
T A S
T A .CAT

® 05

EL BERGUEDÀ  JUNY/JULIOL 2016

B
ER

G
A

 •
 F

es
ta

 d
el

 E
LO

IS

Fe
st

iv
a
l d

’e
st

iu
 B

A
EL

LS
 2

0
1
6

B
A

G
À

 •
 F

es
ta

 d
e 

la
 B

A
R
O

N
IA

 d
e 

P
IN

Ó
S

A
V

IÀ
 •

 F
es

ta
 d

el
 S

EG
A

R
 i 

el
 B

A
TR

E

fo
to

: f
ot

ol
ui

gi

fo
to

: f
ot

ol
ui

gi

fo
to

: j
ul

i b
ov

er

fo
to

: a
db



TASTA.CAT05 / JUNY / JULIOL 20162

T



3JUNY / JULIOL 2016 TASTA.CAT05

Editor: Fermí Riu - fermiriu@tasta.cat
Col·laboradors: Ramon Viladomat, 
Roger Cortina, David Font, Pep Massana, 
Salvador Vinyes, Silvia Massana, 
La Patumaire Edicions, Teresa Terricabres, 
Jordi Escaler, Joan Roma, Marta Bosch, 

Àlex Verdú, Televisió del Berguedà.
Fotografia: Manel Escobet ‘Foto Luigi’, Manel Iglesias ‘Iglesias 
Fotògrafs’, Juli Bover, Oriol Batista Viñas, Ignasi Marroyo, Consell 
Comarcal del Berguedà.
Redacció i Publicitat: 617395978  
Impressió: Rotimprès
Dipòsit legal: B-27800-2015       
www.tasta.cat
Amb el suport de: Diputació de Barcelona

ncara no ens hem recuperat de la Patum 
(per cert, molt lluïda amb l’aniversari dels 
Gegants i la resta de celebracions), que ja ens 
endinsem en les activitats i festes de l’inici de 
l’estiu. Arriba Sant Joan, al voltant del qual 
comencen moltes festes majors com la de 
Vilada, Cal Marçal..., però també parlem dels 
Elois, com a gran esdeveniment Berguedà. 
En aquesta cinquena edició del Tasta parlem 
de la Setmana Medieval de Bagà, que 
ens transporta en el temps un any més, de la 
Fira Tèxtil i la Festa Major de Cal Rosal, 
la Festa de Santa Eulàlia, les activitats al 
voltant del pantà de la Baells en el marc 
del festival que cada estiu vesteix el Berguedà 
d’atractius turístics i culturals, de les acti-
vitats a Castellar de n’Hug, de la Trail del 
Catllaràs, la festa blaugrana i l’atractiu dels 

Preparats per a l’estiu

PRESENTACIÓ

T LA vINyETA
Jardins Artigas a la Pobla de Lillet, de les festes 
del Segar i el Batre a Avià... 

Vull fer atenció a unes iniciatives destacades: 
Casserres ha recuperat la Festa de l’Esport. No 
es tracta de fer festa, sinó de reconèixer l’esforç de 
les entitats i esportistes del poble, una noble deci-
sió per part de l’Ajuntament. També us explicarem 
la iniciativa “Benvingut pagès”, que vol mostrar 
tot el procés del que mengem fet a casa, i finalment 
el Festival de Música Antiga dels Pirineus, un 
important esdeveniment a nivell europeu que cada 
any creix. Tot això, juntament amb la secció de SA-
LUT que us recomanem, els serveis i molts altres i 
bons consells conformen aquest nou Tasta.

Qui diu que al Berguedà no hi fem res? Si no 
ens ho atrapem!

El millor consell: gaudiu-lo!
Bon estiu! í

E

qUI Som TT
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o sabem la data de fundació d’aquesta important 
institució berguedana, però la documentació exis-
tent ens dóna prova de la seva antiguitat.

en poden ser una mostra diversos documents, 
com un testament de l’any 1379, on un traginer 
fa una deixa a l’altar de Sant Eloi de l’església de 
Sant Francesc, i un altre document de l’any 1773 
en el qual el rei Carles III fa esment de la confraria.

les festes de la confraria eren el dia de Sant 
Antoni Abat -17 gener- i la de Sant Eloi, que era 
celebrada el 25 de juny.

aquesta última festivitat fou la que ha perdu-
rat fins al dia d’avui i que actualment celebrem el 
quart diumenge de juliol. aquesta tenia un doble 
vessant religiós i cívic.

Per la part cívica, depenien de la possibilitat de 
contractar músics. Si era així, es feia una crida el 
dia anterior per tal que tothom que disposés de 
cavalleries assistís el dia 25 de juny a les 6 del matí 
davant la capella de la Mare de Déu del Roser, on 
començava el seguici. en aquest hi prenien part la 
bandera, estendards i el tabal de la confraria.

la passada arribava fins a la plaça de Santa 
Magdalena, on hi ha la capella de Sant Eloi, i de 
baixada tenia lloc la benedicció de les cavalleries 
davant l’església parroquial. èè

La festa 
dels Elois

T

ROGER CORTINA

fIRES I fESTES

N
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A CaixaBank volem que facis realitat 
les teves il·lusions.
Per això, si et fa il·lusió tenir un 
televisor Samsung Curved UHD, 
ara te’l financem al 0 % TAE.

Perquè a CaixaBank creiem que donar 
crèdit és donar confiança.

Promoció i venda ofertes per PromoCaixa, vàlides fins al 31-8-2016. Fi-
nançament ofert per CaixaBank, subjecte a aprovació segons les polítiques 
de risc de l’entitat. 
Finançament: préstec al 0 % TAE. Televisor Samsung Curved UHD de 
49” UE49KU6670. PVP: 1.099 €. 36,63 € al mes en 29 quotes i 1 última 
de 36,73 €. Termini de 30 mesos i un TIN del 0 %, sense comissions 
d’obertura ni d’estudi. TAE: 0 %. També està disponible amb pagament al 
comptat. Per a altres opcions de finançament, consulta qualsevol oficina de 
CaixaBank. PromoCaixa, SA, Gran Via de Carles III, 105, 08028 Barcelona. 
NIF A-58481730. © PromoCaixa, SA, Barcelona 2009. Per a més informa-
ció: www.CompraEstrella.com. NRI: 1466-2016/09681
www.CaixaBank.cat



TASTA.CAT05 / JUNY / JULIOL 20166

T
Per la part religiosa, era l’ofici solemne a l’es-

glésia de Sant Francesc, amb la presència dels 
administradors del gremi i autoritats, i finalitzava 
amb el típic ballet de déu a la plaça de Sant Joan.

Molts gremis i associacions celebraven la seva 
festa respectiva homenatjant el seu patró. el que feia 
que aquest gremi sobresortís de la resta era, sense 
cap mena de dubte, la seva importància i el fet de ser 
un dels gremis amb més agremiats. la festa, doncs, 
feia que, a pràcticament totes les llars berguedanes, 
hi fossin representades d’una manera o altra.

als inicis del segle XX, amb l’arribada del motor 
i circulació de cotxes, hom va preveure que la fes-

ta dels Elois no tindria raó de ser, esdevindria, com 
digué Mn. Josep Armengou “atropellada pels pneumà-
tics i la llauna motoritzada”. Per sort, els berguedans, 
amb el patrocini de l’ajuntament a partir de 1960, van 
aconseguir que la festa arribés fins als nostres dies.

de llavors ençà, la festa s’ha consolidat i ha 
marcat un programa d’actes fix, deixant ja lluny 
aquells anys posteriors a la guerra civil en els quals 
el declivi de la festivitat va anar empobrint la cele-
bració, arribant pràcticament a la seva desaparició.

avui dia, la vigília de la festivitat, les cavalleries 
es concentren a l’antic hostal del Bou a la Vall-
dan i, precedits pel tabaler, banderer, administra- èè

îî

fIRES I fESTES
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berga / industrials

berga / automoció

berga / restauració berga / industrials

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

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

TANCAbé
Tallers J. Ballarà, S L

Fabricació de tot tipus de finestres i portes 
amb alumini i R.P.T.. · Més de 200 colors.

èè
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dors i músics, comencen la passada pels prin-
cipals carrers de Berga, arribant sota la capella 
de Sant Eloi a la plaça de Santa Magdalena. 
l’endemà de bon matí, i de manera similar, es 
repeteix la passada sortint de la Font del Ros. 
aquesta vegada, però, afegint-hi el component 
de l’aigua, que davallarà de balcons, finestres i 
terrats. aquest atractiu de tirar aigua a les cava-
lleries i que tant s’ha generalitzat en les últimes 
dècades, és el que ha donat una nova alenada 
de vida a aquesta celebració, convertint-la enca-
ra més participativa, tant pels qui tiren aigua com 
per aquells a qui els agrada de rebre-la. Sota la 
capella de Sant Eloi es reparteix coca i xocolata 
i els músics interpreten l’himne de Berga. a conti-
nuació, tal i com mana la tradició, s’acaba la pas-
sada beneint els animals a la plaça Sant Pere.

a un quart de dotze, concentrats davant 
l’ajuntament, alcalde, regidors, administradors, 
banderer i gremi de Sant Eloi, precedits pels mú-
sics, assisteixen a l’església de Sant Francesc 
on té lloc l’ofici en honor al patró del gremi Sant 
Eloi i on, des de temps immemorials, el gremi hi 
ha tingut l’altar del seu patró. abans i després de 

berga / alimentació
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la celebració de l’ofici, té lloc la representació d’una 
boda típica de l’alt Berguedà per part de l’agrupa-
ció teatral la Farsa. Nuvi i núvia, amb llur comitiva i 
de la seva mateixa casa, assisteixen també a Sant 
Francesc. a la sortida d’ofici, els administradors 
obsequien els fidels amb panellets i tota la comitiva 
es dirigeix, baixant per la vall del Codós -Ronda de 
Queralt-, a la plaça de Sant Joan, on és ballat per 
una parella el ballet de déu o de les deu. a continua-
ció, els músics toquen un repertori de balls vuitcen-
tistes on hi prenen part les autoritats, administradors 
i components de la boda típica.

la celebració acaba a la sala de plens de 
l’Ajuntament de Berga amb l’entrega de ferradures a 
diferents persones col·laboradores de la festa.

enguany, però, tindrem la mancança d’una 
persona que ha estat molt important i significativa 
en el manteniment de la festa i que, de manera 
prematura, va deixar-nos el passat més d’abril: 
la Montserrat Minoves. ella, durant molts anys, ha 
estat una de les ànimes de la boda típica de l’alt 
Berguedà i gràcies a la farsa s’ha realçat la festa 
dels Elois, donant-li un nou atractiu que actu-
alment s’ha consolidat junt als actes centenaris 
d’aquesta celebració.

tinguem enguany un record per ella en el 
marc d’aquesta celebració i que els seus pas-
sos ens convidin a ser continuadors d’aquesta 
tradició centenària, i més aquest any 2016, pre-
ludi d’un esdeveniment berguedà de primer ni-
vell com serà el centenari de la Coronació de la 
Mare de Déu de Queralt. í

îî
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berga / alimentació

Dissabte 23 de Juliol
A les 12 del migdia, el Tabaler, acompanyat 

per la Banda de l’Escola Municipal de Mú-
sica, farà la passada anunciant la Festa dels 
Elois. A les 7 de la tarda, el Tabaler, Bande-
rer i administradors acompanyats per la Cobla 
Ciutat de Berga, faran la passada sortint de 
l’Hostal del Bou, seguint pel passeig dels Abeu-
radors, carrers Bruc, Comte Oliba, Pio Baroja, 
plaça de la Font del Ros, Aurora Bertrana, carrer 
de la Ciutat, plaça de Santa Magdalena, passeig 
de la Indústria, ronda Moreta, plaça de la Ribera 
i plaça de les Fonts.

A 2/4 de 8 de la tarda, Audició de sardanes 
a la plaça Viladomat a càrrec de la Cobla Pirineu. 
Organitza: Agrupació Sardanista Cim d’Estela.

A les 10 de la nit, ball popular a càrrec del 
duet ‘Dolfi i Fermí’. (lloc a determinar: consultar 
webs: www.ajberga.cat i www.tasta.cat )

Diumenge 24 de Juliol
A les 9 del matí, els cavalls i altres animals 

que han de fer la tradicional passada, s’aple-
guen a la plaça de la Font del Ros, on comença-
rà el recorregut passant pels carrers Pio Baroja, 
Comte Oliba i del Roser, fins arribar a la plaça 
Santa Magdalena, davant la capella de Sant 
Eloi, on es repartirà coca, xocolata i barreja.

A les 10 del matí i a la plaça de Sant Pere, 
hi haurà la benedicció dels animals.

A ¾ d’11 del migdia se celebrarà la Boda 
Típica de l’Alt Berguedà.

De ca l’Andreu Borras (c/ Buixadé) sortirà 
la núvia, que anirà cap a l’església de Sant 
Francesc. El nuvi acudirà al temple des de Cal 
Bartrina (plaça de la Creu). Un cop a l’església i 
a 2/4 de 12, hi haurà missa cantada en honor 
a Sant Eloi per la Coral Queraltina del Casal 
de Gent Gran, amb l’assistència d’autoritats, 

administradors, banderer i acompanyants de la 
boda. Sortint d’ofici, els administradors obse-
quiaran als assistents amb panellets. En acabar, 
a la plaça de Sant Joan, es dansarà el Ballet de 
Déu. Col·labora: Agrupació Teatral la Farsa. 

A la 1 del migdia a la sala de plens de 
l’Ajuntament hi haurà l’acte de lliurament de 
les ferradures atorgades als col·laboradors.

A la tarda hi haurà diverses activitats que al 
tancament d’aquesta edició s’estaven acabant 
d’ultimar. Les podreu conèixer a través de les 
webs: www.ajberga.cat i www.tasta.cat 

Durant diumenge al matí, Televisió del Ber-
guedà emetrà un programa especial de la festa 
amb reportatges de la passada, acabant amb el 
ballet de Déu en directe des de la plaça de Sant 
Joan. L’organització recorda que dissabte NO es 
pot llançar aigua i que els nens que vagin amb 
els rucs han d’anar acompanyats d’un adult.

Organitza la Junta dels Elois i l’Ajuntament de 
Berga amb la col·laboració de l’Agrupació Teatral 
La Farsa i l’Agrupació Sardanista Cim d’Estela.

Programa
d’actes
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L a vila de Bagà és la seu del Festi-
val Catalunya Celta que se celebra 
els dies 17, 18 i 19 de juny, amb 
concerts, actuacions, balls i tallers. 

Aquesta celebració s’emmarca també dins 
del cicle de música baganès Bagasona.

Catalunya Celta és una plataforma de 
grups artístics catalans agrupats per a tre-
ballar en xarxa i sota el denominador comú 
que suposa la visió de la música i dansa d’in-
fluències celtes o atlàntiques produïdes des 
d’una part de l’Occident de la Mediterrània: 
Catalunya.

La plataforma està formada per més 
d’una desena de grups catalans, en total 
més de 50 músics i dansaires

La celebració del festival a Bagà compta 
amb el suport de diverses entitats, establi-
ments i de l’Agrupació de Comerciants de la 
Vila (ACE), la Diputació de Barcelona i l’Ajun-
tament de Bagà.

Les activitats previstes són les següents:
Divendres dia 17
• 20h - Sala d’actes del Casal. Xerrada sobre música 
irlandesa i espectacle de dansa amb COVENANT
• 22:30h - Refugi el Paller. 
Concert de NIAMH TRIO
• vespre nit - sessions de música als bars
 Dissabte dia 18
• 10:00h a 12:00h
Tallers de concertina i de bodhrán

bagà acull 
el 6è Festival 
Catalunya Celta

• 12:00h a 14:00h
Tallers de violí, flauta i dansa
Els tallers es fan a les escoles (accés des dels 

aparcaments) al Palau del Pinós i al Casal de la Vila.
• 12:30h al Casal de la Vila, conferència: “El druïsme 
en el nou mil·lenni”
• 13:00h - Concert-vermut a la plaça de l’Ajuntament 
a càrrec d’INVERNALIA
• Durant el matí, a la plaça de l’Ajuntament, open sta-
ge per a grups novells. Cada grup podrà apuntar-se a 
la pissarra i tocar durant mitja hora
• A partir de les 17:00h a la plaça Porxada i fins a la 
nit -  Concerts amb DRÓNÁN, IRISH CORNER, DRA-
ÍOCHT i CABO NORTE.
• Hi haurà sopar a la plaça Porxada a preus populars.
• Durant tot el dia, sessions als bars.

Diumenge dia 19
• 11:30h - plaça Porxada - Ball popular - Céilí dirigit 
pels CLADDAGH RING DANCERS. í

Per assistir als tallers cal inscriure’s amb el formulari que trobareu a 
www.catalunyacelta.cat

També trobareu informació al Facebook CatalunyaCelta i al 
twitter @Catalunyacelta

ComARCA
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Pagesos i pageses de tot Catalunya obren les portes a les 
seves explotacions
Del 17 al 19 de juny se celebra la 1a edició de Benvinguts a pagès, una 
oportunitat única per visitar les explotacions agràries de Catalunya. Una 
bona manera de conèixer, degustar i comprar els productes de la terra, en 
el seu lloc d’origen i directament de la mà dels seus productors. Al seu lloc 
web podreu organitzar un cap de setmana a mida amb visites gratuïtes a 
les explotacions adherides, a més de recomanacions d’on anar a dinar i 
ofertes especials d’allotjament. Més info: benvingutsapages.cat

Descobreix Catalunya pedalant!
Lapica Cycling ofereix experiències ciclo-
turistes i potencia el territori català com a 
zona geogràfica d’interès i qualitat per a la 
pràctica del ciclisme. Les nostres rutes estan 
dissenyades pensant en el màxim gaudi del 
participant; paisatge, descoberta del territori, 
productes autòctons, carreteres tranquil·les, 
allotjaments preparats i uns recorreguts amb un grau de dificultat 
variable segons la demanda i el nivell del ciclista. Els nostres guies són 
experimentats i tenen un ampli coneixement del territori. Una experiència 
única al nostre país. Ara només queda…Pedalar!!! 
Més info: www.lapicacycling.com

Visita Altafulla i relaxa’t a l’Hotel Gastronòmic Gran Claustre
Al centre històric medieval d’Altafulla es 
troba l’Hotel Gastronòmic Gran Claustre, 
reconegut amb el segell d’Hotel Gastronòmic 
de Catalunya. Els visitants que vagin a 
descobrir el Camp de Tarragona podran 
gaudir d’aquest petit hotel boutique de tan 
sols 39 habitacions amb un dels restaurants 
més destacats de la zona i present a la guia 
Michelin, Bruixes de Burriac, que ofereix cuina 
mediterrània amb productes del la zona del Baix Gaià de la mà del xef 
Jaume Drudis. Més info: www.granclaustre.com

Lapica Cycling

Hotel Gastronòmic Gran Claustre
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amb la col·laboració de:

TASTA.CAT05 / JUNY / JULIOL 201612

‘Benvinguts a pagès’ és un cap de setmana en 
el que pagesos de tot Catalunya obriran les portes de 
casa seva per ensenyar-nos els seus camps, els seus 
ramats i els seus obradors.

És una oportunitat única per redescobrir el lloc 
on neix tot allò que mengem i conèixer de prop les 
persones que es cuiden de produir els aliments que ens 
arriben a casa.

Hi haurà explotacions agràries visitables, menús 
‘Benvinguts a pagès’ als restaurants, allotjaments 
amb ofertes especials i un munt d’activitats per a tota 
la família.

els pagesos, restaurants i allotjaments de tot Catalu-
nya treballaran plegats per a que tots, des del més petit al 
més gran, puguem gaudir-ne.

Concretament al Berguedà hi participen cinc 
explotacions agràries, vuit restaurants i nou allotjaments 
rurals que formen part dels més de 500 establiments, 
explotacions i empreses adherides.

Posar en valor el món rural, el producte de proximitat 
i de qualitat, la gastronomia de casa i el turisme d’interior 
són els objectius d’aquesta iniciativa. ‘Benvinguts a 
Pagès’ està liderat per la Fundació Alícia i compta 
amb la col·laboració del departaments d’empresa i 
Coneixement i el d’agricultura, ramaderia, Pesca i 
alimentació. al Berguedà compta amb el suport del 
Consell Comarcal a través de l’Agència de 
desenvolupament del Berguedà.
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ALTRES ACTIVITATS

• Visita i compra a les botigues 
de la Bruna dels Pirineus:

Carnisseria Gonfaus,
Plaça St. Pere, 9 - Berga. Tel. 938 211 176

Carnisseria Marmi,
Plaça Viladomat, 20 - Berga. Tel. 938 210 794

La Cooperativa, Agrobotiga,
Ctra. de Bassacs, 31- Gironella. Tel. 938 250 379

• Visita guiada a la formatgeria, 
tast de formatges 

i visita al jardí i taller de bàlsam labial:
Formatgeria Bauma,

La Solana - Borredà. Tel. 938 239 064
Data: 19 de juny, prèvia reserva . Preu 10€

• Vols aprendre a fer de pastor?
Esmorzar i treure el ramat 

al Parc Natural Cadí-Moixeró
Carn del Cadí Moixeró,

Font del Sofre,6 - Bagà. Tel. 620 041 664
Prèvia reserva, preu 20€ (adult), 10€ 

(a partir de 6 anys),
8€ (de 3 a 6 anys). Places limitades

+ activitats: www.elbergueda.cat
Reserves: directament a cada establiment

13JUNY / JULIOL 2016 TASTA.CAT05

Restaurant Cafè de la Plaça
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gironella
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La Cooperativa neix com agroboti-
ga de l’inquietut de dos joves ramaders 
de la comarca, de Cal Font de Sagàs i 
de la Vallnova d’Olvan, amb l’intenció 
d’oferir als consumidors productes lo-
cals de máxima qualitat. Els productes 
que oferim son vedella Bruna dels 
Pirineus criada de forma natural 
amb una alimentació a base de llet ma-
terna i durant els últims mesos cereals i 
farratges de les nostres explotacions de 
Cal Font i de la Vallnova.

TASTA.CAT05 / JUNY / JULIOL 201614

berga berga

Entre altres establiments n’hi ha 
tres al Berguedà que pertanyen 

a la Federació Vaca Bruna del Pi-
rineu. Son ‘La Cooperativa’ de Cal 
Bassacs, a Gironella, Carnisseria  
i Cansaladeria Marmi de Berga 
i Carnisseria Gonfaus de Berga, 
els quals realitzen tot el cicle, des 
de la criança, l’elaboració fins a la 
venda. La FEDERACIÓ VACA BRU-
NA del PIRINEU (FEBRUPI) és una 
associació de ramaders del Pirineu 
dedicats a la cria de vaca de raça 
Bruna i a la comercialització de la 
seva carn. Els objectius de la fede-
ració, entre d’altres, són fomentar la 
millora i l’expansió de la raça Bruna 
dels Pirineus i promoure l’obtenció 
d’un producte final de qualitat.

Actualment la Federació és for-
mada a tot Catalunya per 285 ra-
maders amb 13.000 vaques.

Al Berguedà durant el cap de 
setmana de ‘Benvinguts a Pagès’ 
també es pot visitar una de les ex-

Els nostres productes són els resultants 
del dia a dia en la pròpia ramaderia: 
vaques de la raça Bruna amb de-
nominació d’origen (vedella de casa 
nostra), xais de ramats del Berguedà, 
porc d’elaboració pròpia (llonganissa, 
tastet, botifarra negre, etc.)
A Carnisseria Gonfaus us oferim 
una gran varietat de productes elabo-
rats a casa nostra.
Ens trobareu a la plaça de Sant Pere 9, 
de Berga, en horaris de dilluns a 
divendres matins de 8:30h a 13:30h 
i tardes de 5h a 8h. Dissabtes obert 
matins de 8:30h a 14h. 

A Carnisseria Marmi us oferim 
carn de porc i tota mena d’embotits 
sempre d’elaboració pròpia, llegum 
cuit (pèsols negres, blat de moro es-
cairat, cigrons, llenties, etc...), xai i 
cabrit procedent directament del pas-
tor,vedella de criança pròpia, pollas-
tres i conills de la comarca. I quan ho 
necessiti tambè li podem oferir ànec 
de pagès, gall dindi, podem farcir 
pollastres,...

Plaça Viladomat, 20 - 08600 Berga
T: 93 821 07 94

www.carnisseria-marmi.com

Ctra. de Bassacs, 31 - 08600 Gironella
T: 93 825 03 79

info@lacooperativa.cat
www.lacooperativa.cat

Dilluns, dimarts i divendres de 2/4 de 9 a 2/4 de 2
Dimecres, dijous i divendres matí i tarda
Dissabte de 9 a 2 i diumenge de 10 a 2

La Federació Vaca Bruna
participa a
“Benvinguts a Pagès”
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Divendres 15 de juliol
17:00 h. Pista gran-Holi festival. bar 3 a tres-Concurs d’escacs
18:00 h. Pista gran festa de l’escuma.18:20 h. Concurs de truites (cal 
portar-la feta).19:30 h. Pregó de festa Major amb l’assistència de les 
autoritats. 21:00 h. degustació de les truites. 21:30 h. Sopar de pinxos 
al bar de l’associació i monòleg a càrrec de gestadella
Dissabte 16 de juliol
10:00 h. local C. festes. entrega de les làmines del Concurs de dibuix 
infantil.10:30 h. Pista gran-guerra de globus d’aigua.11:00 h. local Co-
missió de festes-lliurament dels dibuixos del concurs. bar Punt de tro-
bada-Concurs de truc. 16:00h. Pista gran-bingo. Plaça Sta. eulàlia-jocs de 
Cucanya. bar asturias-concurs de botifarra. 20:30 h. Pista gran-botifarrada
23:00 h. ball amb el conjunt ”orgue de gats”.
Diumenge 17 de juliol
8:00 h. Carrers del barri-batucada despertador. 9:00 h. jardins del barri- 
Missa de festa Major. 10:00 h. Camp de futbol de berga-Partits de futbol 
mixtes. 12:00 h. frankfurt Sta. eulàlia-Concurs de dòmino. de 12:00h a 
14:00 h. i de 16:00 h. a 18:00 h. Pista gran-Parc infantil amb inflables per a la 
mainada. 17:00 h. Pista gran-entrega de premis dels diferents concursos. a 
continuació lluït ball amb “de gala”.
Hi haurà servei de bar i entrepans a càrrec de la Comissió 
de festes.

JUNY / JULIOL 2016 TASTA.CAT05

berga / bars

berga / perruqueria

Festa Major al barri 
de Santa Eulàlia
Santa Eulàlia s’engalana del 15 al 17 de juliol per a ce-
lebrar la festa gran del barri, amb actes i activitats per a 
tots els gustos i totes les edats. l’Associació de Veïns 
us hi convida.

Pere II, 19 - Berga
T: 93 113 83 54-674 48 81 39

plotacions que formen part de la 
Federació de la Raça Bruna del 
Pirineu. És l’explotació Cal Font de 
Sagàs, on es pot conèixer el cicle 
de les vaques de carn i les cries de 
la raça Bruna.

Els horaris de visita són:  Dissab-
te de 10h a 19h, Diumenge de 10h 
a 15h. 
Divendres i diumenge, de 15h a 
19h, sota reserva prèvia.
L’adreça de l’explotació és: Casa 
Cal Font, s/n. 08517 Sagàs
Hi arribareu agafant la sortida 86 
de la C-16, un cop dins a Gironella 
agafar el primer trencant a la dreta 
direcció ‘Cal Ramons’, seguir els 
indicadors de ‘Cal Ramons’, fins a 
trobar els que posa ‘La Guardia’, 
seguir-los fins a trobar ‘Cal Font’. í
Contacte: Email: info@lescases.
cat - Telèfon: 670 832 368
Webs: 
http://www.brunadelspirineus.org  
www.benvingutsapages.cat
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Tot el Berguedà a un pas
www.elbergueda.cat

E l web, amb una presentació moderna, 
elegant, atractiva i senzilla, en la qual 
s’ha cuidat molt el disseny i la imatge, 
inclou les rutes de senderisme, el pa-

trimoni natural, històric i cultural, els productes 
turístics, les campanyes gastronòmiques, els 
productes singulars del Berguedà i molt més, 
a través dels apartats: Descobreix el Bergue-
dà, que mostra i explica els principals atractius 
de la comarca; Què fer?, que presenta tota 
l’oferta d’activitats, excursions i propostes per 
a realitzar en família, amb amics, en grup o en 
parella, és a dir, segons el perfil dels usuaris; 
Planifica el teu viatge, que permet la possibilitat 
de planificar l’experiència i el viatge al Bergue-
dà al gust del visitant amb totes les propostes 
d’allotjament, restauració i activitats turístiques; 
Agenda, que dóna a conèixer les activitats que 
se celebren a cada poble; Notícies, que infor-
ma de l’actualitat de la comarca del Berguedà i 
Multimèdia, amb accés a fotografies, vídeos i el 
canal de Youtube. 

la pàgina és en català i ben aviat s’implan-
taran les versions en castellà, anglès, francès i 
alemany, que podran tenir una pàgina principal 
diferenciada segons les exigències del mercat. 
la nova pàgina de Turisme del Berguedà 
www.elbergueda.cat va ser presentada fa 
unes setmanes per l’Agència de Desenvolu-

El nou web de Turisme del Berguedà 
acosta en un únic portal tota 

la informació turística, gastronòmica 
i cultural de la comarca del Berguedà
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pament del Berguedà, qui la 
gestiona, i ha estat finançada 
íntegrament per la Gerència 
de Serveis de Turisme de la 
Diputació de Barcelona.

durant la presentació, el 
President del Consell Comar-
cal del Berguedà i de l’Agèn-
cia, David Font, va destacar 
que “es tracta d’una pàgina 
molt visual, destinada a cap-
tar nous visitants per la co-
marca i atraure l’atenció dels 
turistes, com també esdevenir 
un portal de referència per a la ciutadania del 
Berguedà per tal de conèixer les activitats i els 
esdeveniments de tots els municipis de la co-
marca”.

la directora de Turisme i Comerç de 
l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, 
Imma Espel, va recordar que “el nou portal és 
totalment interactiu i fomenta la col·laboració i 
l’intercanvi àgil d’informació entre els usuaris”, 
ja que totes aquelles persones interessades a 
conèixer el Berguedà podran interactuar amb 
el web a través de nombroses eines multimè-
dia i de les xarxes socials, a més d’adaptar-se 
a les dimensions de qualsevol dispositiu amb 
connexió a internet.

la coordinadora de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic Lo-
cal de la Diputació de Barcelona, 
Rosa Serra, va explicar que aques-
ta nova eina “se suma a altres ini-
ciatives que està desenvolupant 
la Diputació de Barcelona per a 
potenciar el turisme a la província 
de Barcelona, i a poc a poc, es 
va implantant amb força la marca 
de promoció turística ‘Barcelona 
és molt més’ o ‘Pirineus de Bar-
celona’”. í
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ACTES PROGRAMATS

VITICULTORS: Celler Vinyas d’Empremta, DO Pla de Bages: Fargas Fargas, Heredat 
Oller del Mas, Can Serra del Exibis i Sanmartí. DO Conca de Barberà: Vins de Pedra. 
DO Costers del Segre: Comalats. DO Empordà: La Vinyeta. DO Montsant: Capçanes. 
DO Priorat: Castellet. DO Terra Alta: Altavins. DO Cava: Rimarts.
CERVESER: Cervesa Gatgraz. RESTAURADOR: Niu Nou amb Carme Clotet i Romà 
Revelles. ARTESANS ELABORADORS: Formatges Blancafort. Formatges Mas d’Eroles, 
Cal Rafilat, Ca l’Armenter, Forn El cruixent, Botiga i degustació Gotim.

TASTA.CAT05 / JUNY / JULIOL 201618
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V ilada celebra del 23 al 27 de juny la seva Festa Ma-
jor, farcida d’activitats per a totes les edats i gustos. 
dies abans ja es comencen a escalfar motors amb 

diverses activitats. el 18 de juny, a les 10 del vespre, al parc 
dels gronxadors, es projectarà la pel·lícula ‘Tomboy’, en el 
marc de la campanya estimar sense diferències.

el 19 de juny, a les 6 de la tarda i a l’església parroquial, 
la Coral Picancel de vilada oferirà la 9a edició del Con-
cert de Primavera. (acte no gratuït. Programes a part)

Vilada està de Festa Major
ESPAI ComARCA
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el 21 de juny, de les 4 de la tarda a les 8 del vespre, al 
Casal Pirinenc, taller de cuina saludable a càrrec de la na-
turòpata Ester Comellas (Maria Cosp Medicina integrativa). 
les places són limitades i cal apuntar-s’hi a l’ajuntament, 
telèfon 93 823 81 28.
23 JUNY: 12:00 h inauguració de l’exposició de pintura 
aziz Zalama al local Pirinenc. (hi haurà pica-pica). dies 
d’obertura: divendres 24 de 12:00 h a 13:30 h i de 17:00 h 
a 19:00 h i dissabte 25 de 17:00 h a 19:00 h.
17:30 h Pregó de festa Major a càrrec de Miquel Martí So-
ler al parc dels gronxadors.
18:00 h   inauguració tómbola dones de fàtima als baixos 
de l’Hotel Picancel. (oberta fins a les 20:00 h.) dies d’ober-
tura: divendres 24 de 10:00 h a 14:00 h i de 17:00 h a 
20:00 h i dissabte 25 de 17:00 h a 20:00 h.
22:30 h  revetlla al parc dels gronxadors. encesa de la 
foguera i castell de focs.

tel. 938 238 010

Acte de l’ANC de Vilada. Concert amb els grups ‘aparda-
lats’, ‘al rescat’ i ‘los escombros’ (rumba versions), aca-
bant amb l’actuació de dj Kutal. Hi haurà servei de barra i 
coca per a tothom.
24 JUNY: 11:30 h Missa en honor a Sant joan, cantada 
per la Coral ‘Les veus del Picancel’. en acabar, cercavila 
amb els gegants de Vilada fins a la plaça de l’ajuntament i 
refrigeri per a tothom.13:00 h Sardanes a la plaça de l’ajun-
tament amb la Cobla Lo Castell.
17:30 h espectacle de màgia a càrrec del mag fèlix brunet 
al parc dels gronxadors. (Hi haurà servei de barra).
19:00 h Concert i ball a càrrec de l’orquestra venus al local 
Cultural. (Hi haurà servei de barra). 25 JUNY: jornada de 
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portes obertes a la Zona esportiva. a partir de les 09:00 h 
i durant tot el dia, torneig de pàdel. a partir de les 11:00 h i 
durant el matí: jocs d’aigua amb fruites a la piscina i jorna-
da de portes obertes a la piscina i pista de tennis. activitats 
dolces al bulder i jornada de portes obertes. 12:00 h. exhi-
bició de Zumba a la piscina. 13:00 h. Presentació del llibre 
“Poble Català, Posa’t a Caminar” amb Oriol Luján, historia-
dor i Àngel Colom a la sala de Plens de l’ajuntament. durant 
tot el matí, fira gratuïta de llibres, roba i altres al parc dels 
gronxadors a càrrec del banc del temps. 16:30 h. jocs 
gegants fefe&Cia al Parc dels gronxadors (hi haurà coca i 
xocolata desfeta). 18:30 h. Partit de futbol “Solters contra 
Casats” al camp de futbol del C.e. vilada i remullada a la 
piscina. 22:00 h. actuació a càrrec de Toni Albà que presen-
ta l’espectacle ‘Audiència i-Real’ al local Cultural. (venda 
d’entrades anticipades als establiments del municipi. Preu 
entrada anticipada: 12€ i preu a taquilla: 15€) (obertura 
de taquilla a les 21:15 h). 26 JUNY: 10:00 h baixada fins 
al Molí del Cavaller recuperant l’antic camí. es sortirà des 
del parc dels gronxadors i es donarà un tiquet per fer una 
passejada gratuïta amb piragües pel molí del Cavaller. a 

les persones que adquireixin algun producte el dia 26 als 
establiments del municipi, també se’ls donarà un tiquet per 
a la passejada amb barca.  a l’arribar hi haurà un refresc 
pels caminadors. Seguidament actuació i taller de Circ al 
Molí del Cavaller. 10:30 h  Homenatge a la vellesa al local 
cultural. 17:00 h Semifinals i final del torneig de pàdel a la 
pista. 19:00 h Havaneres amb dels Pescadors de l’escala 
al parc dels gronxadors. (a la mitja part hi haurà rom cremat 
per a tothom). 27 JUNY: 19:00 h Xerrada - presentació 
del projecte de recuperació de l’antic ús del passeig dels 
Pins del Metge com a itinerari terapèutic al Casal Pirinenc a 
càrrec de rural Salut. 29 JUNY: 10:00 h  bany de bosc. 

vilada / forns vilada / alimentació
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recorregut terapèutic pel passeig dels Pins del Metge amb el 
guiatge expert d’una infermera. Punt de trobada al Parc dels 
gronxadors. 2 JULIOL: 12:00 h inauguració oficial de la remo-
delació de la piscina a càrrec de l’il·lustríssim Sr. Josep Salom, 
diputat d’Esports de la Diputació de Barcelona. 
exhibició de natació sincronitzada a càrrec del Centre espor-
tiu ‘el tossalet’ de berga. Pica-pica per a tothom. 3 JULIOL: 
07:30 h Caminada Popular, organitza Amics del Camí de Vi-
lada. (programes a part). 

M. 609 45 97 16
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Avià, sinònim 
de Segar i Batre
L a Festa del Segar i el Batre d’Avià se celebra 

cada segon diumenge de juliol a l’esplanada 
que hi ha a prop de Santa Maria d’Avià, una 

església romànica del segle Xii situada a 1 km del 
nucli urbà. organitzada per la Colla de Segadors, 
en col·laboració amb l’Ateneu i l’Ajuntament d’Avià, 
la festa se celebra amb un programa d’actes pro-
tagonitzat per les demostracions pràctiques de les 
feines de segar i batre, tal i com es feien antiga-
ment, amb animals i les eines que s'empraven per 
a realitzar les tasques al camp.

la festa va néixer l’any 1989 per iniciativa d’un 
pèrit agrícola. al principi, la festa durava tres dies 
(el primer es feia la sega, el segon el garbejat i el 
tercer el batre), però aquesta estructura tan allar-
gada va fer que es deslluís l'assistència a molts 
dels actes, així que actualment només dura un dia.

al matí, després de la missa, comencen les de-
mostracions d'oficis tradicionals. Primer li toca al 
segar i després de l'esmorzar típic de pagès (mon-
geta, botifarra, cansalada, etc.) es continua amb el 
garbejat i la batuda. a la tarda la festa continua amb 
concert de música a l’aire lliure i ball rodó.

la festa compta amb la participació d’un grup 
vingut de Centelles que fan un paller a l’estil tra-
dicional i amb diverses activitats complementàri-
es, com la fira d'artesans, la trobada de puntaires 
i la degustació del pastís del segador.

la festa es celebra durant el període natural 
de realització de les tasques del segar i el batre, 
que va des de Sant joan fins a finals de juliol. 
d’alguna manera, aquesta celebració ha substi-
tuït d’una forma renovada les antigues festes pa-
geses que tenien lloc espontàniament a les cases 
particulars una vegada s’havia acabat el procés 
del batre i que constituïen una veritable expressió 
de joia per haver finalitzat la collita.

ACTES 

MATÍ, a l’era de Santa Maria
8 h. Missa a l’església de Santa Maria d’Avià.
9 h i durant tot el matí, a l’era de Santa Maria, demos-
tració de segar, garbejar i batre, a càrrec de la Colla de 
Segadors d’Avià. Seguint la tradició dels darrers anys, 
cada segador portarà un aprenent que s’iniciarà en la fei-
na o seguirà ensenyant el que tenia l’any passat.
10 h. Esmorzar dels segadors, demostració de l’esmor-
zar típic que feien els segadors per poder rendir en aquesta 
feina tan dura. 
Al matí, venda d’esmorzars de pagès, a càrrec de les 
mestresses de casa d’Avià.
Hi haurà la presència de l’hereu i pubilla de Catalunya, 
i membres convidats del pubillatge de Catalunya.
Durant l’estona de l’esmorzar, el grup de música folk for-
mat per Jaume Arnella (guitarra), Toni Oró (clarinet) 
i Ferran Martínez (acordió) ens acompanyaran en di-

ESPAI ComARCA



25JUNY / JULIOL 2016 TASTA.CAT05

ES
PA

I 
PA

TR
o

C
IN

A
T

recte amb cançons i tonades típiques de les feines 
al camp, i també interpretaran la “Cançó i dansa 
del Segar i el Batre d’Avià”, juntament amb la 
Coral Santa Maria d’Avià i ballada pel grup de 
dansaires d’Avià. La cançó i dansa fou estrenada 
en la passada edició de la festa del Segar i el Batre 
2015, i és obra d’en Xixu Oscat i Pep Lizandra.

TOT EL MATÍ, prop de l’era de la batuda
Fira de productes d’artesans de pagès; eines, bro-
dats, olis i perfums, joguines i productes de la terra. 
Demostració de fer cordes i de filar llana, a càrrec 
de les famílies Clop i Riu i Fitó-Muntada, a més 
de demostracions d’altres oficis relacionats amb les 
feines de pagès.

XX Trobada de puntaires, vingudes d’arreu 
de la comarca. Intercanvi de robes de patchwork 
i demostració. Activitats lúdiques per als més petits.
TARDA, a la sala polivalent de l’Ateneu 
i a la plaça de l’Ateneu

18:30 h. Concert-ball de música tradicional a càrrec de 
Jaume Arnella i Carles Belda, a la sala polivalent. Venda 
d’entrades anticipades a l’Ajuntament d’Avià (6) i a taquilla (8). 
Els infants de fins a 12 anys, entrada de franc.  
S’oferirà degustació del pastís del segador, remullat 
amb porrons de moscatell.
20:00 h. Ball amb Pep i Maria José, a la plaça de 
l’Ateneu. í
Activitats paral·leles consultar a www.avia.cat i www.tasta.cat

berga / restaurants

avià / ferreteria

avià / restaurants

avià / assessors

avià / alimentació
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TASTA.CAT05 / JUNY / JULIOL 201626

T
ES

PA
I 

PA
TR

o
C

IN
A

T

TASTA.CAT ABRIL / MAIG 201626

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 / automoció

ESPAI ComARCA

La Penya Barcelonista de la Pobla de 
Lillet celebra els seus primers 20 anys 

d’existència amb diversos actes.
el diumenge 17 de juliol, a 2/4 de 12 

del matí, hi haurà una recepció d’autori-
tats i convidats del Futbol Club Barcelona, 
penyes, socis i simpatitzants a la plaça de 
l’ajuntament. Seguidament, sortida i visita 
als Jardins Artigas, on es portarà a terme 
l’entrega del nou estendard a la Penya Bar-
celonista de la Pobla de Lillet a càrrec del 
comissionat de les penyes. a continuació es 
farà una concentració i vermut al pla de la 
Font dels Arbres.

a les 2 de la tarda, se celebrarà un dinar 
de germanor al pavelló, on hi haurà parlaments 
i entrega de records. el fi de festa comptarà 
amb l’espectacle en Peyu i el Dani. Cal fer la 
reserva prèvia trucant al telèfon a la mateixa 
penya. les places són limitades. í

20 anys de la 
Penya Barcelonista 
de la Pobla de Lillet

T

BOTIGA VIRTUAL
Tel. 609 791 095 - 659 620 766

www.vedellaecologicadelpedraforca.com

francesc@vedellaecologicadelpedraforca.com

- 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 

saldes / alimentació
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A principis del segle XX Eusebi Güell i 
Bacigalupi va fundar, al Clot del Moro, 
la primera fàbrica de ciment Pòrtland de 

Catalunya, coneguda amb el nom d’Asland. Per 
a alimentar-ne els forns s’utilitzava el carbó que 
s’extreia de les mines del Catllaràs; la considerable 
distància entre el nucli de població de La Pobla 

de Lillet i l’explotació minera va portar a Eusebi 
Güell a encarregar, a l’arquitecte Antoni Gaudí, la 
projecció del Xalet del Catllaràs com a habitatge 
pels treballadors i enginyers de les mines.

Durant la seva estada a la Vall de Lillet, Gau-
dí es va allotjar a casa dels Srs. Artigas, propietaris 
d’una de les fàbriques més pròsperes de l’època.

En agraïment a l’hospitalitat rebuda, Gaudí 
els va regalar el disseny d’un jardí en un terreny 
que la família tenia just davant la seva casa i fà-
brica tèxtil. D’aquí van néixer els Jardins Arti-
gas, obra on natura i arquitectura es fusionen en 
perfecta harmonia.

ESPAI TURISmET
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Informació i concertació de visites:
Móbil 687 998 541

Turisme la Pobla de Lillet
tur.lillet@diba.cat
www.poblalillet.cat
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Borredà, lloc 
ideal per al 
turisme familiar

ESPAI ComARCA

En aquest, volem descriure alguns altres 
elements que justifiquen, de sobres, la 
visita al poble i tot el seu entorn. el que 

més impacta al visitant és l’exuberant bellesa del 
paisatge, conformat per muntanyes cobertes de 
vegetació, verdes tot l’any, per la preponderàn-
cia dels boscos de pins i alzines, amb clapes de 
roures i faigs, la qual cosa motiva uns mosaics 
de tots colors durant la tardor i un ressorgiment 
a la primavera.

Per les valls corren rieres i rierols, nascuts a 
peu de les altes muntanyes de la serra del Catllaràs, 
amb salts d’aigua, gorgs i desnivells que justifica-
ven la construcció de molins fariners i bataners 
durant els segles Xvii, Xviii i XiX. rieres treballa-
dores anys enrere, que han donat pas a llocs ide-
als per admirar la netedat i claredat de les aigües 
de muntanya. la riera de Merlès, que neix a Sant 
Jaume de Frontanyà i es troba amb el Llobregat a 
Gaià (bages), és la més coneguda i espectacular 
en tot el seu recorregut. Però, igual d’esplèndida 

En el número anterior, corresponent 
als mesos d’abril/maig, exposàvem els principals 

trets històrics del nostre poble. Un poble amb més de 
1.200 anys d’història i amb moltes mostres del passat: 
esglésies, molins, ponts, fonts, cases pairals, camins...



31JUNY / JULIOL 2016 TASTA.CAT05

és la riera Margansol o de Borredà, que va a de-
sembocar a l’embassament de la Baells. 

Pels bons caminants o per aquells que volen 
compaginar passejos amb contemplació de la 
natura, res millor que fer servir els camins al llarg 
d’aquestes dues rieres. Són caminades aptes per 
a famílies senceres, per quan poden triar recorregut 
i dificultat; en tenen una àmplia diversitat per a es-
collir. recordem que tenen a la seva disposició plà-
nols, mapes i codis Qr, amb una vintena de recor-
reguts disponibles amb sortida i tornada a Borredà.

d’entre tots els recorreguts disponibles, en 
recomanem alguns d’especialment atractius com 
és el que surt de Borredà per anar al monestir de 
la Portella (la Quar). aquest recorregut va pel gr-4, 
passant pel pont de Sant Joan, recentment restau-
rat, per la caseta del Pare Coll, també acabada 
de restaurar, i on tothom pot fer un repòs resguar-
dant-se de la calor a l’estiu i del fred o la pluja a 
l’hivern, seguir pel camí dels Graus, passar la font del 
Llop, travessar la carena rocosa per endinsar-se al 
municipi de la Quar i arribar al Monestir.

o fer la ruta circular de Borredà - Sant 
Sadurní de Rotgers (esplèndid romànic)-Borre-
dà. o la de Borredà - Sant Jaume, on podreu 
contemplar una església romànica molt ben pre-
servada i recuperada. i tornant al poble, sempre 
tindreu temps per fer una petita excursió al gorg 
del Salt, just a uns centenars de metres del nucli 
urbà. un salt d’aigua a la riera Margansol, d’uns 

30 metres d’alçada, baixant per un camí que s’ha 
millorat fa ben pocs dies. 

i després d’un bon esforç físic, res millor que 
prendre alguna beguda en una de les terrasses 
de bar, o seure a dinar o sopar als restaurants 
del poble. allà podreu assaborir plats tradicionals 
i productes artesanals de gran qualitat, com són 
tots els derivats del porc, formatge, melmelades, 
pa i coca , etc. i per als més petits, hi ha un gran 
espai per a jugar sense perill de cotxes. a tocar 
del centre del poble, hi ha la zona esportiva amb 
tota mena de pistes per a poder practicar múlti-
ples esports. 

Com es pot veure, cada poble tria una mica 
el seu destí i, en el nostre cas, considerem el tu-
risme familiar com el més adequat i apte per la 
situació on estem i pels equipaments dels quals 
disposem. i no solament per venir-hi un dia o un 
cap de setmana, sinó durant tot l’any. És fàcil tro-
bar apartaments per a llogar, cases de turisme 
rural per a passar-hi uns dies o càmpings per a 
instal·lar-s’hi durant tot l’any. Qui vulgui veure tot 
el que tenim, pot entrar al web de l’ajuntament: 
borreda.net. Segur que hi trobarà prou atractius 
com per fer la prova i venir. de ben segur que NO 
QUEDARÀ DEFRAUDAT. í
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Berguedà, el cor verd de Catalunya

ESPAI ComARCA

CONSELL COMARCAL
DEL BERGUEDÀ

A mb aquesta idea, el Consell Comarcal 
del Berguedà impulsa i impulsarà tot un 
seguit de mesures, repartides durant els 
propers 3 anys, amb aquest objectiu: 

ser més responsables amb la gestió dels residus 
i el reciclatge, i convertir-nos en un referent verd 
a tot el país. de mesures no en falten, i algunes 
ja són ben visibles, com la creació d’illetes de 
contenidors a Berga i que s’implantarà progres-

aconseguir això és un repte. un repte 
compartit entre tots els berguedans. Perquè 
tenim un espai i entorns naturals privilegiats, 
i això, tots, no només ho volem mantenir, 
sinó que alhora ens agrada presumir-ne. 
Però aquest missatge va més enllà. Pretén 
ser el cor verd en el reciclatge, en l’econo-
mia verda i en una contribució clara en la 
preservació del medi ambient.
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Berguedà, el cor verd de Catalunya
sivament a la comarca. o bé les visites guiades a 
l’abocador comarcal i a la planta de triatge dels 
productes que reciclem per conèixer de primera 
mà què passa amb els residus que generem i 
com podem incidir en la seva millora.

i un es pot preguntar: i com hi col·laboro jo? 
Per què he de contribuir amb aquestes iniciatives 
si ja pago el rebut de les escombraries? doncs 
ben senzill. Per una banda, perquè la butxaca 

no se’n vegi afectada: si reciclem menys, 
portem més residus a l’abocador i això té 
un cost que tots els ciutadans paguem cada 
any. Per una altra banda, per responsabili-
tat ambiental: a major reciclatge garantim, 
no només més anys de vida a l’abocador, 
sinó que contribuïm amb l’estratègia global 
de preservar un medi ambient millor per als 
nostres fills i néts. 

tenim a les nostres mans l’oportunitat de 
teixir una comarca més responsable, més reci-
cladora i sobretot més verda. i és un repte im-
portant i no exempt de dificultats. Ningú ha dit 
que els reptes siguin fàcils d’aconseguir, però 
segurament en podrem veure els resultats si, 
entre tots, ens hi impliquem i hi posem la nos-
tra petita aportació per fer-ho realitat. i no és 
broma: podem fer que el Berguedà sigui el cor 
verd de Catalunya. í

Visites a l’abocador: si vols visitar 
l’abocador comarcal, pots trucar al 
Consell Comarcal (tel. 93 821 35 53) 
i apuntar-te a la llista. T’avisarem 
tan aviat com organitzem una visita 
d’aquestes característiques.
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Bagà, vila medieval
Bagà celebra la Setmana Medieval 
del 10 al 17 de juliol amb activi-
tats de tota mena i per a totes les 
edats. una de les més especta-
culars és la mostra artesana de 
dissabte i diumenge 16 i 17 de 
juliol, amb la participació d’una 
seixantena d’artesans que mostren 
una quarantena d’oficis d’època.
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bagà / per la llar
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bagà / salut

bagà / vins i licors
bagà / ensenyament
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E ls actes comencen el diumenge 10 de juliol 
amb l’actuació dels Castellers de Berga a 
les 12 del migdia a la plaça Porxada. a les 6 

de la tarda, a l’església parroquial de Sant esteve, 
hi haurà el pregó d’obertura de les Festes de la 
Baronia de Pinós 2016 i, seguidament, un con-
cert de cant gregorià a càrrec de l’Ateneu de Sant 
Just Desvern i el grup musical La Dolça Fusta.

els actes continuen el dimecres 13 de juliol a les 
10 del vespre amb la caminada nocturna ronda 
nocturna per les terres de la baronia, organitzada 
per la Unió Excursionista de Catalunya de Bagà, 
que aquests darrers anys ha tingut una bona ac-
ceptació. Se sortirà de la plaça Porxada. 

Dijous dia 14 se celebrarà la Nit de terror al 
Palau dels Pinós. descobreix qui és l’assassí del 
Palau. activitat que portarà a terme el grup de 
teatre La Faia de Bagà.

Divendres dia 15, a les 9 del vespre i a l’es-
glésia parroquial de Sant esteve, se celebrarà un 
concert a càrrec de la Capella de Ministrers, en 
el marc del FEMAP, el Festival de Música Anti-
ga dels Pirineus. abans del concert, a 2/4 de 7 
de la tarda, hi haurà una visita guiada opcional i 
gratuïta anomenada “Descobrim el passat me-
dieval de la vila de Bagà”. la venda d’entrades 
es fa a l’Oficina de Turisme de Bagà.

Dissabte dia 16 de juliol al matí, comença el 
gruix d’actes de la Setmana Medieval amb un cam-
pament medieval al pont de la vila i font del Calic. 

bagà / industrials

berga / llibreria

èè
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també hi haurà una conferència al Casal de 
la Vila a càrrec de Mireia Comas, doctora en 
història medieval, sobre les relacions matri-
monials a l’època medieval.

a les 12 del migdia, a l’església parroquial 
de Sant Esteve, recreació d’una missa medi-
eval. a les 5 de la tarda començarà la 9a Fira 
de Demostració d’Oficis al pati d’armes de 
Palau; 9a Mostra de Productors Agroalimen-
taris del Berguedà al carrer Sobirà; mostra i 
tallers d’oficis antics a tot el nucli medieval. a 
les places del casc antic hi haurà diferents ofi-
cis: joiers, cistellers, herbolaris, cereries, espar-
denyers, luthiers, teixidors, puntaires, filadores, 
patchwork, matalasser, fusters, ebenista, bo-
ter, bastoner, forjadors, il·lustradors… també hi 
haurà tallers infantils artesanals durant tot el re-
corregut (caldrà adquirir el mapa del recorregut 
a l’inici de l’itinerari per a poder-hi participar).

a les 6 de la tarda, al parc de la vila, hi haurà una 
batalla campal amb 100 soldats combatent. de les 
6 de la tarda a les 12 de la nit a la plaça Sant roc, 
taller de tir amb arc amb els Arquers de Brocà.

a les 10 de la nit, mercat medieval nocturn, 
visita teatralitzada nocturna a la plaça verdura i 
pels carrers del nucli antic, cerimònia de torxes 
(recreació històrica) i animacions diverses du-
rant tot el mercat (consultar programa d’actes 
de la baronia).

Diumenge 17 de juliol, de les 10 del matí 
a les 2 de la tarda, 9a Mostra de Productors 

Agroalimentaris del Berguedà al carrer Sobi-
rà; fira de demostració d’elaboració de produc-
tes i oficis al nucli antic; mostra i tallers artesa-
nals per grans i petits a tot el recorregut de la 
fira; taller de tir amb arc amb els Arquers de 
Brocà, a la plaça Sant roc, i mostra de la vida 
en un campament. Cuina, destil·lació medieval, 
scriptorium, treballs en cuir, tints naturals, etc., 
al campament medieval del pont de la vila. a 
les 11 del matí a la plaça Sant roc, taller de 
tir amb arc.

durant la setmana medieval hi haurà diver-
sos actes paral·lels, com la projecció del docu-
mental dels càtars a la plaça Porxada i la pre-
sentació a Terradelles de Jussans i Sobirans. 

l’organització va a càrrec de l’entitat Bagà 
Medieval i l’Ajuntament de Bagà, amb el su-
port d’entitats i comerços del poble. l’Asso-
ciació de Comerciants també engalanarà els 
aparadors a l’estil medieval i obrirà els establi-
ments. tothom hi és convidat. í

T
èè
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D iuen que el ressò de la brama del cér-
vol recorre de punta a punta la serra de 
Catllaràs, reclamant l’atenció de les fe-

melles; un joc entre dos que deixarà de ser-ho 
perquè la família del trail running també ha res-
pòs a la crida. tan sols hem d’escoltar el nostre 
instint animal i endinsar-nos en aquest espai de 
gran bellesa i riquesa natural. i allà, enmig de la 
immensitat de les nostres muntanyes, queda-
rem reduïts a res quan lluitem en cada una de 
les nostres passes. Potser tocarem la glòria, o 
potser no, però aquest 30 de juliol ens espera 
una aventura excitant: el Trail Catllaràs.

No estarem sols. els municipis de la Pobla de 
Lillet, Sant Julià de Cerdanyola, Malanyeu, la 
Nou de Berguedà, Castell de l'Areny, l’Hostal 
Falgars i els refugis de la Clusa i Ardericó s’aga-
fen de la mà per acompanyar-nos en aquest 
viatge. Punts de trobada de caminadors i ex-
cursionistes que visitarem fugaçment perquè la 
volta al Catllaràs no entén de repòs i descans. 
tenim pressa i volem convertir-nos en aquell 
superheroi que somniàvem ser de petits, capaç 
de fer realitat la més gran de les proeses.

la primera d’elles dibuixa un recorregut de 
27 quilòmetres amb 1.800 metres de desnivell 

Trail Catllaràs: 
natura i esport

positiu en el format trail. i pels més agosarats, 
pels que mai en tenen prou i sempre en volen 
més, els presentem el trail de 55 quilòmetres 
amb 4.000 metres de desnivell positiu. dues 
batalles, però un únic camp de combat, la ser-
ra de Catllaràs al cor del Prepirineu.

un terreny exigent entre boscos de pi 
i faig. Prats d’alta muntanya per a alçar 
de nou la vista. fonts i rierols per a oxi-
genar-nos i poder seguir mirant cap en-
davant. en definitiva, una zona pirinen-
ca d’interès natural de difícil accés que 
la converteix en un hàbitat ideal per a la 
vida salvatge i per la pràctica d’aquest 
esport que tant estimem. el 30 de juliol 
de 2016 el Trail Catllaràs respondrà a la 
brama del cérvol. í
Més informació a www.catllaras.com
Klassmark, organitzadors de la trail 
Catllaràs.

INFORMACIÓ
Punt de sortida:  Pobla de lillet
Curses  trail 27K +1800m - ultra 55K +4000m - express 18K +800m
dia d’inici de la cursa: dissabte 30 juliol 2016
Hora de sortida ultra  6:00h
Hora de sortida trail  8:00h
Hora de sortida express (consultar web)
Parc Natural Serra del Catllaràs
Màxim participants ultra  500
Màxim participants trail  500
Màxim participants express (consultar web)

INSCRIPCIONS i PREUS
ULTRA  del 23 de desembre al 29 de maig 55 €
 del 30 de maig al 17 de juliol 60 €
TRAIL  del 23 de desembre al 29 de maig 30 €
del 30 de maig al 17 de juliol 35 €
EXPRESS del 23 de desembre al 29 de maig 20 €

 del 30 de maig al 17 de juliol 25 €

ESPoRTS / LA PoBLA DE LILLETT
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L a Festa, que es va portar a terme 
els dies 3 i 4 de juny, va comptar 
amb un sopar de gala al pavelló es-

portiu el divendres dia 3, presentat pel pe-
riodista Isaac Vilalta. durant la vetllada, 
que va comptar amb l’assistència d’unes 
200 persones al sopar a més d’altres que 
van assistir pròpiament a l’acte, es van lliu-
rar els reconeixements a diversos espor-
tistes i entitats. l’alcalde de Casserres, 
Josep Colillas, va recordar que les en-
titats esportives ajuden a la cohesió soci-
al del municipi i que l’esport és una eina 
molt important per aconseguir grans fites. 
el regidor d’esports, Jordi Escaler, va 
explicar que recuperar aquesta festa era 
un deute que tenien envers les entitats i els 
esportistes del municipi que, any rere any, 
s’esforcen per millorar i mantenir un nivell 
esportiu molt alt. Escaler va destacar la 
bona temporada que han fet les entitats 
esportives de la vila, com per exemple 
el Club de Futbol Casserres o el 
futbol Sala on els nois del FS Casser-
res-PC Imagine han quedat primers 
de 1a Catalana i pugen a divisió d’Ho-
nor. també les noies del FS Casser-

Casserres homenatja els seus esportistes
l’ajuntament de Casserres ha organitzat enguany la celebració 
de la festa de l’esport del municipi, amb una gala de reconeixe-
ment a esportistes i entitats, i una jornada de pràctica esportiva.

res-Puigfitó van aconseguir l’ascens a 
1a, després de ser campiones de la sego-
na Catalana. el regidor va manifestar que 
l’ajuntament té la intenció que aquesta 
festa es faci cada any.

l’acte també va comptar amb la pre-
sència del conseller comarcal d’esports 
i vicepresident del Consell Comarcal 
del Berguedà, Abel Garcia, que va 

esperonar les entitats presents a continu-
ar amb esforç a les categories actuals i 
va felicitar als guardonats pel seu treball 
en cada una de les modalitats.

Com a esportistes convidats, que 
també van lliurar els premis, hi havia 
Anna Selvi en esquí, Xavi Caballol en 
btt, David Tarrés en orientació i Joan 
Noguera en Motos.

les entitats homenatjades foren el Cas-
serres Club de Futbol, el Futbol Sala 
Casserres, el Club Tennis Casserres, 
el Club Amics Petanca de Casserres 
i l’AMPA Escola ‘Princesa Làscaris’ 
de Casserres.

Pel que fa als esportistes, van ser 
guardonats Ester Noguera Hidalgo (es-
quí), Pau Llorens Caellas (curses d’ori-
entació), Kiku Soler Escamez (curses 
de muntanya), Josep Maria Genescà (ci-
clisme), Gerard Riu Malé (motos), Quim 
Escalé Selga (ciclo-cross) i Joan Sitjes 
Molins (futbol).

la Festa de l’esport va continuar 
dissabte dia 4 amb activitats esportives 
durant tot el dia, tant a nivell d’escola com 
d’adults. al matí es van fer activitats esco-
lars i bàdminton i vòlei per a mares i pa-
res, i a la tarda, minitorneig de futbol 3x3, 
tennis, petanca, vòlei, jocs tradicionals i 
altres, acabant amb la segona Camina-
da Nocturna organitzada per l’Ampa 
de l’escola ‘Princesa Làscaris’ d’uns 
7 quilòmetres de recorregut, apta per 
a tothom i amb una participació de 170 
persones. í
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Elaborem els nostres embotits seleccio-
nant 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 emmascara-
des 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

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. 

tel. 938 234 051
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Balls
Casserres

2016

JUNY
 12 Jordi Bruch

 19 David Casals

 26 Marta Solsona

JULIOL
 12 Pep i Mª. José

 10 Josep Mª i Yolanda

 17 Enric Carreras

 24 Ostres Ostres

 31  Àlex 

Col·labora

Durant els balls: Sorteig d’un val de compra per gastar als 
establiments de la Associació de Comerciants de Casserres

Organitza: Comissió
de Cultura i festes
de Casserres.

En cas de malt temps 
es faran al pavelló

AGOST
 7 Duet Dolfi i Fermí

 14 Margarita Torner Pujol

 21 Joan Altarriba

Festa Major
 26 Havaneres (Les Anxovetes)

 27 Kamalion

 28 Orquesta Venus

 29  Josep Subirana

SETEMBRE
 4 Mª Alba

 11 Músics (dels Balls d’hivern)

 18 Caminada popular

Ajuntament de Casserres
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Cal Rosal està de festa!
C al Rosal prepara, per l’inici del mes de 

juliol, una lluïda festa major, organitza-
da per l’Associació Cultural i Espor-

tiva de Cal Rosal (aCe), amb el suport de 
l’Ajuntament d’Olvan i diversos establiments 
i empreses del municipi i de la comarca.

els actes comencen el dissabte 2 de juliol, a 
les tres de la tarda, al teatre de Cal Rosal amb el 
Concurs de botifarra (programes a part). 

Diumenge, 3 de juliol, a partir de les 10 del 
matí, a la plaça del Centre se celebrarà la XVI 
Trobada de puntaires i la vi trobada de pla-
ques de cava i col·lecionisme en general. 

Divendres, 8 de juliol, a 2/4 de 5 de la 
tarda, a l’antic local de la Caixa es portarà a 
terme un Taller de manualitats infantil i, en 
acabar, hi haurà berenar. (Cal portar tisores de 
punta rodona), 

a 2/4 de 7 de la tarda, a la plaça de l’estació, 
Festa de l’escuma, i a les 10 del vespre, a la 
mateixa plaça, Cantada d’havaneres, a càrrec 
de Cavall Bernat. durant el descans hi haurà cre-
mat de rom. 

Dissabte, 9 de juliol, a les 10 del matí al Pla 
de l’italià, se celebrarà la Festa de la bicicle-
ta amb un recorregut per la via verda fins a 

Pedret i circuit tancat per als més menuts. Hi 
haurà coca amb xocolata per a tothom. a les 
6 de la tarda, partit de futbol amistós.

a 2/4 de 10 del vespre, a la plaça de l’es-
tació, Pregó de la Festa Major a càrrec del 
músic i compositor Robert Agustina Busquets. 
Seguidament, sopar popular amb l’actuació 
d’Andreus trio (concert i ball). 

Diumenge, 10 de juliol, a les 11 del matí, 
missa solemne cantada per la Coral Estel. en 
acabar la missa, la mateixa coral ens oferirà un 
petit concert. a 2/4 d’1 del migdia, a la plaça 
del Centre, audició de sardanes a càrrec de 
la Cobla Principal de Berga i vermut popular 
durant la ballada de sardanes. també hi haurà 
una petita exposició de maquetes ferrovi-
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tel. 93 821 19 83                          08699 CAL ROSAL 

Fira del Tèxtil a Cal Rosal

la Unió de Comerciants i Botiguers de Cal 
Rosal-Olvan, amb el suport de l’ajuntament 

d’Olvan, l’Agència de Desenvolupament del 
Berguedà i la Diputació de Barcelona organit-
zen pel propers 11 i 12 de juny una nova edició de 
la Fira Tèxtil de Cal Rosal. Hi haurà estands de 
dissenyadors, creadors, artesans i merceries amb 
moda, ‘hadmade’ (confecció de bijuteria) i altres. 
també es podrà visitar una exposició de màquines 
de cosir de totes les èpoques. 

els més petits també tindran el seu espai amb 
les activitats infantils que es faran el dissabte de 5 a 
7 de la tarda i diumenge d’11 a 1 del migdia, com 
ara jugar al ‘twister’, al joc de l’oca amb les proves 
més divertides, amb el parapent de la Fira i a pintar 
la cara. els comerços i establiments de Cal Rosal 
estaran oberts. Tothom hi és convidat.

àries a càrrec del pilot de motos berguedà Jordi 
Villalta Jané, vencedor absolut del 1r Campionat 
Super Rutero 86. 

a les 7 de la tarda al teatre, espectacle d’humor 
amb el conegut actor i humorista Joan Pera. Preu 
de l’entrada: 10 € 

l’organització demana que tothom posi senye-
res als balcons per fer una festa major més bonica. 

l’ACE es reserva el dret d’alterar el programa si 
causes imprevistes l’obliguessin a fer-ho. 

Si es produís algun dany en qualsevol acte de la 
Festa Major,  l’ACE no se’n faria responsable. 

en cas de mal temps, tots els actes se cele-
braran al teatre. 

els tiquets del sopar popular es poden adquirir 
als comerços de Cal Rosal o a qualsevol membre 
de l’ACE. el menú d’aquest serà: amanida de 
pasta freda, botifarra i cansalada amb patates, 
pa,  beguda, gelat, coca i cava.

Bona Festa Major! í

Cal Tort Botiga de Pa i Queviures
Ctra.Berga, 15 Tel. 93 821 00 45
08611 CAL ROSALDes de 1948
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El Festival de Música Anti-
ga dels Pirineus, FeMAP, 
arriba aquest any a la sisena 

edició amb un programa ambiciós, tant 
pel que fa al nombre de municipis que 
abraça com pel nivell artístic de les for-
macions musicals. Amb  43 actuacions, 
que transcorreran arreu del Pirineu de 
Catalunya, Andorra i Catalunya Nord, 
esdevé el festival de música antiga de 
major magnitud de tot Europa.

Des de la primera edició, l’any 2011, 
en què hi van participar 10 municipis, 
s’han multiplicat pràcticament per tres 
les localitats que acullen aquesta pro-
posta de música antiga d’alt nivell. En 
aquesta edició, s’afegeixen al FeMAP el 
municipis Salàs de Pallars, Vilaller, Vall 
de Boí, Riner, Llívia i Organyà. 

Des de l’1 de juliol i fins al 27 d’agost, 
tindran lloc 43 concerts de formacions 

28 municipis participen al 
FeMAP, el festival de música 
antiga més gran d’Europa, 

que s’amplia amb propostes 
per als grups en risc d’exclusió

provinents de Catalunya, Galícia, An-
dalusia, Madrid, País Valencià, Euskadi, 
Itàlia i França, entre les quals hi ha dues 
produccions pròpies: Vivaldi Quatre Es-
tacions, a càrrec d’una orquestra creada 
a l’efecte i dirigida per Joan Espina, i Les 
músiques del Baró de Maldà, a càrrec del 
Quixote Quartet i l’actor Carles Canut.

Els concerts inaugurals els protago-
nitzaran precisament les Quatre Estaci-
ons a la Seu d’Urgell, Puigcerdà i Berga 
els dies 1, 2 i 3 de juliol respectivament. 

Vist l’èxit que van assolir l’any passat, 
en l’edició de 2016 hi haurà un total de 
22 activitats culturals incloses en l’entra-
da al concert. Es tracta bàsicament de 
visites guiades a museus, monuments, 
jaciments i entorns naturals.

I en paral·lel, s’han creat un total de 
50 paquets turístics que inclouen l’allot-
jament i l’entrada al concert en un sol 

TT ESPAI CULTURAL
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clic, en un projecte sense precedents que disposa 
d’un catàleg i d’un web propi. 

El FeMAP 2016 manté el concurs d’aparadors 
en què els comerços intenten crear una atmosfera de 
festival que abraci tota la població. S’hi poden ins-
criure fins al 25 de juny a través del web del festival.

Més informació: 
www.femap.cat
www.packsturistcsfemap.cat

Actuacions al Berguedà:
AVIÀ:
17/07 · Companyia Musical · Església 
Parroquial de Sant Martí d’Avià · 19.30 h

BAGÀ:
15/07 · Capella de Ministrers · Església de Sant 
Esteve · 21.00 h

BERGA: 
03/07 · Vivaldi Quatre Estacions · Teatre 
Municipal · 21.00 h (Concert inaugural)
09/07 · Inégal Consort i Marta Garcia Cadena · 
Església de Sant Joan · 21.00 h
16/07 · Il Coro d’Arcadia i María Cristina Kiehr 
· Santuari de Queralt · 19.30 h
22/07 · Gli Incogniti · Teatre Municipal · 21.00 h

GUARDIOLA DE BERGUEDÀ: 
05/08 · Musica Reservata de Barcelona · 
Monestir de Sant Llorenç · 22.00 h
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LA PATUM 
d’Ignasi Marroyo

La Sala d’exposicions del 
Pavelló de Suècia de 
Berga, acull fins el dia 1 de 
juliol, l’exposició foto-
gràfica ‘La Patum vista 
per Ignasi Marroyo’ amb 
imatges de 1972 a 1975, 
organitzada per l’Arxiu 
Comarcal del Berguedà 
amb el suport de l’Ajunta-
ment de Berga i el Consell 
Comarcal del Berguedà. 
L’exposició es pot visitar 
els dies feiners de 9 del 
matí a 3 de la tarda i durant 
els actes que se celebrin al 
Pavelló.

T

I gnasi Marroyo va néixer a Madrid el 1928 i 
des de fa molts anys viu a Rubí. Es va introduir al 
món de la fotografia als 13 anys. Des del 1956 és 
membre de l’Agrupació Fotogràfica de Cata-

lunya, on va ser cofundador del grup ‘El Mussol’. Va 
ser guardonat en desenes de certàmens fotogràfics i ha fet 
de jurat en molts més. Ha col·laborat en diaris com ‘La 
Vanguardia’ o el ‘Correo Catalán’ i ha exposat arreu 
del món. Les seves col·leccions agrupen diversos temes. 
A més de ‘La Patum’ hi ha ‘Setmana Santa, ‘Somor-
rostro’, ‘Toros’, ‘El Born’, ‘Mercat del peix’, ‘Els En-
cants’, ‘Les Planes’, ‘Nens’ i ‘Miscel·lània’. L’any 2014 
va cedir el seu extens i important fons fotogràfic a l’Arxiu 
Nacional de Catalunya.

El dia de la inauguració de l’exposició, Ignasi Mar-
royo va ser a Berga, amb qui vam parlar, juntament amb 
la Direcció de l’Arxiu Comarcal del Berguedà.

ENTREvISTEm

TASTA.CAT05 / JUNY / JULIOL 201644
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—Benvolgut Sr. Marroyo. Com es va decidir a fer 
un reportatge de fotografies de la Patum de Berga?
—En un campament dels meus fills amb els 
minyons de l’Agrupament Escolta Joan Fiva-
ller, de Rubí, als Rasos de Peguera; els pares 
vam anar-hi a fer una visita, i va ser llavors 
quan vaig assabentar-me’n i vaig descobrir 
aquesta festa.
—Com es va documentar abans d’iniciar les foto-
grafies? Quina informació va recollir?
—Vaig consultar diferents persones del ma-

teix Berga per tal de poder obtenir informa-
ció d’aquesta festa i conèixer en què consistia. 
També recollint propaganda que l’Ajunta-
ment proporcionava.
—Quants dies va estar a la Patum el primer any i 
quantes vagades hi va tornar?
—Primer s’ha de dir que feia acampades, amb 
la família, per tor el Berguedà; així doncs, quan 
eren les dates de la festa, passàvem uns dies prop 
de Berga, per poder gaudir de la Patum i de la 
seva gent. Per tant, durant quatre anys vam 

anar-hi cinc vegades, la primera l’any 1972 i l’úl-
tima l’any 1975.
—Què va ser el més rellevant que va descobrir en 
retratar la Patum?
—La gent de Berga, ja que respon al que jo 
considero el que ha de ser un poble, perquè són 
els que desenvolupen la seva pròpia cultura i 
la del país, i queda reflectida en tot el procés 
de la Patum.
—Què va trobar d’especial en les persones que par-
ticipen en la festa?
—Les persones que participen en la festa, in-
cloent-hi els visitants, demostren que l’esperit 
de la Patum s’introdueix ben endins, i per 
això, arriben a portar-ho dins la seva ànima.
—Quines són les principal dificultats de la Patum 
com a objecte fotogràfic i com s’ha d’afrontar?
—La gran dificultat és la multitud que ve a 
gaudir d’aquesta festa, i que no et pots moure 
fàcilment per fer les millors fotografies, però 
sense aquesta gent, la Patum no seria la Pa-
tum.
—Què és el millor que ha restat a la seva memòria 
d’aquella experiència fotogràfica?
—Ha estat un dels reportatges més impor-
tants que he realitzat, del qual me’n sento 
molt satisfet i orgullós de com ha quedat.

45JUNY / JULIOL 2016 TASTA.CAT05
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Periodista

Un reportatge de
RAMON VILADOMAT

TT ESPAI CULTURAL

Des del 25 d’abril, 
festa de Sant Marc, 
Queralt compta 
amb una nova obra 
artística que se suma 
a les moltes existents 
al santuari. Es tracta 
d’una pintura mural 
de grans dimensions 
-gairebé set metres 
de llarg per un i mig 
d’alçada-, obra de 
l’artista osonenc 
David Casals.

David Casals, 
pintor del paisatge

(foto: 1 david Casals)

Un mural panoràmic, 
         l’aportació artística 
     del centenari de Queralt

47JUNY / JULIOL 2016 TASTA.CAT05
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L ’obra de David Casals (Centelles, 1976) és 
una vista panoràmica del que  es contempla des 
del mirador del Garreta cap a migjorn un cap-

vespre de primavera.
la pintura mural és una aportació més als nom-

brosos actes i celebracions que el santuari celebra 
amb motiu del centenari de la coronació canònica 
de la Mare de Déu, i una contribució al patrimoni 
artístic que Queralt conserva.

l’encàrrec que rep Casals del santuari és realitzar 
una pintura mural per decorar la capella reservada a les 
espelmes votives del santuari, un lloc molt especial per 
la seva significació i també per l’ambient acollidor que 
s’hi respira gràcies a les petites llums que donen les 
nombroses espelmes enceses. davant d’aquest rep-
te, l’aportació de Casals havia de complir amb aquest 
objectiu de dotar l’espai dels elements necessaris per 
ser un lloc de reflexió i recolliment. 

«Vaig venir molts dies a Queralt per conèixer l’es-
pai on havia d’anar la meva obra i també per inspi-
rar-me en el seu entorn». en un principi, la idea era fer 
un paisatge del qual en sorgien unes figures, però aviat 
va veure que el calia era deixar només el paisatge. i així 
ha estat finalment. 

Prop d’un any de treball
l’encàrrec li va arribar el mes de març del 2015, i 
els primers esbossos els va començar el mes de 
setembre. tot i que Casals està acostumat a les 
pintures de gran format, reconeix que aquest és un 
dels més grans que ha fet fins ara. 

«Per a mi, aquesta obra ha estat tot un repte, més 
enllà de les seves dimensions. Era conscient que es 
tractava d’una obra significativa i que havia d’estar a 
l’alçada del lloc on havia d’anar exposada. Una apor-
tació a un paisatge amb la meva tècnica pictòrica. Que 
es reconegui el lloc però que no resulti ‘carrincló’».

el procés d’elaboració de l’obra ha estat laboriós 
i llarg, tal com explica el mateix Casals: «Vaig comen-
çant venint a Queralt per veure la llum en diferents 
hores del dia i en dies diversos. Des finals d’estiu, pas-
sant per la tardor i l’hivern. El paisatge final, però, és de 
primavera, amb els camps ben verds. Vaig fer moltes 
fotos amb petites notes i dibuixos que tinc recollides 
en un quadern. El resultat de l’obra és una combina-
ció d’un treball de fotografia i de diferents esbossos i 
estudis que vaig anar elaborant al llarg de les visites».

aquesta panoràmica del paisatge berguedà en-
voltat d’espelmes de colors (en aquest cas elèctri-
ques) el converteix en un espai molt singular de l’es-
glésia. una nova aportació a les millores realitzades 
en els darrers anys per mossèn Barniol, incansable 
a l’hora de trobar nous al·licients per satisfer els visi-
tants que atreu el santuari.

el resultat final és un espai atractiu i acollidor dins 
l’església no només per la panoràmica artística del pai-
satge que s’hi mostra, sinó que el mateix artista l’ha 
completada amb la pintura del sostre, una superfície 
semicircular de dos metres i mig de radi, on hi ha pintat 
un entramat de branques de cirerer florit. una al·lego-
ria a la llegenda que diu que la Mare de Déu es va 
aparèixer al pastor de Vilaformiu a l’ombra d’un cirerer 
boscà que, meravellosament, havia florit fora de temps.

ESPAI CULTURAL
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david CaSalS PiNta el SoStre de la CaPella aMb braNQueS de Cirerer florit.



49JUNY / JULIOL 2016 TASTA.CAT05

aquesta pintura de David Casals s’afe-
geix a la realitzada l’any 1966 per l’artista 
gironí Guillem Soler, que amb motiu del 
50è aniversari de la Coronació, va fer 
amb un sentit commemoratiu semblant 
a la d’aquest centenari. aquesta pintura, 
també de grans dimensions, es troba situ-
ada actualment a l’avantcambra de pujada 
al cambril.

la nova pintura mural realitzada per Da-
vid Casals quedarà doncs, com una apor-
tació artística i patrimonial que quedarà com 
a testimoni del centenari de la Coronació, 
i com un atractiu més d’un dels santuaris 
més emblemàtics, rellevants i visitats de Ca-
talunya com és Queralt. n

L ’encàrrec de la 
junta del santuari 

a David Casals era el 
d’una gran obra per 
situar-la en la capella 
lateral on hi ha les espelmes votives 
que els peregrins encenen a la verge. 
Però, perquè el fum de les espel-
mes no danyés la pintura, mossèn 
Ramon Barniol, capellà custodi del 

David Casals és un artista que ha treballat 
extensament el paisatge en la seva obra. 
Considerat com un reputat hiperrealista, 
la seva darrera obra  sembla haver aban-
donat els paisatges per entrar en altres 
temàtiques que li aporten nous reptes. 
«M’he cansat una mica del paisatge i 
ara treballo una barreja d’objectes i figu-
res humanes amb models». «He canviat 

David Casals, un hiperrealista 
reconegut internacionalment

també el concepte de treballar per dei-
xar-ho tot explicat, a deixar eines perquè 
l’espectador imagini com acabar-ho».

la trajectòria expositiva de Casals és 
llarga que s’inicia l’any 2000 a Centelles, on 
resideix i té l’estudi. entre les exposicions 
més rellevants realitzades, hi ha la Sala Pa-
rés de Barcelona, on hi exposa cada dos 
anys des de l’any 2003, a més d’altres sa-
les d’arreu del país, però també de Madrid, 
València, Mallorca o Itàlia, on ha exposat 
en  galeries d’art de Milà i Trento. n

Noves 
tecnologies 
per a la 
pregària

santuari, va decidir que havia arribat 
el moment de jubilar la cera i obrir-se 
a les noves tecnologies. en aquest 
cas es tractava d’introduir els llums 
led, uns llums que tenen la particu-

laritat de donar un efecte molt 
semblant al de les espelmes, 
però amb el gran avantatge 
que no fan fum i no hi ha perill 
d’incendi.
el resultat és disposar d’un 
espai lliure de fum, que per-
meti conservar en bon estat la 
pintura mural, envoltat de llu-
metes de colors que no tenen 
res a envejar als ciris tradicio-

nals que ho havien fet fins ara. i és 
el que pensa mossèn Barniol, que les 
noves tecnologies no són incompa-
tibles per aconseguir un ambient de 
pregària i reflexió. n
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el PiNtor david CaSalS, al Seu eStudi a CeNtelleS (oSoNa)
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Sub Tuum Pra-
esidium (Sota 

la vostra protecció) 
és l’inici d’una de 
les pregàries més 
antigues dedicades 
a la Mare de Déu. 
aquesta invocació 
dóna nom a una ex-
posició amb què el 
Museu Diocesà i Co-
marcal de Solsona 
s’afegeix a la celebració del centenari 
de la Coronació de la Mare de Déu 
de Queralt.

l’exposició tracta de la repre-
sentació de la Mare de Déu en el 
bisbat de Solsona i la seva relació 
amb els espais de culte canviants, 
des de l’edat mitjana fins a època 
contemporània. 

amb una mirada coral es posa a 
l’abast del visitant una molt suggesti-
va i rica selecció de diferents formes 
canviants de les imatges marianes i 
dels espais de culte que les acullen. 

Exposició al voltant del centenari de Queralt 
al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona

Tpuig-reig / fotografia

l’exposició acull una trentena 
d’objectes provinents de diferents 
indrets del bisbat i algunes marede-
déus prestades per altres museus 
com el Museu Episcopal de Vic, el 
Museu Nacional d’Art de Catalunya, 
el Museu Frederic Marés i la Funda-
ció Francisco Godia.

aquesta mostra, inaugurada el 29 
d’abril, es podrà visitar al Museu de 
Solsona fins al 31 de juliol. durant les 
festes del centenari de la Coronació, 
l’exposició es podrà veure al Museu 
de Berga. n
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A quests mesos de juny i juliol, a Cas-
tellar de n’Hug s’organitzen diverses 
activitats esportives, lúdiques i cultu-

rals destinades tant a la gent del poble com als 
visitants vinguts d’arreu.

El dia 23 de juny se celebra la Festa 
de Sant Joan, amb l’encesa de la foguera 
a les 10 del vespre a l’aparcament del po-
liesportiu. Seguidament, a les 23.30h, ball i 
revetlla de Sant Joan al Local Social.

El dia de Sant Joan, 24 de juny, a les 
10 del matí, sortida cap a l’Ermita de Sant 
Joan on a les 11 hi haurà missa i segui-
dament benedicció del Pa i del Terme. Hi 
haurà coca i moscatell per a tots els as-
sistents. En tornar, a 2/4 d’1 del migdia, hi 
hauran sardanes a la plaça major amb la 
Cobla Pirineu.

El diumenge 26 de juny se celebrarà 
la 26ena Marxa Internacional dels Con-
trabandistes. La Marxa sortirà de la plaça 
Major d’Osseja de 8 a 9 del matí per anar 
en direcció a Castellar de n’Hug. 

Festes i activitats a Castellar de n’Hug

aPleC SaNt joaN de CorNudell.

El dia 11 de juliol se celebrarà l’aplec 
al Santuari de Montgrony. Hi haurà es-
morzar popular per a tots els assistents, 
gentilesa dels veïns i l’Ajuntament de 
Castellar de n’Hug.

D’altra banda, l’Ajuntament ha instal-
lat un aparell desfibril·lador situat al costat 
de l’oficina de turisme al centre mateix del 
municipi, que es ja es pot utilitzar. Paral·le-
lament també s’ha fet un curs de formació 
per a les persones interessades en el seu 
funcionament. L’actuació s’inclou en una 
línia d’ajuts concedits per la Diputació de 
Barcelona. Darrerament també ha entrat 

Més informació a: 
www.marxadelscontrabandistes.wordpress.com

ruta delS 
CoNtrabaNdiSteS.

en funcionament el 
nou rellotge del cam-
panar de l’església 
de Santa Maria de 
n’Hug. Aquest nou 
dispositiu substitueix 
l’antic que degut al 
pas ja no funcionava 
correctament. n

ComARCA
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F inalment, va ser el diputat provincial per Gràcia, 
Marià Puig i Valls, qui es va emportar la concessió 
del projecte d’un tramvia de vapor que anava de 

Manresa a Berga, i al qual ben aviat s’hi afegi-
ren els principals empresaris de la comarca tot 
constituint la societat Ferrocarril Econòmic de 
Manresa a Berga.

les obres van començar l’estiu de 1881, 
però el projecte es replantejà per les dificultats 
que comportava fer pujar el tren a Berga, amb 
una orografia de més corbes i més rampes, i el 
1882 es va decidir finalitzar el projecte a Olvan 
i no a Berga. aquest fet ja feia sospitar als de 
Berga que el tren, tot i ser el projecte, quan 
avancés cap a Guardiola de Berguedà, no ho 

faria per Berga.
les primeres locomotores comprades a la prestigiosa 

firma alemanya Krauss van ser quatre i els van posar els 
noms de Manresa, Santpedor, Sallent i Berga. lluïen 
un aparatós apagaguspires i uns faldons laterals que 
ocultaven les bieles.

la línia es va inaugurar l’any 1885 entre Manresa i 
Puig-reig i, dos anys més tard, arribava a Olvan. Quan 
es van començar a fer les obres cap a Guardiola, la 
gent de Berga va organitzar manifestacions al carrer al 
crit de “volem el tren”. es veu que als berguedans els 

van prometre que hi farien un ramal que arribaria fins 
a Berga, però encara l’esperen. l’any 1904 arribava a 
Guardiola de Berguedà i el 1914 la línia que arribava 
fins al clot del Moro. es van anar comprant màquines 
que la gent, els ferroviaris, tothom, les anomenava i les 
coneixia com les Berga. el carrilet portava de tot, perso-
nes, ciment, carbó, fusta, cereals, manufactures tèxtils, 
potassa… la seva època d’esplendor va arribar durant 
la postguerra fins a finals dels cinquanta. va ser ales-
hores quan les màquines de vapor van ser substituïdes 
per les noves locomotores dièsel, més ràpides i fiables. 

la finalització del Carrilet (el seu nom ve de carril, que 
era com anomenaven els nostres besavis el tren de Bar-
celona-Mataró, de via ampla, per això a aquests trens 
petits i de via estreta se’ls va anomenar carrilet) es va anar 
produint per fases. el 1963 es va clausurar el tram del 
clot del Moro-Guardiola. el 1972 el de Guardiola a Cal 
Rosal i el 30 de juny de Cal Rosal a Manresa.

el Carrilet havia de ser de via estreta, de vapor, i gai-
rebé sempre de via única, i es va dissenyar per arribar a 
les poblacions modestes i rurals on no podia arribar el 
tren gran i acostar-les a les capitals de província i a les 
grans línies de ferrocarril.

Però, ja veieu, que a Berga no van acabar d’arribar 
mai cap de les locomotores del nostre petit carrilet, a les 
quals, per ironies de la vida, se les anomenava Berga. n

hISTòRIES I hISToRIETES / 3 

les “Berga” que mai van arribar a berga

Amb l’època de prosperitat que es 
vivia a l’Alt Llobregat durant la sego-
na meitat del segle XIX, gràcies a la 
instal·lació de colònies de la indús-
tria tèxtil i al progressiu creixement 
de la mineria, es van començar a 
sentir les primeres veus que clama-
ven sobre la conveniència de cons-
truir un ferrocarril que donés sortida 
a l’augment d’una matèria prima.

PEP MASANA

Periodista
i escriptor

foNtS: MariStaNy, MaNolo: elS CarriletS de CataluNya. ed. de Nou art tHor. Serra, roSa: el treN de MaNreSa a berga. ed. ZeNobita.
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T GASTRoTASTA
berga

93 822 31 21
Plaça Europa, nº 6

08600 BERGA

puig-reig

és cuina km0, sana, mediterrània, 
creativa, de mercat, i nostra

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

Tel. 938 204 193
www.logosbergueda.cat

• 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 hHO

RA
RI

l’ametlla de merola

T

Obert les nits 
de divendres i dissabte d'estiu

Tapes, copes, hamburgueses i ostres 

C/Major, 48 bxs 
Telf 938 380 220 

darrera el Celler de Ca la Quica
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gironella / alimentació 

a Gironella Avda. Catalunya, 26
938 251 084
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puig-reig / restauració

puig-reig / construccions
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T ESPAI SALUTT
ÀLEX VERDÚ

Metge de família
CAP de Casserres

El principal és el canvi d’estació 
i amb aquest tot un canvi 
de rutines: aviat oblidarem 
les al·lèrgies i recordarem 
les picades d’insectes, 
guardarem les jaquetes 
i prepararem els banyadors, 
deixarem de banda els refredats 
i encetarem les cremes solars. 

berga / dietista 

puig-reig / osteopatia

berga / fisioteràpia

puig-reig / perruqueria-estètica

ATENCIÓ PSICOLÒGICA I PSICOTERAPÈUTICA

Montse Davins i Pujols
Dra. en Psicologia - Psicoterapeuta (núm col. 10481)

Tel. 654 633 062
Montmajor                                            Barcelona

berga / medicina tradicional

montmajor / psicologia

TASTA.CAT05 / JUNY / JULIOL 201656
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E ls dies són llargs i les nits curtes i càlides. Ja 
comencem a albirar les vacances d’estiu. Els 

nens acaben l’escola i comencen els maldecaps 
per anar passant les setmanes fins que els pares 
també fem vacances: que si una setmana de colò-
nies, que si una altra setmana amb els avis...

I amb el juny també arriba la calor, que té 
molts avantatges, però també alguns inconve-
nients. Amb la calor es redueix la incidència de 
malalties infeccioses respiratòries com pneu-
mònies o grip, millora l’estat d’ànim de la gent, 
sobretot nens i ancians, incita a menjar més ali-
ments saludables com amanides o sucs de fruita, 
i motiva per a la realització de pràctica esportiva 
a l’aire lliure.

Però amb la calor també hem de prendre me-
sures per tal d’evitar la deshidratació, sobretot en 
col·lectius més vulnerables com són els nadons 
i els ancians. La gent gran tenen alterat el siste-
ma de regulació de la temperatura corporal i de 
l’equilibri hidroelectrolític, encarregats de detec-
tar la pèrdua de líquids o l’excés de sals minerals.

El nostre organisme conté una determinada 
proporció d’aigua, que va del 70% en nadons, 
fins al 55% en ancians. D’aquesta aigua, dos ter-
ços està dintre de les cèl·lules i una tercera part a 
fora. Quan es produeix una reducció de l’aigua 
que hi ha dintre de les cèl·lules, s’activa una part 
del cervell que es diu hipotàlem, que desencade-
na el mecanisme de la set. Amb l’edat, l’organis-

me perd la capacitat de respondre a una falta de 
líquids a través de la sensació de set i augmenta 
el risc de deshidratació i d’agreujar malalties crò-
niques.

Per tant, si tenim gent gran al nostre càrrec, 
val la pena seguir una sèrie de consells:
-Assegurar una bona ingesta de líquids: seria 
recomanable beure un got d’aigua o de sucs na-
turals cada 2-3 hores. No cal oblidar les gelatines, 
que aporten una quantitat d’aigua adequada i són 
ben tolerades, sobretot en persones amb dificul-
tats per a la deglució per malalties neurològiques.
-Evitar les begudes amb gas, perquè contenen 
sal i no hidraten correctament. També cal no 
abusar de la cafeïna i evitar el consum d’alcohol.
-Evitar tant els aliments molt calents com molt 
freds.
-Evitar sortir al carrer o fer activitat física a les 
hores de més calor del dia, que són de les 12 del 
migdia fins a les 5 de la tarda.
-Fer servir roba lleugera i còmoda.
-Ventilar l’habitatge a primera o última hora del 
dia, i abaixar les persianes si hi toca el sol.
-I si els ancians viuen sols, cal visitar-los diàri-
ament, per assegurar-nos que es troben bé i aju-
dar-los a prendre totes aquestes mesures.

D’aquesta manera, si fem cas de totes aquestes 
recomanacions, ens estalviarem moltes compli-
cacions derivades de la calor i podrem gaudir de 
tots els al·licients que porta l’estiu.  n

El juny és un mes de canvis 
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T ESPAI SALUT

martafemescola@gmail.com 
Segueix-me a https:
//www.facebook.com/
marta.boschcodina

T

MARTA BOSCH

gironella / fisioteràpia

bagà / podologia

gironella / podologia

berga / fisioteràpia

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

NENS - ADULTS - SUPORT EN MALALTIES CRÒNIQUES GREUS

berga / psicologia

berga / fisioteràpia
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El nostre interès és el d’acompanyar-vos a la Salut,
procurant trobar el millor treball per a cada un de vosaltres

OSTEOPATIA
OSTEOPATIA URO-GINECOLÒGICA

OSTEOPATIA OBSTÈTRICA
OSTEOPATIA PEDIÀTRICA

FISIOTERÀPIA
PUNCIÓ SECA

MEDICINA XINESA
GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA*

PILATES*
IOGA*

BIOGRAFIA HUMANA
DIETES DE SALUT I NUTRICIÓ ORTOMOLECULAR
ACOMPANYAMENT A LA GESTACIÓ I AL PART

ACOMPANYAMENT A LA CRIANÇA
*Activitats en grups de 3 a 6 persones

Carrer Bruc 1, B - 08600 BERGA - Tel. 938 223 466
espaidanna@gmail.com

●

Q uan accedim a la nostra herència emocional i comprenem com els senti-
ments del passat matisen les experiències del present, podem ser més hàbils 

a l’hora d’establir forts i sans llaços d’unió amb qui ens envolta i sobretot amb les 
nostres criatures.

L’etapa de la gestació és crítica en el desenvolupament de l’ésser humà. El fetus 
creix al cos de la mare, sent part d’ella, experimentant les seves emocions, vivint les 
seves experiències. Les dificultats, els conflictes que envolten la mare, les diferències 
que la marquen, el tracte que rep, és experimentat igualment pel bebè dins l’úter 
que queda impregnat de totes les emocions.

La naturalesa ha dotat aquest període d’unes característiques especials per tal que 
el bebè gestant rebi l’estimulació adient, però tota una sèrie de circumstàncies de la 
vida actual poden alterar aquest procés construït al llarg de milers d’anys (embaràs de 
risc, exposició a entorns adversos, maltractaments, etc.). Amb el treball de “preparació 
a la criança conscient” es pretén garantir un tipus d’estimulació que prioritzi les neces-
sitats essencials per a un correcte desenvolupament del bebè, al temps que proporcio-
na a la mare i al pare un espai que afavoreix la introspecció necessària i la comunicació 
oberta per a transitar pels canvis de rol que el futur naixement comporta, sense l’estrès 
i els conflictes emocionals que moltes vegades s’hi troben latents. Quan la mare es 
troba tranquil·la, recolzada i serena durant el procés d’embaràs, pot connectar millor 
amb la seva criatura i establir les bases del que serà un vincle amorós.
Feliç gestació, feliç criança! n

*“Acompanyament a la gestació i criança conscient”
*Biografia vital humana
*Doula

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

TT
EMERGÈNCIES

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

Avià 
Ajuntament 938 230 000
Consultori 938 230 331
Casal Gent Gran 938 230 402
Centre de dia 938 231 215
Serveis Socials 938 231 062
Farmàcia 938 230 300
www.avia.cat avia@diba.cat

Bagà 
Ajuntament 938 244 013
Oficina Turisme  938 244 862 619 746 099
Dispensari 938 244 500
Farmàcia 938 244 101
Parc Natural Cadí-Moixeró 938 244 151
Parròquia Sant Esteve 938 244 031
Club Jubilats Sant Jordi 938 244 401
www.baga.cat  baga@diba.cat

Berga 
Ajuntament 938 214 333
Of. d’Informació i Turisme 938 211 384
Arxiu Històric Comarcal 938 221 548
Biblioteca Ramon Vinyes 938 221 308
Policia Local 938 210 427
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Biblioteca Ramon Vinyes 938 221 308
Policia Local 938 210 427
Teatre Municipal 938 210 140
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 

Borredà 

Ajuntament 938 239 151
Consultori 938 239 091
Farmàcia                           938 239 090
www.borreda.net borreda@diba.cat 

Capolat 

Ajuntament 938 215 040
www.capolat.cat 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
Piscines i zona esportiva 938 234 203
Punt d’informació  666 779 660
www.casserres.cat  casserres@diba.cat 

Castell de l’Areny 

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

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

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

Cercs 
Ajuntament 938 247 890
Dispensari Cercs 938 248 527
Dispensari Sant Jordi 938 248 651
Dispensari Rodonella 938 248 552
Dispensari Sant Corneli 938 248 320
Farmàcia         938 248 252
Museu de les Mines         938 248 187
www.cercs.net cercs@diba.cat

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

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

Gironella 
Ajuntament 938 250 033
Servei de Vigilants 938 228 181
CAP 938 228 805
Farmàcia Bovet i Franch 938 250 082
Farmàcia Carme Ma Raich 938 228 144
Farmàcia Guixé 938 250 177
www.gironella.cat 
 
Gisclareny 
Ajuntament 937 441 020
www.gisclareny.cat  
 
Gòsol 
Ajuntament 973 370 055
Museu 973 370 055
Dispensari 973 370 201
Centre de Muntanya 973 370 016
www.gosol.ddl.net  

Guardiola de Berguedà 
Ajuntament 938 227 059
Dispensari  938 227 172
Urgències  608 591 133
www.guardioladebergueda.net 

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

Montmajor 
Ajuntament/Dispensari 938 246 000
Museu de l’Art del Bolet 938 246 067
www.montmajor.diba.cat 
 

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

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

La Pobla de Lillet 
Ajuntament 938 236 011
Oficina de Turisme 938 236 146
Dispensari 938 236 006
Col·legi 938 236 225
www.poblalillet.cat 

Puig-reig 
Ajuntament 938 380 000
Policia Local 938 380 525
Centre Assist. Primària 938 290 019
Ràdio Puig-reig 938 380 850
www.puig-reig.cat 

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

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

Saldes 
Ajuntament 938 258 005
Oficina de Turisme 938 258 046

Farmàcia 938 258 074
Dispensari 938 258 036
www.saldes.cat 

Sant Jaume de Frontanyà 
Ajuntament 938 239 194
www.santjaumedefrontanya.cat 

Sant Julià de Cerdanyola 
Ajuntament 938 227 667
Dispensari 938 227 678
Farmaciola 938 227 678
www.santjuliadecerdanyola.cat 
 
Santa Maria de Merlès 
Ajuntament 938 250 400
www.stmerles.diba.es 

Vallcebre 
Ajuntament 938 227 031
Dispensari 938 227 102
Exposició M.A. 626 696 976
www.vallcebre.cat

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

Viver i Serrateix 
Ajuntament 938 204 922
www.viveriserrateix.cat 

Berga (Continuació)
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➜ INDÚSTRIA 
Indústria Avícola del Berguedà  938 234 033
Molles Malé  938 234 077
Planafil S.A.  938 225 020
➜ ALIMENTACIÓ 
Carn i Bestiar Prat S.L.  938 234 006
Carnisseria Mª Carme  938 234 202
Casa Enfruns 600 733 172
El Rebost de la Victória  938 234 051
El Taller  659 785 690
Pa artesà 938 234 007
Forn de Pa Ca la Maria S.L.  938 234 052
Peixataria Antonia Belmonte  938 225 198
Queviures Sant  938 234 201
Supermercat Pujantell, S.L.  938 234 053
Forn Cal Francesc  938 225 887

➜ BARS I RESTAURANTS 
Bar Frankfurt Casserres  938 234 015
Restaurant Cafè de la Plaça  938 234 008
Bar la Tasca  938 225 821
Cal Torrenti Agroturisme  649 193 492
Hostal Emphasis  639 313 852
Fonda Alsina  938 234 001

➜ CONSTRUCCIÓ  
Construccions Dos Hereus S.L.  938 234 399
Construccions Josep Ribera  938 234 258
Materials Casserres S.A.  938 234 076

➜ TALLERS 
Garatge Escalé 938 234 173
Instal·lacions Casserres S.C.C.L.  938 234 074
Jaume Santamaria S.L.  938 234 074
Logiart Catalunya  647 570 809
MGC Instal·lacions  626 110 626
Munic Silos, S.L.  938 225 914
Planxisteria Casserres  938 225 993

Planxisteria Sant Jordi S.C.P.  938 234 375
SITEC 2012  671 078 800
Soldadura Francesc Puigdellivol  647 589 415
Vilà Motor  938 234 117
➜ PERRUQUERIA I ESTÈTICA 
La Barberia  692 854 342
Perruqueria Anna Maria  938 234 167
Perruqueria Anna Perarnau  938 234 281
Perruqueria Dolors  938 234 108

➜ FUSTERIA I DECORACIÓ 
Aula Taller Cal Nen Xic  658 822 892
Fuster Xaies  938 234 092
Fusteria Colillas  938 234 065
Fusteria Integral Jordi S.L.  938 225 040
La Fusteria  696 676 692
Pintor Josep Martin  938 381 008

➜ ELECTRODOMÈSTICS I INFORMÀTICA
Electrofiguls S.L.  938 234 003
PC Imagine S.C.P.  938 225 983

➜ SERVEIS I SALUT 
Caixabank “la Caixa”  938 232 100
Centre Dental Pere Pesarrodona  938 234 301
E&G Assessors Enric Genescà-Zuric 938 225 033
Estruch Assessorament  938 225 049
Farmacia Roset Estivill  938 225 867
Llibreria Estanc Casserres  938 234 200
Peusà - Lourdes Vilalta  938 234 030
Promocions La vostra llar  627 455 499

➜ FLORISTERIES I CERÀMICA 
AgroNatur  938 234 005

➜ CALÇATS, COMPLEMENTS I ROBA 
Calçats Valls  938 234 112
Talia 1924  938 234 031
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Que la boca no t’espatlli 

la festa ni un bon àpat!

Solucions Dentals 
BERGA ODONTOLOGIA GENERAL

ODONTOPEDIATRIA
ORTODÒNCIA
PERIODÒNCIA

CONSULTES 24 h

670 005 005
DE DILLUNS A DISSABTE,

de 09 a 22 hores

C/ Pere II, baixos A  
Tel. 93 822 10 11

NOU SERVEI: Àcid Hialurònic
amb resultats molt naturals

Elimina arrugues i rejoveneix el teu somriure!
Augment de llavis de mentó
Solcs nasogenians de nas i boca
Codis de barres labials

CLÍNICA ESPECIALITZADA

IMPLANTOLOGIA
CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
ESTÈTICA DENTAL
MEDICINA ORAL

FINANÇAMENT A 18 MESOS SENSE INTERESSOS


