vilada
Oficina de Turisme de Castellar de n’Hug
Plaça de l’Ajuntament s/n 08619 Castellar de n’Hug
BERGA
coronadoge@diba.cat
Oficina d’Informació de Cercs (Museu de les Mines)
Plaça Sant Romà s/n de Sant Corneli 08696 Cercs
Cal Rosal
m.cercs@diba.cat
Oficina de Turisme de Gósol
La Quar
Plaça Major 1
25716 Gósol
Olvan
centremuntanya@gosol.ddl.net
Sagàs
Oficina de Turisme de Guardiola de Berguedà
Gironella
Estació, 2
08694 Guardiola de Berguedà
costacg@diba.cat
El Guixaró
Oficina de Turisme de La Pobla de Lillet
Estació de tren de La Pobla de Lillet 08696 La Pobla de Lillet
Santa Maria
tur.lillet@diba.cat
de Merlès
Oficina de Turisme de Vallcebre
Pla de la Barraca s/n
08699 Vallcebre
vallcebre@cercleaventura.com
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EMERGÈNCIES
Mossos d’Esquadra
Mossos d’Esquadra Berga
Bombers de Berga
Bombers de Gironella
Bombers de Puig-reig
Bombers de Guardiola
Creu Roja de Berga
Creu Roja de Gironella
Urgències Alt Berguedà
Hospital Sant Bernabé

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

Bagà

Borredà

Ajuntament
938 244 013
Oficina Turisme 938 244 862 619 746 099
Dispensari
938 244 500
Farmàcia
938 244 101
CEIP Galceran de Pinós
938 244 116
IES Alt Berguedà
938 244 136
Parc Natural Cadí-Moixeró
938 244 151
Parròquia Sant Esteve
938 244 031
Club Jubilats Sant Jordi
938 244 401
Llar d’infants
649 337 760
Taxi
608 590 350
www.baga.cat
baga@diba.cat
Mercat setmanal
(dimecres)

Ajuntament
Consultori
Escoles
Farmàcia
www.borreda.net
Mercat setmanal

Berga

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

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)

➜ ALIMENTACIÓ

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

Capolat
Ajuntament
www.capolat.cat

938 215 040
capolat@diba.cat

➜ RESTAURANTS

Restaurant La Cantina de Llinars

Ctra. de Berga a Sant Llorenç de Morunys, km 18.

Telèfons:
93 821 09 86 i 604 230 094
(obert cada dia excepte dilluns i dimarts)

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)

Associació de Comerciants
➜ INDÚSTRIA

Indústria Avícola del Berguedà
Molles Malé
Planafil S.A.

938 234 033
938 234 077
938 225 020

Carn i Bestiar Prat S.L.
Carnisseria Mª Carme
Casa Enfruns
El Rebost de la Victória
El Taller
Fleca Cabanes
Forn de Pa Ca la Maria S.L.
Peixataria Antonia Belmonte
Queviures Sant
Supermercat Pujantell, S.L.
➜ BARS I RESTAURANTS

Bar Frankfurt Casserres
Restaurant Cafè de la Plaça
Bar la Tasca
Cal Torrenti Agroturisme
Hostal Emphasis
Fonda Alsina
➜ CONSTRUCCIÓ

Construccions Dos Hereus S.L.
Construccions Josep Ribera
Materials Casserres S.A.
➜ TALLERS

Garatge Escalé
Instal·lacions Casserres S.C.C.L.
Jaume Santamaria S.L.
Logiart Catalunya
MGC Instal·lacions
Munic Silos, S.L.
Planxisteria Casserres
Planxisteria Sant Jordi S.C.P.
SITEC 2012
Soldadura Francesc Puigdellivol
Vilà Motor
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938 234 006
938 234 202
600 733 172
938 234 051
659 785 690
938 234 007
938 234 052
938 225 198
938 234 201
938 234 053
938 234 015
938 234 008
938 225 821
649 193 492
639 313 852
938 234 001
938 234 399
938 234 258
938 234 076
938 234 173
938 234 074
938 234 074
647 570 809
626 110 626
938 225 993
938 234 375
671 078 800
647 589 415
938 234 117
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T T el berguedà poble a poble
➜ PERRUQUERIA I ESTÈTICA

La Barberia
Perruqueria Anna Maria
Perruqueria Anna Perarnau
Perruqueria Dolors

➜ FUSTERIA I DECORACIÓ

Aula Taller Cal Nen Xic
Fuster Xaies
Fusteria Colillas
Fusteria Integral Jordi S.L.
La Fusteria
Pintor Josep Martin

692 854 342
938 234 167
938 234 281
938 234 108
658 822 892
938 234 092
938 234 065
938 225 040
696 676 692
938 381 008

Castell de l’Areny

L’Espunyola

Ajuntament
938 238 025
www.castelldelareny.cat castell@diba.cat

Ajuntament
fax
www.espunyola.cat

Castellar de n’Hug

Fígols

➜ ELECTRODOMÈSTICS I INFORMÀTICA

Ajuntament
Oficina de Turisme
				
Dispensari
Museu del Ciment
www.ajcastellardenhug.cat
castellar@diba.cat

Electrofiguls S.L.
PC Imagine S.C.P.

938 234 003
938 225 983

Castellar del Riu

938 232 100
635 676 589
938 234 301
938 225 033
938 225 049
938 225 867
938 234 200
938 234 030

Cercs

➜ SERVEIS I SALUT

Caixabank “la Caixa”
Cal Escaler (turisme rural)
Centre Dental Pere Pesarrodona
E&G Assessors
Estruch Assessorament
Farmacia Roset Estivill
Llibreria Estanc Casserres
Peusà - Lourdes Vilalta
Promocions La vostra llar

➜ FLORISTERIES I CERÀMICA

AgroNatur

938 234 005

➜ MÚSICS

Josep Subirana (Músic Solista) 93 823 42 01

➜ CALÇATS, COMPLEMENTS I ROBA

Calçats Valls
Talia 1924
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938 234 112
938 234 031

Ajuntament
Alcaldia
www.castellardelriu.cat
castellarr@diba.cat

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

938 212 775
608 998 663

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)

Guardiola de Berguedà
938 231 055
938 231 294
espunyola@diba.cat

Ajuntament
www.figols.diba.cat

938 248 052
figols@diba.cat

Gironella
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
www.gisclareny.cat

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

Montclar
Ajuntament
www.montclar.cat

938 231 092
montclar@diba.cat

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

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

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

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

Ajuntament
www.lanou.bergueda.org

938 259 000
nou@diba.cat

Olvan
973 370 055
973 370 055
973 370 201
973 370 016
973 370 264

Ajuntament
Dispensari Olvan
Dispensari Cal Rosal
www.olvan.cat

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

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

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

www.saldes.cat
Mercat setmanal

saldes@diba.cat
(dijous)

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

Puig-reig

Sant Julià de Cerdanyola

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)

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

La Quar
Ajuntament
www.laquar.cat

938 242 007
quar@diba.cat

Sagàs
Ajuntament
www.sagas.cat

938 251 150
sagas@diba.cat

Saldes
Ajuntament
Oficina de Turisme
Farmàcia
Dispensari
Escola
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938 258 005
938 258 046
938 258 074
938 258 036
938 258 075

Visita la nova web www.tasta.cat

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

938 250 400

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

938 227 031
938 227 102
938 227 666
626 696 976
vallcebre@diba.cat
(dimarts)

Vilada
Ajuntament
Dispensari

938 238 128
938 238 327

El Berguedà en un clic
Farmàcia
Escoles
Local Pirinenc
www.vilada.cat

938 238 082
938 238 180
938 238 222
vilada@diba.cat

Viver i Serrateix
Ajuntament
www.viveriserrateix.cat

938 204 922
viver@diba.cats

publicitat
617 395 978
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