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Un estiu de festes
T la vinyeta

S

om a ple estiu, una època on les protagonistes són les festes majors de carrers,
barris, pobles, viles i ciutats. Es tracta
de participar en les moltes i variades
activitats que, amb l’esforç de molta gent,
es porten a terme a casa nostra. Participeu-hi tant com pugueu!
En aquest Tasta teniu un ampli ventall
de festes, com el Concurs de Gossos
d’atura de Castellar de n’Hug, que
cada any acosta milers de persones al
Berguedà. Però la portada aquesta vegada
l’havíem de dedicar a un esdeveniment
que mobilitza milers de berguedanes i
berguedans, creients i no creients, cada

25 anys: la commemoració de la coronació de
la Mare de Déu de Queralt.
Els actes del centenari es publicaran amb
detall al programa oficial que ben aviat
publicarà la comissió organitzadora. Nosaltres
en publiquem un resum i la portada, amb
muntatge de Salvador Vinyes i fotografies de
Manel Escobet, a qui agraïm el seu suport i
col·laboració.
Al Tasta també hi ha informació d’altres
activitats, serveis i una àmplia secció de salut,
amb els millors consells i professionals de
casa.
Bon estiu, bona festa i bon centenari a totes
i tots! í
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Arriba l’hora de la veritat
Fermí Riu

Editor del Tasta.cat
berga / perruqueries

berga / automoció
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D

esprés de més de dos anys d’actes, de
moltes reunions, activitats, esforços i
bon fer de la gent, arriben els dies propis de la
celebració del Centenari de la Coronació de
la Mare de Déu de Queralt. Del 27 d’agost al
8 de setembre. Tot el poble hi participa, Tot el
Berguedà s’hi sent representat. Creients i no
creients, petits i grans perquè, per a totes i tots,
la Verge i la muntanya de Queralt formen part
de nosaltres.
Per a organitzar-ho han estat molts els maldecaps que s’han esvaït gràcies a la satisfacció
de poder celebrar tots plegats el centenari de la
Coronació.
La comissió organitzadora ha editat, amb el
suport de La Caixa i il·lustrat per Salvador Vinyes, un magnífic llibret que explica fil per randa tots els actes. També s’editarà una petita guia
per saber quin dia i a quina hora podreu veure
passar la Marededéu pels carrers de Berga.
Des del Tasta us expliquem els actes de forma
resumida, que trobareu ampliats dies abans de
la celebració a la pàgina web www.tasta.cat
Per molts anys, Queralt.

26 AGOST
Museu Comarcal de Berga (fins al 30
d’octubre)
Inauguració de l’exposició “Sub Tuum
Praesidium, la imatge de la Mare de Déu
al bisbat de Solsona”
Església de Sant Joan
Presentació del conte infantil sobre la
història de Queralt “L’oreneta de Queralt”
Plaça de Sant Joan
Vetllada musical
27 AGOST
Esglésies de Berga, Avià, la Valldan
i Cal Rosal
Tritlleig de campanes anunciant l’inici
de les festes
Plaça de la Creu
Arribada de la Mare de Déu de Queralt
Pavelló vell d’esports
Concert d’Els Manel - Presentació del
disc Jo Competeixo

29 AGOST
Avià - La Mare de Déu visita el poble
d’Avià
Església parroquial de Sant Martí
Missa solemne
Església parroquial de Sant Martí
Pregària i acte de comiat
Colònia Rosal - Església de Sant
Antoni
Visita de la Mare de Déu i celebració religiosa

Pista poliesportiva del barri de Santa
Eulàlia
Ball a càrrec del grup “Dolfi i Fermí”
30 AGOST
VILADA - Capella Mare de Déu de Fàtima
Rebuda de la imatge, celebració religiosa i acte de comiat
MONTCLAR - Església parroquial de
Sant Martí
Rebuda de la imatge, celebració religiosa i acte de comiat
GIRONELLA - Residència Sant Roc
Arribada de la Mare de Déu
GIRONELLA - Església parroquial de
Santa Eulàlia
Rebuda de la imatge, celebració religiosa cantada i acte de comiat

espai patrocinat

28 AGOST
Església parroquial de Santa Eulàlia
Missa i trobada d’antics capitans de la
Gala de Queralt
Plaça de Sant Pere
Foto de família de tots els capitans de
Queralt
Plaça Viladomat
Mostra gastronòmica “Queralt al Plat”
Plaça Viladomat
Els 4 Fuets de La Patum del centenari

berga / joieries

JOIERIA CANALS

Rellotgeria

Joieria

T’oferim el penjoll de la Mare de Déu
de Queralt en llautó, plata i or.
C. Ciutat, 53 Tel. 938 211 385 08600 BERGA
canals@joieriacanals.com
berga / bugaderies
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PUIG-REIG - Església parroquial de
Sant Martí
Rebuda de la imatge, celebració religiosa
i acte de comiat
31 AGOST
Centres de dia de Berga
Podreu visitar la imatge de la Mare de
Déu
Sala del Casal de Gent Gran (fins el 19
de setembre)
Inauguració de l’exposició fotogràfica i
històrica de la Coronació i aniversaris.
Església de les Germanes Sagramentàries
Missa i inici de la novena
Teatre Patronat
Projecció de la pel·lícula original de la Coronació de 1916 i
de la pel·.lícula “les Orenetes de Queralt”
6
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1 SETEMBRE
Església de les Sagramentàries
Podreu visitar la imatge de la Mare de
Déu
Església de les Sagramentàries
Trasllat de la imatge fins a l’església Parroquial de Santa Eulàlia
Església parroquial de Santa Eulàlia
Missa de la novena i celebració dels 25
anys de l’ordenació sacerdotal de Mn.
Joan Casals i Cubinsà
2 SETEMBRE
Hospital Sant Bernabé
Podreu visitar la imatge de la Mare de
Déu
Residència Nostra Senyora de Queralt
“Germanetes”
Missa de la novena i visita de la Mare de
Déu als avis

Plaça de Sant Pere
Salts de Patum
3 SETEMBRE
Despertada amb galejada a càrrec dels
trabucaires
Església parroquial de Santa Eulàlia
Ofici solemne en commemoració dels
100 anys de la Coronació de la Mare de
Déu de Queralt. Patum de Lluïment en
honor a la Mare de Déu de Queralt
Teatre Municipal
Concert de Sardanes
a càrrec de la Cobla Berga Jove
Plaça Sant Pere
La Patum completa en honor a la
Mare de Déu de Queralt
4 SETEMBRE
LA VALLDAN - Plaça de l’antic Ajuntament

espai patrocinat

Rebuda de la imatge de la Mare de Déu de
Queralt
Inici de la Processó
Església parroquial de Sant Bartomeu
Missa solemne cantada pel cor parroquial

berga / agropecuària

berga / alimentació

berga / restauració

berga / restauració

BERGA - Plaça Viladomat
35è Aplec de Sardanes
Església parroquial de Sant Bartomeu
Benedicció i entronització de la rèplica
de la imatge de
la Mare de Déu de Queralt
Comiat de la imatge de la Mare de Déu

berga / restauració

berga / alimentació

Església de Sant Joan

Arribada de la Mare de Déu i missa de la
novena
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5 SETEMBRE

Servei a
domicili
Rentar, tallar,
pentinar
Manteniment
e higiene
Venda de pinso
i antiparasitaris

Església Sant Joan
Podreu visitar la imatge de la Mare de
Déu
Església de Sant Joan
Sortida de la comitiva que portarà la
imatge de la Mare de Déu a l’església de
Sant Francesc
Església de Sant Francesc
Missa de la novena cantada

Anna: 638 838 384

6 SETEMBRE
Església de Sant Francesc
Podreu visitar la imatge de la Mare de
Déu
Residència de Sant Bernabé
Visita de la Mare de Déu als avis
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Parc del barri de Santa Eulàlia
Acte religiós
Església parroquial de Santa Eulàlia
Visita de la Mare de Déu a la capella de
la plaça de Pinsania

Residència de Sant Bernabé
Missa de la novena

Plaça de Sant Pere
Jocs infantils per a la mainada i berenar popular

7 SETEMBRE
Barri de Santa Eulàlia
Visita de la Mare de Déu

Església parroquial de Santa Eulàlia
Missa de la novena

espai patrocinat
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berga / automoció

berga / industrials

berga / industrials

berga / pintors
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BERGA / veterinaris

ALIANZ FORMACIÓ INTERNACIONAL - ANIMAL’S BERGA
Quins Cursos podeu trobar al nostre CENTRE?

Església parroquial de Santa Eulàlia
Vetlla del jovent a la Mare de Déu de
Queralt i
inici dels torns de vetlla

➜

è AUXILIAR

DE CLíNICA VETERINÀRIA
TÉCNIC VETERINARI
Certificació Professional
Qualificació Professional
“Assistència a l’atenció clínica en centres veterinaris”

è AJUDANT

è PERRUQUERIA

I ESTÈTICA
CANINA I FELINA

On ens podeu trobar?

Carrer Altarriba i Godolà, 8, local 2
08600 Berga - Barcelona

Tel. 679 170 182 - 938 221 425
animalsberga@gmail.com

VOLEM FER DE LA NOSTRA PASSIÓ EL TEU FUTUR
berga / fusteries
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8 SETEMBRE
Església parroquial de Santa Eulàlia
Sortida de la Mare de Déu cap al Santuari de Queralt
Arribada al Santuari
Davant de la plaça del santuari
Sardanes amb la Cobla Pirineu
Església del Santuari de Queralt
Solemne entrada de la Mare de Déu al
seu cambril
Missa solemne de la Gala de Queralt
Patum infantil de lluïment en honor a
la Mare de Déu de Queralt
Teatre Municipal
Cloenda de l’any del Centenari

Queralt 2016
Xavier Pedrals
Director de l’Arxiu Històric Comarcal del Berguedà

L

a Coronació de la Mare de Déu de Queralt com a patrona de
Berga i comarca es degué a la iniciativa del pare Joan Postius,
destacat eclesiàstic berguedà, que en va ser l’ànima; però l’abast
i l’èxit de la festa van ser possibles perquè els berguedans ho
acolliren i hi participaren amb entusiasme, de moltes maneres i
en la mesura de les seves possibilitats.
El pare Postius, des del primer moment, va veure que la
celebració havia de tenir dues vessants que es complementaven:
la religiosa i una altra de popular. Ho constatava mossèn Armengou, en parlar-ne, molts anys després.
Amb aquest caràcter es van fer les primeres festes de la Coronació i així s’ha anat repetint cada vint-i-cinc anys, en celebrar
l’aniversari. Cada època ho ha celebrat a la seva manera i hi ha
deixat la seva petjada: actes religiosos, Patums, teatre, futbol,
cinema, sardanes, Jocs Florals..., i obres: reformes, construcció
de la carretera, ascensor inclinat... , ara s’obre un nou torn, el
nostre.
Queralt és viscut, de manera personal, com a lloc propi i
íntim; alhora també és compartit, d’una forma o altra, entre
molts berguedans, esdevenint un component essencial de la
nostra identitat col·lectiva. Les festes del Centenari contribuiran
a mantenir-la i reforçar-la.
Us convidem a recordar l’estela dels passats, per triar amb
coneixement el que volem fer nosaltres, el propi camí.
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guardiola de berguedà
Dijous dia 4 d’agost:

A partir de les 18:30h de la
tarda Circuit caní competitiu
d’obstacles a càrrec d’Agility al
camp de futbol.
l

Divendres dia 5 d’agost:

De 12 a 14h Atraccions gra·
tuïtes per als nens del municipi.
l 17:30h Iniciació al tir en arc al
carrer de l’estació.
l 19:00h Pregó a càrrec de
l’actor Miquel Sitjar i entrega dels
premis del II concurs de cartells
anunciador de la festa major a la
plaça nova de l’església.
l 22:00h 52 Nits musicals
(Concert FEMAP, amb Musi·
ca Reservata de Barcelona )
al monestir de St. Llorenç de
Guardiola.
l 24:00h Festa Jove amb
Mon Dj. i el Dj. Miquel Fontova,
acompanyats amb animació a
la carpa.
l

Dissabte dia 6 d’agost:

l De 10 a 14h XII Fira del Col·
leccionisme i XII trobada de
plaques de cava i IX taps coro·
na a la Llar del Pensionista.
l 11:30h XLIII final del curset
de natació a la piscina.

14 TASTA.CAT 06 / AGOST / SETEMBRE 2016

17:00h Festa de l’escuma
amb Divertimento a la pista del
camp de futbol.
l 17.00 Inscripcions VI Pujada
Ciclista de Guardiola a Coll de
Sobirana.
l 18:00h VI Pujada ciclista de
Guardiola a Coll de Sobirana.
l 19:00h "Alternativa rock" segona edició a la pista del camp
de futbol.
l 19:30h Concert a càrrec del
grup Xàkara a la carpa.
l 22:00h Ball de nit a càrrec
del grup Xàkara a la carpa.
Tot segui a la carpa discoteca
amb Dj. Yasin i Divertimento.
l

Diumenge dia 7 d’agost:

9:00h XXII Torneig popular
de petanca al camp de futbol.
l 13:00h Sardanes a la plaça
de l’Església.
l 17:00h XVII Trobada de
puntaires a l’estació.
l 18:00h Partit Waterpolo a la
piscina.
l 19:00h Trobada d’acordions
a l’Estació.
l 20:30h Ballada al centre
cívic per part de l’Esbart Sant
Martí de Barcelona.
l

espai patrocinat

Dilluns dia 8 d’agost:
l De 10 a 13h Taller de circ al
parc de l’Església.
l 16:00h Concurs de truc al
Bar de la Piscina.
l 18:00h Presentació Club
futbol Alt Berguedà, i posteriorment partit CCR Alt Berguedà vs
Combinat jugadors locals.

guardiola de berguedà / roba de casa

guardiola de berguedà / alimentació

Dimarts dia 9 d’agost:

l De 10 a 13h Taller de màgia
al parc de l’Església.
l A les 18:00h Zumba
a l’ Estació
l A partir de les 19:00h Ball
de tarda amb Pep i Mª José a la
carpa.

guardiola de berguedà / alimentació

Dimecres dia 10 d’agost:

11:30h Missa Solemne al
Monestir de Sant Llorenç a
continuació ballada de sarda·
nes amb la Cobla Pirineu.
l 16:00h Concurs de botifarra
al Bar de Piscina.
l 18:30h Ballada de sardanes
amb la Cobla Pirineu a l’Estació.
l 22:00h Cantada d’Haveneres
amb el conjunt CremaCatalana
al barri Bastareny.
l

l En cas de puja, els actes que no es puguin fer al
carrer i l’activitat ho permeti es faran
a la carpa.
l La planificació anterior pot veure’s
modificada en horaris, actes i espais.
l Consultar cartells o pàgina web de
l’ajuntament per més informació detallada.
l Per més informació adreçar-se a
l’Ajuntament o trucar al 938 227 059.

guardiola de berguedà / restaurant
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gironella festa major 2016

è Dijous 18

17:00h / Plaça de l’Estació / 8 hores de petanca /
Organitza: Club Petanca Gironella
18:30h / Biblioteca Municipal / Exposició teatralitzada “El Petit Príncep” / Organitza: Dones d’Art del
Berguedà
20:30h / Residència de Sant Roc / Proclamació
del padrí i la padrina de la residència de Sant Roc /
Organitza: Fundació Sant Roc
20:30h / Plaça de l’Estació / Masterclass de zumba
amb KAMBÜA i AMICS
23:30h / La Font del Balç / Concert de Jises and
The Funkytects / Organitza: La Font del Balç Cafè
& Teatre.
è

Divendres 19

20:00h / Església Vella / Inauguració de l’exposició
#GIRONELLAÉSCULTURA i commemoració dels
25 anys del gegants de Gironella
22:00h / Torre de l’Amo – Viladomiu Nou / Proclamació de la Pubilla i l’Hereu de Gironella 2016 i trobada commemoració 25 anys de Pubillatge
è Dissabte 20

08:00h / Zona Esportiva Municipal / XXVIV Edició
de les 12 hores de Tennis / En acabar, repartiment
de premis / Organitza: Club de Tennis Gironella /
Programes a part
09:00h / Espai Sant Tomàs / Certamen Ocellaire /
Organitza: Unió Ocellaire de Gironella
10:30h / Mirador del Llobregat – Carrer del Riu /
1era trobada d’Instagramers (#igersgironella) i 2n
Concurs d’Instagram de Festa Major (#fmgironella2016)
11:30h / Inici: Pont Vell / Ruta històrica per la Vila
de Gironella
16 TASTA.CAT 06 / AGOST / SETEMBRE 2016

12:30h / Sala de Cultura / Inauguració de l’exposició
fotogràfica “Rastres” de Ramón Campos
16:00h / Bar Restaurant Ja S’hi Val / Concurs Local
de Botifarra / Organitza: Bar Restaurant Ja S’hi Val
/ Programes a part
20:00h / Biblioteca Municipal / Sessió de cinema
amb “ La Revolució Cantada” / Organitza: ANC i
Gironella per la Independència
22:00h / Plaça de la Vila / Pregó de Festa Major i
llançament dels tres coets. A continuació, XLVI Festival de Dansa Folklòrica amb ELS AMICS DE L’ALMORRATXA DE GIRONELLA i L’ESBART MANRESÀ I L’ESBART MARAGALL
00:00h / Plaça de l’Estació / Ball amb XAROP DE
NIT
è

Diumenge 21

12:30h / Plaça de la Vila / Ballada popular de l’Almorratxa, trobada de gegantons i commemoració
dels 25 anys dels Gegants de Gironella
17:30h / Església Vella / Inauguració del Concurs de
Pintura Ràpida i entrega de premis del 2n Concurs
de Dibuix Infantil
18:00h / Camp de Futbol Municipal / Partit de Futbol: CF Atlètic Gironella – U.E Avià
18:00h / Plaça de l’Estació / Sardanes amb l’ORQUESTRA SELVATANA
20:00h / Plaça de l’Estació / Concert amb l’ORQUESTRA SELVATANA / Preu: 4€
23:30h / Plaça de l’Estació / Ball de Festa Major
amb l’ORQUESTRA SELVATANA / Preu: 6€
è

Dilluns 22

18:00h / Plaça de l’Estació / Sardanes amb l’ORQUESTRA MARAVELLA
20:00h / Plaça de l’Estació / Concert amb l’OR-

QUESTRA MARAVELLA / Preu: 4€
23:00h / Plaça de l’Estació / Ball de Festa Major
amb l’ORQUESTRA MARAVELLA / Preu: 6€
è

Dimarts 23

21:30h / Plaça de la Vila / Cantada d’havaneres
amb ELS PESCADORS DE L’ESCALA i cremat de
Rom Pujol

FESTA MAJOR JOVE
è

Divendres 19

22:00h / Avinguda Catalunya/ Cercabars Tropical
amb la Xaranga Tocabemolls (camises estampades, xancletes, vermudes i barrets de palla és tot
el que necessites!!!!!)
23:30h / La Font del Balç / Concerts: RUPITS i
URRA / Dj’s: MON DJ i MARSAL VENTURA
è

Dissabte 20

18:00h/ La Font del Balç / ADOLESCENTS.CAT
presenta: HOLI COLOR PARTY amb ROGER CARANDELL i ERNEST CODINA
00:00h / La Font del Balç / Concert amb 9SON /
Dj’s: ERNEST CODINA presenta: BARRETINA CODINA, DJ STROIKOV

FESTA MAJOR INFANTIL
è

Dijous 20

è

Divendres 21

De les 16:00h a les 19:00h / Piscina Municipal /
Inflables per a la canalla!!!
19:00h / Piscina Municipal / Pregó de Festa Major
Infantil, DISCO BALLA-LA i entrega de les làmines
i bases del 2n CONCURS DE DIBUIX INFANTIL.
Participa i podràs guanyar una tablet!

è

Dissabte 20

12:00h / Plaça del Cinema Vell / AMBÄUKATUNÀBIA presenta BASSAL ROCK, un espectacle creat
especialment per combatre la calor de la manera
més original i divertida!
è Diumenge 21

12:00h / Plaça del Cinema Vell / PEP CALLAU I ELS
PEPSICOLENS .
è Dilluns 22

18:00h / Plaça del Cinema Vella / Espectacle de circ
amb CAROLI

ACTES RELIGIOSOS
Església Parroquial de Santa Eulàlia:
è Diumenge 21

11:30h / Missa solemne i cant dels goigs a Sant Roc
è Dilluns 22

11:00h / Missa concelebrada pels sacerdots de l’arxiprestat per a tots els difunts de la parròquia

EXPOSICIONS

Església Vella de Gironella:
XXXVI Concurs de pintura ràpida, 2n concurs de
dibuix infantil, 1r concurs de cartells de festa major i
#gironellaéscultura.
Sala de cultura:
Exposició fotogràfica “Rastres” de Ramón Campos
Dies i horaris de les Exposicions, i Bases del concurs de pintura ràpida, dibuix infantil i Instagram disponibles a
www.gironella.cat
L’organització es reserva el dret de modificar o anul·lar qualsevol acte per causes alienes.

gironella / alimentació

gironella / esports

gironella / veterinaria

gironella / industrials

gironella / industrials

gironella / per la llar

gironella / moda

gironella / mobles

gironella / podòlogs

gironella / assessories

gironella / fusteries

gironella / alimentació

Avinguda Catalunya, 79

93 825 00 52

08680 Gironella
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gironella / agricultura

gironella / restauració

gironella / restauració

gironella / restauració
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L’11 de Setembre i Gironella
G
ironella reviu de nou l’11 de setembre commemorant la desfeta d’aquell fatídic dia de
1714. Per 15è any, l’espectacle l’11 de Setem·
bre i Gironella es portarà a terme a les roques
del pont Vell. Serà el dissabte, 10 de setembre, a
les 10 del vespre.
També continua la modernització de la posada en escena que es va començar l’any passat,
amb la idea de mantenir la seva essència i aconseguir un major dinamisme.
La representació compta amb més de 100
actors i actrius sota la codirecció de Maria Casellas i Joan Rigat. Ja l’any passat es va canviar la
veu en off per un narrador a tres veus i es va modificar la música de l’espectacle, juntament amb
una nova sonorització i il·luminació.
Enguany, la representació també comptarà

amb diverses entitats de la vila i amb la lectura
del Plany per Catalunya, a càrrec de mossèn
Climent Forner.
La capacitat a les grades és de 300 persones. Les entrades es podran comprar anticipades a l’Ajuntament de Gironella (de 8 del matí
a 2 del migdia) i el mateix dia de la representació
se’n vendran dues hores abans de l’espectacle al
pont Vell. El preu és d’11 euros, i pel nens fins a
13 anys en costa 6.
Les novetats i el programa de l’11 de Setem·
bre i Gironella es presentaran a finals d’agost
per part de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament
de Gironella. A partir de llavors, podreu trobar els
actes als webs www.gironella.cat
www.11sgironella.cat
www.tasta.cat. Foto: www.11sgironella.cat

T gastrotasta
berga

berga / restaurants
l’ametlla de merola

sant jaume de frontanyà / restauració

HORARI

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

93 822 31 21
Plaça Europa, nº 6
08600 BERGA

sant jaume de frontanyà / restauració

• de dilluns a dissabte de 13.00 h a 15.30 h
• divendres i dissabte de 20.00 h a 22.30 h
• diumenge de 13.00 h a 16.30 h

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

Tel. 938 204 193
www.logosbergueda.cat
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borredà

Un lloc ideal per al turisme familiar

S

espai patrocinat

’hi portaran a terme un munt
d’activitats durant els mesos
d’agost i setembre. Ani·
meu-vos i veniu.
El poble de Borredà, amb 500
habitants durant l’any, creix de manera important durant els mesos
d’estiu, a causa de la presència
de molt segons residents, afegits
a molts d’altres visitants ocasionals
que troben en els 3 càmpings del
terme municipal i en les 5 cases de
turisme rural un lloc ideal per a passar-hi unes dies o unes setmanes.
És lògic, doncs, aprofitar l’increment de persones i el bon
temps per organitzar activitats de
borredà / restaurants
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el gall radulf de borredà.

diferents tipus com el torneig de
futbol sala, dotze hores seguides
de futbol, amb festa final. Aquesta
activitat té lloc el dia 13 d’agost a
la zona esportiva.
L’endemà, dia 14 d’agost, es
celebrarà una nova edició de For·
matjazz a les 21 hores a la plaça
Major. Es tracta d’una combinació
de jazz i degustació de formatge;
una curiosa i interessant oferta que
ja porta uns anys de rodatge amb
gran acceptació per part de tots
els públics.
El dia 15 d’agost és la festa
de la patrona, la Mare de Déu de
la Popa, amb missa major a les

11, i a la sortida danses populars
amb l’Esbart de Borredà i el Casal
Cultural Dansaires Manresans. A
la tarda , a les 18 hores, hi haurà
concert de la Coral de Borredà
amb sorpresa infantil a l’església.
I arribarà la Festa Major, del
19 al 23 d’agost. Seran dies plens
d’activitats de tota mena per a
petits i grans, organitzada per
Borredà de Festa (programes a
consultar a www.borreda.net).
Aquests dies, centenars de persones gaudeixen d’espectacles de
primer nivell, amb una barreja rica
en qualitat i constrastos.
A finals de mes, els dies 17 i
28 d’agost , tindrà lloc la Mos·
tra de Formatges Artesans a la
plaça Major, amb altres activitats
complementàries al llarg dels

Bar Restaurant

BAIX PIRINEU

BUFET LLIURE PRIMERS PLATS I POSTRES
SEGONS PLATS A ESCOLLIR
CARNS I PEIXOS
Cada segon divendres de cada mes ball per jubilats
Tel.93 823 90 60
www.baixpirineu.com
Ctra. de Ripoll, 2
08619 BORREDÀ

Carrer Berga, 2-4 93 823 90 25 Borredà calferrer.guiacat.cat

Principal de Berga, Plaça Major
22:30 Gran ball de nit amb l’Orquestra Gira-Sol, Plaça Major

è Dissabte 13 d’agost

dos dies. Aquesta és una
nova edició d’una mostra
que suposa convertir Borredà en la capital dels formatges artesans de Catalunya, i
confirma la riquesa i varietat
d’aquest producte, en el qual
el país ha excel·lit en els darrers anys.
I el 3 de setembre viurem
la XII Trobada de Puntaires,
una nova edició d’una trobada que pot arribar al centenar de participants vinguts
d’arreu del territori català.
Enguany es farà a la plaça
Major, amb colles convidades
de municipis ben llunyans al
nostre.
En definitiva, Borredà acostuma a tenir activitat durant tot
l’any, però és durant els mesos
d’estiu quan esclata la programació de festes, trobades i esdeveniments, organitzats amb
estimació i gust per les coses
ben fetes. Només heu de venir
i comprovar-ho personalment.
Que tingueu un bon estiu i una
bona estada al nostre poble! í

10:00h. Torneig de Futbol Sala
12h Borredà, Zona Esportiva

è Dilluns 22 d’agost

11:00 Matí per a la mainada:
Gran Xeringada de colors i Festa
de l’Escuma, Plaça Major
16:00 20è Campionat de Botifarra Dr. Jesús Soler, Centre Cívic
17:00 Jocs Populars per a nens
i no tan nens, Plaça Major
21:00 6è Sopar Popular, Plaça
Major
Espectacle d’humor i improvització amb Improshow, Plaça Major

è Diumenge 14 d’agost

21:00 FormatJazz, Plaça Major

è Dilluns 15 d’agost

Festivitat de la Mare Déu de la
Popa
12:30 Esbart Dansaire de
Borredà i Esbart del Casal
Cultural Dansaires Manresans,
Plaça Major
18:00 Concert de la Coral de
Borredà, a l’Església

è Dimarts 23 d’agost

11:00 Exposició de pintures
d’artistes locals en tècniques
variades
16:00 Campionat de Dòmino,
Plaça Major
22:30 Gran ball de nit amb el
grup Sol de Nit.
Acabat el ball, coca i xocolata
desfesta per a tothom.
Concert de fi de festa amb
Miquel del Roig i Dj

è Divendres 19 d’agost

19:00 Masterclass de Zumba a
càrrec d’Alter Sport, Plaça Major
21:00 I Cercatasques pels
carrers del poble amb el grup
de percussió Sambao, inici
Plaça Major
23:30 Concerts (Plaça Major):
Destemps (Rock & Roll)
Embolingats (Rumba)
Dj

è Dissabte 20 d’agost

10:00 22è Campionat tennis
taula, Local Puigmal
11:00 Activitat infantil a càrrec
de l’Ampa de l’escola, Plaça
Major
17:00 Exposició i seguidament
baixada d’andromines,
Plaça Major

20:00 Taller de dimonis infantil,
Plaça Major
22:00 21è Correfoc amb els
Dimonis Socarrimats de
Borredà i amb l’animació del
grup de percussió Sambao
0:00 Concerts (Plaça Major):
Xeic! (reivindico-festiva)
Raggatunning (Patxanga-DiscoParty)

Dj Stroikov (Resident sala
Stroika)
è Diumenge 21 d’agost

8:30 Caminada per a totes les
edats, inici Plaça Major
12:00 Diada Castellera amb els
Castellers de Berga i els Margeners de Guissona
19:00 Sardanes a càrrec de La

è Dissabte 27 i diumenge

28 d’agost
10:00h fins a les 20:30h Mostra
de Formatges Artesans, Plaça
Major

è Dissabte 3 de setembre

10:00h fins a les 13:00h XII
Trobada de Puntaires a Borredà, Plaça Major
AGOST / SETEMBRE 2016 TASTA.CAT 06
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festa major casserres 2016

è Dissabte 20 d’agost

• 10’00 h. Pistes de tennis.
Master Class de Tennis
(programes a part).
Organitza: Club Tennis Casserres
• 18’00 h. Piscines municipals,
VIII Torneig Petanca.
Organitza: Club Amics de la Petanca.

è Dimecres 24 d’agost

• 20’00 h. Piscines municipals, finals del microsprint-orien·
tació. https://m.facebook.com/micro.sprint.orientacio.
Organitza: COB i Comissió de Cultura i Festes de Casser·
res.

è Dijous 25 d’agost

• 21’30 h. Piscines municipals,
Entrecotada i DJ Dani Ele.
Reserves: 938 234 203

è Divendres 26 d’agost

• 18’30 h. Inauguració de les exposicions.
• 19’30 h. Plaça Santa Maria.
Pregó de Festa Major a càrrec Gerard Colillas (Casserres CF),
seguidament actuació a càrrec de Flipats pel Teatre petits i
punt.
• 22’00 h. A la plaça Santa Maria
Havaneres i Rom Cremat amb les Anxovetes. Organitza:
Comissió de Cultura i Festes de Casserres.
• 22’00 h. A la plaça de l’Ajuntament, Cercatasques
amb la Minixaranga i la Xaranga casa de barrets.
00’30 h. A la plaça de l’Ajuntament. Reclam Bossonaya.
Organitza: Assemblea de Joves de Casserres.
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è Dissabte 27 d’agost

• 08’00 h. XIV Concurs de Pintura Ràpida. (Programes a part).
Inscripcions dels artistes i segellat de les teles al local d’exposicions (Kursaal. pg. Bisbe Comellas, 64) de 08:00 a 10:00 i de
13:00 a 14:00.
Organitza: Comissió de Cultura i Festes de Casserres.
• 10’00 h. A les Piscines Municipals.Dani Magyk, canó d’Escu·
ma i Animació dels Xiruques del Roc de la Mel.
Organitza: Xiruques del Roc de la Mel/AMPA.
• 16’00 h Al Local Cultural,
Concurs de Botifarra, (programes a part).
Organitza: Casserres CF.
• 16’30 h. Al camp de la Llangotera (Camí de la Clota). 5é
Casserres Salvatge
(programes a part).
Organitza: Casserres Jove i Comissió de Festes.
• 19’30 h. Plaça Santa Maria.
Sardanes a càrrec de la Cobla Principal de Berga.
Organitza: Comissió de Cultura i Festes de Casserres.
• 22’00 h. Plaça Santa Maria,
Ball de Nit a càrrec de Kamilion.
Organitza: Comissió de Cultura i Festes de Casserres
• 00’00 h. Plaça de l’Ajuntament, Ojos de buen cubero,
Septimo a the Xandalls.
Organitza: Assemblea de Joves de Casserres.

è Diumenge 30 d’agost

• 12’30 h. Actuació.
• 17’00 h. Al Camp Municipal d’Esports, presentació del Casserres
CF. (programes a part).
Organitza: Casserres Club de Futbol.
• 9’00 h. A la plaça Santa Maria, Ball amb Orquestra Venus.
Organitza: Comissió de Cultura i Festes de Casserres.
• 19’30 h. A la plaça de l’Ajuntament, tast gastronòmic i música
en viu.

espai patrocinat

Organitza: Assemblea de Joves de Casserres
• 22’00 h. A la plaça de la Creu, espectacle de dansa
Organitza: Assemblea de Joves de Casserres.
• 22’30 h. A la plaça Santa Maria, concert amb Orquestra Venus.
Organitza: Casserres Jove i Comissió de Festes.
Seguidament: a la plaça Santa Maria, ball de gala amb orquestra venus.
Organitza: Casserres Jove i Comissió de Festes.
• 00’00 h. A la plaça de l’Ajuntament, Pau Alabajos Rúpits
pd nanfu i salasxic
• 5:00 joc de les cadires.
organitza: assemblea de joves de casserres

casserres / alimentació

casserres / agropecuària

casserres / restauració

CASSERRES / automoció

è Dilluns 31 d’agost

• 16’00h. Al Cafè de la Plaça, concurs de truc (per més
informació 93.823.40.08)
• 17’00h. A la plaça de Santa Maria lliurament regals dibuix
infantil.
Organitza: xiruques del roc de la mel
• Seguidament. A la plaça de Santa Maria
“zum” amb el grup la tresca i la verdesca
organitza: comissió de cultura i festes de casserres
• 19’30h. →a la plaça de santa maria
ball final amb josep subirana
organitza: comissió de cultura i festes de casserres
diumenge 19 de setembre
• 08’00h. A la plaça de l’Ajuntament
XXII Caminada Popular vila de Casserres.
Inscripcions 7:30. sortida a les 8:00
record i esmorzar per als participants.
organitza: comissió de cultura i festes de casserres

è Dissabte 1 d’octubre

• al Pavelló Municipal d’Esports presentació equips de futbol
sala: cadet/juvenil femení, fs manresa cad/juv, juvenil masculí,
sénior femení – fs manresa, sénior masculí.
Organitza: Futbol Sala Casserres.

Pont, 3

938 234 296

08693 Casserres

CASSERRES / automoció

casserres / electrodomèstics

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
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associació de comerciants de casserres
➜ INDÚSTRIA
Indústria Avícola del Berguedà
Molles Malé
Planafil S.A.

938 234 033
938 234 077
938 225 020

➜ ALIMENTACIÓ
Carn i Bestiar Prat S.L.
Carnisseria Mª Carme
Casa Enfruns
El Rebost de la Victória
El Taller
Pa artesà
Forn de Pa Ca la Maria S.L.
Peixataria Antonia Belmonte
Queviures Sant
Supermercat Pujantell, S.L.
Forn Cal Francesc

938 234 006
938 234 202
600 733 172
938 234 051
659 785 690
938 234 007
938 234 052
938 225 198
938 234 201
938 234 053
938 225 887

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

938 234 015
938 234 008
938 225 821
649 193 492
639 313 852
938 234 001

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

938 234 399
938 234 258
938 234 076

➜ TALLERS
Garatge Escalé
Instal·lacions Casserres S.C.C.L.
Jaume Santamaria S.L.
Logiart Catalunya
MGC Instal·lacions
Munic Silos, S.L.
Planxisteria Casserres

938 234 173
938 234 074
938 234 074
647 570 809
626 110 626
938 225 914
938 225 993

24 TASTA.CAT 0606/ /AGOST
/ SETEMBRE 2016
24
AGOST / SETEMBRE 2016

Planxisteria Sant Jordi S.C.P.
SITEC 2012
Soldadura Francesc Puigdellivol
Vilà Motor

938 234 375
671 078 800
647 589 415
938 234 117

➜ PERRUQUERIA I ESTÈTICA
La Barberia
Perruqueria Anna Maria
Perruqueria Anna Perarnau
Perruqueria Dolors

692 854 342
938 234 167
938 234 281
938 234 108

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

658 822 892
938 234 092
938 234 065
938 225 040
696 676 692
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”
Centre Dental Pere Pesarrodona
E&G Assessors Enric Genescà-Zuric
Estruch Assessorament
Farmacia Roset Estivill
Llibreria Estanc Casserres
Peusà - Lourdes Vilalta
Promocions La vostra llar

938 232 100
938 234 301
938 225 033
938 225 049
938 225 867
938 234 200
938 234 030
627 455 499

➜ FLORISTERIES I CERÀMICA
AgroNatur
938 234 005
➜ CALÇATS, COMPLEMENTS I ROBA
Calçats Valls
938 234 112
Talia 1924
938 234 031

casserres

è Actes religiosos

Dilluns 15 d’agost: missa del dia de l’assumpció de la mare de
déu a les 12:00 (sta. maria de l’antiguitat)
Dissabte 27 d’agost: vespertina a les 20:00 (església parroquial)
Diumenge 28 d’agost: Missa solemne cantada per la Coral
Sant Bartomeu a les 12:00 (església parroquial).
Dilluns 29 d’agost: Missa pels difunts a les 12:00 (església
parroquial).
VI concurs de fotografia (programes a part).
S’exposaran al Kursaal, passeig Bisbe Comellas, 64 durant tot
el setembre.
Organitza: Comissió de Cultura i Festes de Casserres.
è Horari exposicions

Exposició col·lectiva d’artistes i concurs de pintura ràpida fins
l’11 de setembre al local d’Exposicions Kursaal (Passeig Bisbe
Comellas, 64)
Horari: del 27 al 29 d’agost de 12:00 a 14:00 i de 18:00 a 21:00
diumenges de 18:00 a 21:00
Exposició V Concurs Cartells Festa Major al local d’Exposici·
ons Kursaal, fins el dia 11 de setembre, cada tarda de 16:00
a 20:00
Exposició dibuix infantil al local d’esbarjo de la residència de
l’Onada de Casserres fins el dia 11 de setembre, cada tarda
de 16:00 a 20:00
En cas de pluja els actes de la festa major es faran al local cultural
i/o al pavelló municipal d’esports. Pàrquing al camp de la Llangotera. Prohibit aparcar c/Escoles i c/Llobregat.
L’Associació de Comerciants de Casserres, a través dels
seus associats, obsequia als clients durant la setmana de la festa
major, amb vals per pujar a les atraccions.
Les làmines de dibuix infantil, s’entregaran i recollirant a l’Ajuntament (8h-14h) i a les piscines municipals, des del dilluns 22
d’agost fins el dijous 25 d’agost. í

espai patrocinat

espai

casserres / per la llar

casserres / assegurances

LLENCERIA, ROBA INTERIOR HOME I DONA
ROBA DE CASA, CALÇATS, MERCERIA I PERFUMERIA

casserres / alimentació

casserres / fusteries

HORARI:

Fusteria Josep Colillas

Dimarts, dimecres, divendres i dissabte

dilluns tancat

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

08693 Casserres

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.
Rossinyol, 2
08690 CASSERRES

tel. 938 234 051
casserres / forns

Tel.
mòbil

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

938 234 007
629 604 968

Pg. Bisbe Comellas, 79
08693 Casserres
paartesa@gmai.com
casserres / perruqueries
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espai patrocinat

è

avià festa major 2016

Dissabte 20 d’agost

l’Orquestra Rosaleda + Orgue de Gats. Seguidament ball
amb les mateixes formacions.
00:00 / Pista Poliesportiva: Discomòbil

Tot el dia / Pista coberta: XII Torneig Bàsquet 3x3

Diumenge 21
8:00 / Parc del Tossal: Torneig Social de Botxes
Matí: IV Torneig de Volei Fang (horaris i lloc: veure programa
oficial)

è

Divendres 26

18:30 / Carrers del municipi - XXVII Cercavila amb els Gegants i Nans.
21:00 / Carrers del municipi - Correfoc especial a càrrec de
la Colla de Diables els Esclata Aglans d’Avià acompanyat
de la banda de percussió Trastukats i amb les colles convidades de l’Amunia i de les Borges del Camp.
22:00 / Pl. Ateneu -Havaneres a càrrec del grup Sac i Ganxo. (rom cremat pels assistents)
00:30 / Pista Poliesportiva - Concert jove: Grup Virus +
Discoteca Mòbil.

Dissabte 27

17:00 / CAMP DE FUTBOL - Futbol: U.E. Avià – U.E. Gurb
20.00 / SALA D’EXPOSICIONS - Presentació del llibre: Recull

avià / alimentació
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de fotografies de la gent d’Avià a Queralt.
22.00 / PL. ATENEU - Ball a càrrec de Xarop de Nit
00:30 / Pista Poliesportiva - Concert jove: Brams + Les Absentes
è

Diumenge 28

12:00 / Església parroquial - Missa major en honor a St. Lleïr
Després de missa, davant l’església - Sardanes a càrrec de
la Cobla Pirineu.
17:00 / Camp de futbol - Futbol: U.E. Avià – C.E. Berga
18:30 / Pl. Aateneu - Concert de Festa Major a càrrec de

avià / assessoria

è

Dilluns 29

10:00 / Escola d’Avià - Matinal infantil amb Xocolatada,
Concurs dibuix i final de festa amb canó d’escuma.
11:00 / Cal Teuler - Arribada de la imatge de la Marededéu
de Queralt.
Baixarà per Pau Casals, cal Cota, C. Abat Oliba i Plaça Padró
on a 2/4 de 12 serà rebuda per l’Ajuntament. Seguidament,
processó cap a l’església. La imatge la portaran en braços els
del Consell Pastoral.
12:00 / Església parroquial - Missa concelebrada pels capellans de l’arxiprestrat. Cantarà la Coral Santa Maria, acompanyada d’un grup instrumental.
18:00 / PL. ATENEU - Animació infantil amb Jordi Tonietti i
el seu espectacle “Fem una festa?”
Lliurament de premis del concurs de dibuix.
18:00 / Església parroquial - Novena a Santa Maria de Queralt. Seguidament, comiat.
21:30 - Teatre – Tu si ? Doncs jo també ! – Preu: 6€
(Lloc: veure programa oficial)
Venda d’entrades dissabte 20 d’agost de les 19h a les 20h
del vespre al vestíbul de l’Ateneu i del 22 al 26 a les oficines
de l’Ajuntament.
El mateix dia es podran adquirir les entrades una hora abans
de l’actuació.

Dissabte 17 de setembre

Pla de la Parera - IV Rostallada Motorshow Avià a benefici
del Taller Coloma. (programes a part).
- Campionat d’Espanya BTT - Berguedà Bike Marathon.

è Dissabte 30 de juliol

Zmbie Escape Run 5K.+Info:
zombiescaperun.wix.com

è Dijous 4 d’agost

21 h Jocs de Nit Infantils
(cal portar llanterna).
A la pista poliesportiva.
21 h Porronada i Penjada
de Banderetes.

è Divendres 5 d’agost

A la Plaça St. Sebastià.
19 h Orientació Infantil
“Busca el teu regal sobre
rodes”.
20:30 h “Busca, busca…el
Pernil, el Barril de cervesa
....sobre Rodes!”
23:30 h Concerts Festa Major Jove. A la pista poliesportiva.

olvan / restaurant

olvan / queviures

è Dissabte 6 d’agost

10 h Concurs de Dibuix Infantil “Pintem Olvan”.
16 h 34è Torneig de Botifarra. Ateneu d’Olvan.
17 h Descobreix el Pantà
amb canoa. Al pantà d’Olvan.
20 h Kambüa Zumba Party
amb l’Eve Garcia. A la pista
poliesportiva.
22 h Gran Ball de Festa Major amb el quintet “Crystal”.

è Diumenge 7 d’agost

8 h Esmorzar i Tir al plat.
10:30 h Missa.
18 h III “Olvan Benzina i
Nervi 2 rodes Show”. Davant de l’Ateneu d’Olvan.
21:30 h Sardanes amb la
Principal de Berga. A la Plaça Major.
22:30 h Ball de Festa Major
amb Duet de Franc, “El duet
de Jordi Bruc i Carles Xandri”.

è Dilluns 8 d’agost

10 h Gimcana Infantil. A la
pista poliesportiva.
En acabar Inflable d’Indòmit
a la Piscina.
10:30 h Missa de Difunts.
17:30 h Animació infantil
amb Discobaby. A l’Ateneu
i en acabar a la pista poliesportiva circuits de “Balance
Bikes” i Cadires Boges.
22 h Cantada d’Habaneres
amb Els Pescadors de l’Es·
cala. A la mitja part, gran
Cremat de Rom Pujol (4€).
Seguidament Lluït Ball de
Festa amb Pep i Mª José.

è Dimarts 9 d’agost

17:30 h Jocs de cucanya a la
Plaça Major.
21:00 h Sopar de Tornaboda. Venda de tiquets a les barres de la Festa Major (6€).

olvan / queviures
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castellar de n’hug
SALVADOR JUNCÀ
Alcalde i president de
l’Associació del Concurs
de Gossos d’Atura
de Castellar de n’Hug

O

rgullosament Castellar de n’Hug tornarà a
oferir la seva millor imatge el proper dia 28
d’agost en motiu del 54è Concurs Internacional de Gossos d’Atura, un concurs que
s’ha convertit en un esdeveniment popular i
reconegut a nivell nacional, i en una gran festa
d’interès turístic. Aquest fet, un any més, serà
possible gràcies a la tasca que moltes persones
desenvolupen durant mesos de forma silenciosa, tenaç i compromesa.
Com ja sabeu, per mi és un plaer seguir
treballant en l’organització d’aquest concurs
amb la mateixa il·lusió, dedicació i esforç de
cada any, tant com a alcalde del poble i com
a president de l’Associació del Concurs de
Gossos d’Atura de Castellar de n’Hug.
Un any més, donarem continuïtat a aquesta
celebració i festa popular i tradicional tant
important pel nostre municipi. Espero i
desitjo que els veïns i visitants gaudiu de
l’edició d’enguany, i que passeu un bon dia
participantd’una festa tant bonica a Castellar
de n’Hug.
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Hi participaran pastors qualificats de França, Andorra, País Basc, País Valencià, Illes Balears i Catalunya.
JURAT
La mesa del jurat estarà composta per veterinaris
i organitzadors tècnics de diversos punts del país,
així com de França i Andorra.
BASES
El termini d’admissió de les inscripcions s’acabarà
el dia 15 d’agost i serà improrrogable.
La inscripció, per tant, dintre d’aquest termini, és
requisit indispensable per poder participar en el
concurs.
Els pastors s’han de presentar al concurs vestint la
indumentària pròpia de cada lloc de procedència.
Es pot demanar informació i formular inscripcionsa
través dels telèfons dels organitzadors:
è Sr. Salvador Juncà 637 80 57 45
è Ajuntament 93 825 70 77 - 93 825 70 97
PREMIS
A- Trofeus i premis en metàl·lic als primers classificats.
B- Al pastor més típicament endiumenjat,
trofeu Celedonio García.
C- Al gos de característiques racials més pures.
DESCRIPCIÓ DEL CONCURS
El concurs es divideix en dues proves. A la 1a actuen
tots els gossos inscrits, a la 2a només els millors classificats. L’ordre d’actuació es determina per sorteig.

PRIMERA PROVA: es divideix en tres parts.
La 1a pretén valorar l’obediència del gos. El
pastor l’ha d’enviar cap al carreró marcat
amb banderoles. A més de fer-lo pasar sense
que es deixi cap banderola, el jurat farà parar
el gos en dues ocasions. Fet el recorregut,
comença la 2a part en la qual el gos haurà
d’entrar amb suavitat les ovelles, conduir-les i
mantenir-les parades uns segons dins el cercle assenyalat davant el pastor. Un cop el jurat
dóna per superada aquesta segona part, la
3a consisteix en fer passar el ramat pel portell
assenyalat.
Es faran els canvis de ramat necessaris per
evitar que hagin de passar dues vegades les
mateixes ovelles pel mateix portell.
La prova finalitza quan:
- Totes les ovelles hagin passat el portell.
- S’hagi exhaurit el temps previst per la prova.
- Es desqualifiqui el participant perquè el gos
mossega o desobeeix reiteradament, bé perquè el pastor abandona el lloc delimitat, o per
qualsevol altre motiu que el jurat consideri.

espai patrocinat

castellar de n’hug / restauració

SEGONA PROVA: els gossos que hagin obtingut millors qualificacions a la 1a, actuaran a
la 2a.
A l’ordre del director del concurs, el gos anirà
a buscar el ramat.
Un cop arreplegades les ovelles, intentarà ferles entrar dins el pletiu.
Un cop dins, i a un senyal del director del concurs, les haurà de fer sortir. í
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Les marques turístiques de la
Diputació de Barcelona, Costa

Barcelona i Pirineus Barcelona,
compten amb “Vies Braves”,
un projecte pioner al món

endegat fa dos anys a la Costa
Brava i que ara, també diposen
municipis com Sitges, Calella,
Santa Susanna o Cercs.

A través d’una xarxa pública,
pretenen fomentar la pràctica
d’activitats esportives, lúdiques
i pedagògiques.
Aquests itineraris, que
transcorren paral·lels als camins
de ronda, estan senyalitzats
i abalisats, i permeten gaudir
i explorar el litoral des del mar
de forma segura.
30 TASTA.CAT 0606/ AGOST
/ SETEMBRE
2016
/ AGOST
/ SETEMBRE
2016

D

Vies Braves, una mirada diferent de
la Costa de Barcelona des del mar
’aquesta manera, Sitges compta amb dos
itineraris marins senyalitzats, d’1,5 i 2 km
cadascun, que permeten conèixer a través
de la natació en aigües obertes o l’snorkelling els principals punts del seu litoral marí.
De nord a sud, la primera via Garraf a Port
Ginesta, està situada entre la Cala de la
Ginesta, a tocar del port esportiu, i la platja
del Garraf. Es tracta d’una proposta per a
nedadors i practicants d’snorkel. Està considerada una via de dificultat mitja amb una
longitud de més d’un quilòmetre i una durada d’entre 18 i 30 minuts. El recorregut
finalitza amb un quadre icònic: les casetes
marineres de colors cridaners a peu de
sorra.
Pel que fa a la segona via, Anquines-Ho·
me Mort de 2 quilòmetres i de característiques superiors al primer, va de la platja de
les Anquines, davant de l’hotel Terramar a
la platja de l’Home mort, a la que només

es pot arribar caminant i ara també nedant.
Calella, per la seva banda, compta
amb un itinerari d’1 km, situat entre la platja de Garbí i la cala Roca Grossa. La via li
permet a l’usuari gaudir de les caletes que
es poden trobar durant el seu recorregut,
com ara la cala Roca Pins, la d’en Pere i la
de la Vinyeta.
Santa Susanna s’incorpora al projecte
amb dos nous itineraris. El primer, amb un
recorregut curt i fàcil de 500 metres, davant de la platja de Les Dunes, ideal per
iniciar-se en el descobriment del litoral des
del mar; el segon, el de les Caletes, amb un
recorregut fins a la platja de les Dunes. I per
primera vegada, les Vies Braves arriben
a un embassament amb el recorregut que
s’ha senyalitzat durant tot l’any i de forma
lliure a La Baells, al municipi de Cercs.
És un itinerari d’1 km de llargada d’anada
i tornada.

Albert Miró / pantà de la baells (el berguedà)

Promoure la descoberta del fons marí

Les Vies Braves, amb recorreguts que van dels 0’6 als 2
quilòmetres, són d’accés públic i gratuït per a nedadors i
aficionats a l’snorkelling. Els itineraris disposen de panells
informatius on es detalla el nom, el mapa topogràfic i les
característiques de la via (longitud, amplada, durada, nivell
de dificultat...), a més d’indicacions sobre la biodiversitat i
les característiques del fons marí, elaborades amb la col·
laboració del Club d’Immersió de la Facultat de Biologia de
la Universitat de Barcelona. Els panells incorporen també
recomanacions d’ús i seguretat.
A més, diàriament i a través del web de Vies Braves,
s’ofereix informació actualitzada sobre l’estat de les platges
que formen part de la xarxa d’itineraris marins. D’aquesta
manera, els usuaris poden conèixer en temps real quina
bandera hi oneja en cada moment així com l’estat del mar.
Durant l’estiu, les Vies Braves acullen desenes d’activitats pensades per fomentar la descoberta, de manera
lúdica, saludable i sense riscos, del fons marí. Aquestes
sessions, gratuïtes i adreçades a tots els públics, busquen
promoure les trobades per nedar en grup, la iniciació a la
natació d’aigües obertes i la pràctica de la immersió lleugera. Totes les sessions estaran dirigides per monitors qualificats i formats. Les activitats de les Vies Braves estan
pensades tant per a nedadors professionals com per a
amateurs, triatletes i practicants d’immersió lleugera. í
www.barcelonaesmoltmes.cat
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T espai comarca

Els camins
del Berguedà

CONSELL COMARCAL
DEL BERGUEDÀ
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F

a ja gairebé 4 anys es presentava la
xarxa de camins de mobilitat lenta de
la comarca del Berguedà, una aposta
per connectar, a través de la natura, indrets patrimonials i naturals de valors
incalculables, i alhora desplaçar els nostres
senderistes per diferents municipis de la
comarca.
Avui es pot afirmar que aquesta gran xarxa de camins porta centenars de persones
cada cap de setmana a passejar pel nostre
territori, gent d’aquí i d’arreu que visualitzen
aquests viaranys com uns espais únics, tranquils i fàcils (o no tant) per gaudir de la natura
berguedana. N’hi ha de coneguts i que formen part de GR de diferents traçats, i altres
que veuran la llum en els propers mesos i
anys, com la nova via blava del Llobregat,
que just fa uns dies es presentava.
Tots els camins, del més curt al més llarg,
són una oportunitat per descobrir la nostra comarca. I són alhora un espai que cal preservar
amb civisme i alhora respecte pel medi natural.

camí dels bons homes.

Des del Consell Comarcal del Berguedà ens
imposem el repte de mantenir en bona qualitat
aquesta xarxa de camins, que és una voluntat
d’ampliar tot allò que fins ara hem estat portant
a terme per tots els racons del Berguedà, pels
paratges més amagats o els més coneguts.
Un equip de 10 persones, gràcies a l’esforç d’alguns municipis de la comarca i a unes
subvencions de la Diputació de Barcelona,
n’és, des de fa unes setmanes, l’encarregat
de liderar el projecte. Tenim molta feina a fer
per arranjar-los i desbrossar-los, però n’hi

camí dels bons homes.

ha una que només la podem fer cada un de
nosaltres quan hi passegem: el civisme de les
deixalles que podem generar.
El repte és gran, i segurament ens caldran
més ulls per poder-lo portar a terme amb la
màxima qualitat. I aquí és on tots hi podem
col·laborar: fent arribar al Consell Comarcal o
a l’Oficina de Turisme del Berguedà si algun
camí està poc practicable, amb el compromís
de posar-hi remei amb celeritat. Entre tots, farem que el nostre entorn sigui un dels millors
aparadors de la nostra comarca. í

camí
de
pedret.
foto:
CE brega.

Més info a
www.elbergueda.cat
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la nou de berguedà

Festa
Major
2016
Dies 30 i 31
de juliol
i
5, 6 i 7
d’agost

T espai

bagà

AGOST / SETEMBRE 2016 TASTA.CAT 06

35

espai patrocinat

T

BAGÀ / articles de regal

T espai

bagà

DIJOUS, 28 DE JULIOL

BAGÀ / vins i licors

20h. l Pregó de festa major
Amb Maite Carreras a la Plaça Porxada.
*En cas de pluja es farà al Casal de la Vila.
22h. l Cinema a la fresca
Plaça Porxada (Programes a part)
*En cas de pluja es farà al Casal de la Vila.

DIVENDRES, 29 DE JULIOL

BAGÀ / alimentació

BAGÀ / alimentació
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16h. l III Torneig de FIFA 2016
(programes a part).
18h. l Festa de l’escuma
Amb Parèntesis grup a la Plaça Porxada.
19h. l Inauguració exposició tennis taula
amb Jordi Robirosa al Casal de la Vila
(programes a part).
22h. l Espectacle Grup il·lusió.
al Casal de la Vila.
23h. l Concerts. Picot negre, Natband,
Búhos i Niño de la hipoteca & Los ratones
al Pavelló Municipal.

DISSABTE, 30 DE JULIOL

10h. l Torneig de tennis taula.
(Programes a part).
Organitza: Club Tennis Taula Bagà.
15h. l II Torneig Popular Magic format
legagy (programes a part)
Organitza: Supporters Baganès, Bar
Cristall. Col·labora: Ajuntament de Bagà.
15:30h. l Tir al plat. Tirada general.

chatta orquestra.

Al camp de Tir.
17h. l Cercavila. Pels carrers i places de la
Vila, fins arribar a la Plaça. A càrrec del grup
de Geganters i Grallers.
19h. l Concert de Festa Major.
Amb la Chatta Orquestra. Pavelló Municipal
23h. l Ball de Festa Major. Amb la Chatta
Orquestra.
02:30h. l Sessió disco. Amb Xandris
Brothers djs.

DIUMENGE, 31 DE JULIOL

9h. l XXV Cursa Popular.
Organitza Amics de l’Atletisme.
(programes a part).
10h. l Tir al plat. Tirada d’entrenament
amb esmorzar.
17h. l Animació infantil. “La Cremallera”
Plaça Porxada.
19h. l Recital de l’Esbart Cadí.

Parèntesis grup.

Pavelló Municipal.

DILLUNS, 1 D’AGOST

19h. l Partit de futbol 7. Camp de futbol.
22h. l Caminada nocturna.
Sortida: Plaça Porxada. (Programes a part)

espai patrocinat

Bona
Festa Major!

BAGÀ / ensenyament

BAGÀ / salut

BAGÀ / PER LA LLAR

BAGÀ / industrials

DIMARTS, 2 D’AGOST

18h. l Animació infantil: Titelles
“La cremallera”. Plaça Porxada.
21:30h. l Ball-Sopar popular.
Botifarrada + Ball + Sessió Disco.
Amb el Trio Sol de nit i Xandris DJS.

BAGÀ / finques

DIMECRES, 3 D’AGOST

13h. l Sardanes. Amb la Cobla Principal de
Berga. Plaça Porxada.
17h. l Animació infantil: Xeringada + Escuma. Plaça porxada.
22h. l Havaneres amb Son d’La Havana
i repartiment de rom cremat. Plaça porxada.

Dolors Costa
aicat 2.640

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

Cal Pons acull el 8è Berguedà Folk

E

l Festival Berguedà Folk es un
festival impulsat per l’Associació
Cultural “Rubricatus” de Puig-reig per
promoure la dansa tradicional catalana
i d’altres regions europees.
El festival és un escenari que fa
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possible l’intercanvi entre balladors i
músics de diversos indrets de Catalunya i d’Europa, a través de l’aprenentatge de nous balls, la pràctica intensiva i
la convivència al llarg d’un cap de setmana. El seu objectiu és mostrar les
diferents vessants de la dansa i la música. Per això s’hi
realitzen diverses activitats:
Tallers de dansa tradicional
(jota, poitou, polska, balls
vuitcentistes...), tallers d’instruments, concerts i balls, així
com espectacles, mostres
de dansa, gitanes...
Al llarg dels seus 7 anys
d’història aquest esdeveniment ha aconseguit triplicar
el nombre de tallers i grups
participants, superar les 300
persones que hi participen
anualment, oferir els millors
grups de l’escena folk europea i ser equiparat als millors
festivals folk europeus. En els
darrers anys també ha contribuït a escampar el folk per tot
el Berguedà amb la creació de
tallers, grups musicals i festes.

MERCAT:

L’espai de parades i de mercat és gratuït i limitat
però cal NOTIFICAR-HO uns dies abans
Horari: Dissabte tot el dia fins a les 20 h.
Diumenge fins a les 14 h.

TRACTORADA:

Dia 6 a les 16 h. engegada i demostració de tractors.
Dia 7 exposició de tractors antics, a mig matí engegada.

SUBASTA:

Dissabte dia 6 a les 19 h.

INTERCANVI DE PLAQUES DE CAVA:
Diumenge dia 7 d’agost a partir de les 10 h

TROBADA DE MOTOS I COTXES
ANTERIORS A L’ANY 1975:

Horari: 8’30 Inscripcions i esmorzar - 9’45 Tancament d’inscripcions
10’00 Sortida. CAL COMPLIR TOTES LES NORMES DE CIRCULACIÓ
Màrius
Informació i Pre-inscripcions:
639 326 157 Joan
classicespunyola@gmail.com
617 240 760 Bartomeu
classicespunyola.blogspot.com
938 773 926 Valentí

Preu: 15 Є acompanyants: 7 Є

ANTERIORS A L’ANY 1940:

Preu: 7 Є
Prova no competitiva, organitza Clàssic Motor Club del Bages

Amb el suport:

espai patrocinat

AJUNTAMENT DE
L’ESPUNYOLA

l’espunyola / automoció

CONSELL COMARCAL
DEL BERGUEDÀ

El 13 d’agost, a les 5 de la tarda al Local Social de l’Espunyola, Dàmaris Gelabert en concert. Entrada gratuïta. Servei de Bar amb venda d’entrepans i
begudes per a tota la quitxalla. Hi haurà castell inflable.

l’espunyola / restauració

Amb el carnet de MANTERO o del CLÀSSIC motor club del Bages
3 Є de DESCOMPTE (els descomptes no són acumulables)
La organització es reserva el dret d’alterar
aquest programa per causa major.

l’espunyola / restauració
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gósol / restauració

gósol festa major 2016

DIMENGE, 7 d’agost
Matí: sortida a pintar pels voltants de Gósol.
17:00h Festa del Segar i el Batre.
(programes a part).
Tot seguit: Ball de tarda i nit amb M. Alba i sopar
a la Plaça Major.
Karpes Gósol: LA PREVIA!!!!
DIJOUS, 11 d’agost
10:00 h. Activitats per nens+benvinguda.
18h. Ball de tarda amb Marc Anglarill.
22:30 h. Cercatasques amb Marc Anglarill.
00:30 Karpes Gósol +PD Nanfu& Sales xic.
DIVENDRES, 12 d’agost
13:00h Concurs culinari Muffins (magdalenes)
17:30 h Gimkana Invertida!!!!!
Nit jove: Correfocs Diables Clot de l’Infern.
Concerts: el Son de la Chama+Los Escombros
(antics manolito’s band) Karpes Gósol.
DISSABTE, 13 d’agost
10:30h Gimkana infantil.
17:00h Picasso a Gósol 1906-2016 per Jessica
Jaques de “Cal Jaques” al Local Social.

Molí de Gósol
25716 Gósol
973 372 010 / 636 564 310
06 // AGOST
AGOST // SETEMBRE
SETEMBRE 2016
2016
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info@molidegosol.com
www.molidegosol.com

Pl. Major, 18
Tel. 651 095 063
75716 Gósol (Lleida)

16 h. Concurs de truc (programes a part) 18:00h
Ball de tarda amb Joan Altarriba.
Pregó Festa Major amb Pol López de Cal Mingu
Vell premi de teatre Ciutat de Barcelona 2015 i
Premi de la critica millor actor 2015.
22:30h Cantada de caçons nostres a càrrec del
cor parroquial de Gósol, amb els acordionistes
del Pedraforca i la Coral de Saldes., a la plaça
Major i cremat de rom Summer festival+Fluor party amb MONDJ Karpes Gósol.
DIMENGE, 14 d’agost
10:00h. Futbol infantil. Matinal de pintura.
Concurs (programes apart).
16 h. Concurs de Botifarra (programes a part).
18:00h Ball de Tarda amb Duet Ambient.
23 :00h Ball de nit amb Duet Ambient.
Tot seguit: Nit remember amb Enric Castella.
DILLUNS, 15 d’agost
11:00h Cercavila amb gegants i nans amb els
Grallers.
12:00h Missa de Festa Major “Sta. Maria”
18:00h Ball de Les Cosses, Gegants i Nans
donant entrada al Ball de tarda amb grup
Orgue de Gats.
22:30 h. Lotogósol. En acabar retorn als
vells temps (música al estilremember).
2:30 h. Karpes Gósol Nit Fes-te Conèixer.
DIMARTS, 16 d’agost
12:00h Missa de Sant Roc.
18:00h Ball de tarda amb Jordi Bruch.
22:00h Peli pels nens.
24:00 Karpes Gósol amb nit de Hits!!!!

CULTURAL
Dia 13 d’agost a les 17 hores xerrada: “ PICASSO A GÓSOL
1906-2016” per Jèssica Jaques Pi , Professora titular d'Estètica i
Teoria de les Arts a la Universitat Autònoma de Barcelona.
Dia 13 d’agost a les 22:30 h Cantada de caçons nostres a càrrec
del cor parroquial de Gósol, amb els acordionistes del Pedraforca i
la Coral de Saldes., a la Plaça Major i cremat de rom.
Dia 14 d’agost Matinal de pintura. Concurs (programes a part)

EXPOSICIONS
Sala Plens Ajuntament
De l’1 al 18 d’agost Sala Plens Ajuntament ", Obra recent: Pintu·
res i dibuixos per Àngel Martínez.
Del dia 19 d’agost al 31 d’agost dins l’any Llull Exposició fotográfica “Quatre reflexions
Lul·lianes” per Teresa
Gironés, Manel Simón, El
Point i Carme Ollé.
Del 20 de juliol al 4
setembre al Centre
Muntanya “Gósol, el
secret de Picasso
110 anys despres”
Josep M. Puig Busquets
“Cal Busquets”.
picasso a gósol. arxiu tasta.

DIMCRES, 17 d’agost
Matí: jocs de cucanya, Escuma i remullada, (qui
no vulgui aigua que no passi per la Plaça)
18:00.h. Ball de Les Cosses, Gegants i Nans donant entrada al Ball de tarda amb Joan Vilandeny.
23:00 h. Ball de casats amb Joan Vilandeny
i Cosses Nocturnes.

HOSTAL CAL FRANCISCÓ

Som un hotel familiar de 24 habitacions, al peu de l’impressionant Massís
del Pedraforca, al cor del Parc Natural Cadí-Moixeró. Estem en un món
de colors i llum espectacular, on no és extrany que Pablo Picasso fes part
de la seva obra l’estiu de 1906 i aportés nous matisos a la seva pintura.
Hostal Restaurant

CAL FRANCISCÓ

Ctra. de Berga s/n - 25712 GÓSOL (Lleida)
Tel. 973 37 00 75
www.hostalcalfrancisco.es

Coordenades:
1º 39.821’
E / 42º 14.053’
N-1423 m

AGOST
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espai patrocinat

T

saldes / alimentació

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

VENTA DE VEDELLA ECOLÒGICA
BOTIGA VIRTUAL
Tel. 609 791 095 - 659 620 766
www.vedellaecologicadelpedraforca.com
francesc@vedellaecologicadelpedraforca.com
saldes / restauració

T espai

saldes

Festa gran als peus del Pedraforca
Dissabte 13 d’agost

A partir de les 9 h i durant tot el dia:
XVIII Torneig de Futbol Sala. Inscripcions al bar de la piscina i zona
esportiva de Saldes.

Diumenge 14 d’agost

Pujada al Comabona per la República Catalana. Trobada a la
Plaça Pedraforca a les 8.00 h. Trobada al cim a les 11 h. (Organitza:
ANC de Saldes)

Dimecres 17 d’agost

22 h III Caminada Nocturna So·
lidària.

Dijous 18 d’agost

17:30 h III Cursa Popular Salden·
ca (Programes a part).
00:00 h: Discoteca Mòbil amb
Xandri’s.

saldes / restauració
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Divendres 18 d’agost

10.30 h a 13.30 h Taller de Tite·
lles (Lloc: Escola).
11 h a 19 h Inflable a la piscina.
19 h II Màster Class de Zumba
(Lloc: Plaça Pedraforca).
22 h Tradicional cantada d’Haba·
neres a càrrec de SAC I GANXO.
00 h Nit Jove. Concert amb ‘Bossonaya’. A continuació Discoteca
mòbil amb Ernest Codina.

Dissabte 20 d’agost

10.30 h a 13.30 h Taller de Tite·
lles. (Lloc: Escola)
16.30 h Gimcana infantil.
16 h Inscripcions al Concurs de
Botifarra. Inici del concurs a les
16.30 h. (Organitza Penya Blaugrana de Saldes. Programes a part).
19 h Concert a l’Església “Un
tomb pel món de la Guitarra Clàssica” a càrrec de David Font.
23 h Ball de Nit amb el Grup Ar·
rítmics.
Tot seguit Discoteca Mòbil amb
Dj. Guille i Adrià Ortega.
6 h Tradicional repic de campanes
amb coca i xocolata!

Diumenge 21 d’agost

11 h a 13.00 h: Inflable infantil,
Bota per la República. Activitat
Gratuïta. (Organitza: ANC de Saldes).
12 h Escuma (Lloc: Zona Poliesportiva de Saldes).
16 h Inscripcions Concurs de
Truc, inici concurs a les 16.30h
(Organitza Penya Blaugrana de
Saldes. Programes a part).
18 h Ball de tarda amb Carles
Xandri.

Dilluns 22 d’agost
Tancat per Ressaca

Dimarts 23 d’agost

22 h II Nit de les Bruixes de Sal·
des (Activitat infantil. Lectura de la
llegenda de les bruixes a la plaça
Pedraforca, tot seguit pujada al
Castell amb lots tot buscant les
pistes del tresor de les Bruixes del
Castell. Porteu lots i/o frontals. (Organitza: veïns del carrer Gresolet).

Divendres 26 d’agost

11 h Missa de Santa Severina i
Cercavila amb Gegants i Nans.
19 h Ball de tarda amb Jordi
Bruch. A la mitja part sorteig d’un
dinar per a dues persones gràcies
a ‘Cal Xisquet’.
21 h Sopar Popular (Inscripcions
anticipades. Programes a part).
Tot seguit Ball de Nit i Discoteca
Mòbil.

Dissabte 27 d’agost

20 h Concert. Lloc: Plaça de l’Església (Organitza: Coral de Saldes).
Organitza: Comissió De Festes
Saldes i Ajuntament de Saldes.
Amb la col·laboració de:
Geganters i Grallers de Saldes
Penya Blaugrana de Saldes
Saldes per la Independència - ANC
Diputació de Barcelona

montmajor

És Festa Major

Mercat i Tradició

Dijous 1 setembre

11 SETEMBRE 2016

21:00 h. Teatre Els petits actors interpretaran
l’ obra: Mans enlaire.
A continuació el Grup de Teatre de Montmajor. representaran: Un fanàtic del Barça.
Direcció escénica Montse Tristany.

Dissabte 2 setembre

11:00 h. Taller de construcció de màscares amb Pedro
Gutiérrez.
17:30 h. Xocolatada popular, seguidament Animació
infantil amb el grup De parranda.
22:OO h. Havaneres a càrrec del grup La Petita Havana
amb l’imprescindible Cremat de rom a la mitja part.

Diumenge 3 setembre

12:00 h. Missa solemne acompanyada de la Coral de
Montmajor.
19:00 h. Ballada de gegants del Comú de Montmajor.
19:30 h. Ball de tarda nit amenitzat pel grup Solimar.
Inflable gratuït per la mainada.

Dilluns 4 setembre

10:00 h. Tir al plat al vedat de Serracanya
20:00 Ball de tarda vespre amb Café trio, a la mitja part
Botifarrada popular. Preu 3 €.

Nota: La comissió es reserva el dret d’ alterar el programa si
causes de força major aixi ho exigissin.

A les 10 del matí:
Obertura del 21è Mercat amb cercavila
dels gegants convidats a la festa.
A la plaça presentació de les colles
geganteres i ballada general.
Parades, tradició i sorpreses.
Homenatge als antics mercaders.
A les 2 de la tarda:
Dinar de germanor a l’ ombra del Local
del Comú.
Després de dinar
Gran Ball amb el músic Dolfi.
Nota:
Per a encàrrecs de tiquets truqueu al 93
824 60 00 o al 93 744 11 34 o www.
montmajor.cat
Els tiquets hauran de ser retirats abans
del dia 9 de setembre.
La comissió es reserva el dret d’ alterar el
programa si causes de força major aixi ho
exigeixen.
Preu del Dinar:
anticipades 13 €, el mateix dia 15 €.

espai patrocinat

T espai

montmajor / pinsos

Camí de Cardona, 8 Tel. 938 246 011 Fax 938 246 928
pinsoscasas@calcasa.cat
08612 MONTMAJOR (BCN)
montmajor / restaurants

Bar Restaurant de Baix
cuina casolana
menú diari
menú cap de setmana
dilluns tancat

Plaça del Mercat, 3

08612 MONTNMAJOR
AGOST
AGOST
/ SETEMBRE
/ SETEMBRE
2016 2016
TASTA.CAT
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T espai

vallcebre festa major 2016

De l’11 al 16 d’agost Festa i Xerinola
Dijous 11 d’agost

19h Repicada de campanes, traca,
xupinassu i pregó a càrrec d’Eduard
Iniesta, a la plaça del campanar.
Tot seguit, passacarrers “refrigerat i
colorejat”, amb divertimento.
Porteu roba vella per tacar.
22h Caminada nocturna. Apte per a
tothom. Sortida des de la pista (porteu lot o frontal). A l’arribada, coca i
moscatell. Tot seguit, concerts amb
els Rustik’s de Vallcebre i seguidament
taekwombo.

Divendres 12 d’agost

10h Via Ferrada de l’Empalomar+activitats infantils, organitzat pel Cercle
d’Aventura. Inscripcions al bar L’SG (les
places són limitades!)
20h Vine a sopar al bar coiote (Associació de Dones). Entrepans bons, bonics i barats.
21h Ball Country amb granjers del Berguedà.
23h Nit de concerts amb:
- Natband (rock’n roll)
- Autoput (versions rock)
- Bossonaya (versions rumba-ska)
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Dissabte 13 d’agost

11h Animació infantil amb l’espectacle
Disco Baby, que acabarà amb la festa
de l’espuma i xeringada (tots els assistents rebran un obsequi a càrrec de la
comissió de festes)
16h Concurs de Botifarra. Inscripcions
a partir de les 15:30h a la pista. 12 euros per parella.
19h Ball de tarda amb el grup Shakata
20h Servei d’entrepans al bar de la comissió de festes.
23h Ball de nit amb el grup Shakata
tot seguit, nit de dj’s amb:
-dj Yassin
-dj Weah
Amb animació i gogo’s durant la nit.

Diumenge 14 d’agost

10h Barranquisme al forat negre, organitzat per Cercle d’Aventura. inscripcions al bar l’SG (les places són limitades!)
16h Exhibició de trial, darrere la pista.
21h Sopar popular, a la pista. cal comprar tiquets als establiments habituals.
data límit: diumenge 7 d’agost.
Tot seguit, monóleg d’humor dirigit per

Ramón de Filiprim, a continuació, Ball de nit
amb Black boys
i per finalitzar, Disco Mòbil amb Divertimento.

16h Concurs de truc. Inscripcions a partir
de les 15:30 a la pista. 12 euros per parella.
16h Inflables, a la pista poliesportiva.
18h Concert amb Sona Bé Grup.
19:30h Ball de tarda amb Sona Bé Grup

Dilluns 15 d’agost

espai patrocinat

11h Pintacares, inflables i animació infantil, a
la pista poliesportiva.
12:30h Missa solemne.
Tot seguit aperitiu tradicional+ball de sardanes.
vallcebre / turisme rural

Dimarts 16 d’agost

14h Fontada popular de Sant Roc, al parc
dels Roures. Que cadascú es porti la teca,
que entre tots ens la fotrem!!! í

vallcebre / restauració

vallcebre / restauració

Refugi - Restaurant

El teu espai de trobada
en la Muntanya del Berguedà
Plaça del Roser, s/n
08699 - Vallcebre
Tel. 93 102 38 75
Mòb. 622 95 95 97
vallcebre / restauració

Plaça de l’Església,1
08699 VALLCEBRE (Barcelona)
Tel. 606 388 977
fbarcelona@rectoriavallcebre.com

www.rectoriavallcebre.com

vallcebre / alimentació

TURISME RURAL
Tel. 636 007 395
Vallcebre

Tel. 93 822 70 36

08699 VALLCEBRE
AGOST
AGOST
/ SETEMBRE
/ SETEMBRE
20162016
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TT patrimoni

Visites al patrimoni Romànic del Berguedà
Des del mes de maig l’empresa Dinamització del Patrimoni gestiona les visites en sis monuments del Berguedà: Sant Sadurní de Rotgers, Sant Quirze de Pedret, Monestir de Sant
Llorenç, Sant Vicenç de Rus, Sant Vicenç d’Obiols i la Torre de l’Amo de Viladomiu Nou.

E

ls horaris d’obertura de les
cinc esglésies romàniques
(Sant Llorenç, Sant Quirze de
Pedret, Sant Sadurní de Rotgers,
Sant Vicenç de Rus i Sant Vicenç
d’Obiols) i la Torre de l’Amo de Vi·
ladomiu Nou de Gironella inclou
l’obertura de 3 hores consecutives
en dissabtes, diumenges i festius
en els mesos de gener a desembre.
Hi ha tres esglésies que
obren al matí en horari de 10
a 13h (Sant Quirze de Pedret,
Sant Llorenç i Sant Vicenç de
Rus) i dues que obren en horari
de tarda, de 16 a 19h o de 14 a
17h depenent dels mesos (Sant
Sadurní de Rotgers i Sant Vicenç
d’Obiols). La Torre de l’Amo tam·
bé obre en horari de tarda.
Durant el més d’agost s’obre
cada dia un recurs durant 5 ho·
res consecutives de manera que
cada dia entre setmana hi hagi

46 TASTA.CAT
TASTA.CAT0606/ /AGOST
AGOST/ SETEMBRE
/ SETEMBRE2016
2016
46

una opció concreta de visita (di·
lluns Sant Vicenç d’Obiols i la Tor·
re de l’Amo, dimarts Sant Quirze
de Pedret, dimecres Sant Llo·
renç, dijous Sant Sadurní de Rot·
gers i divendres Sant Vicenç de
Rus). A l’agost l’horari d’obertura
tan entre setmana com el cap de
setmana dels recursos oberts és
de 10 a 13h i de 17 a 19h.
Fora del mes d’agost, l’ober·
tura d’esglésies al matí i d’esglé·
sies a la tarda afavoreix que les
persones interessades en visi·
tar-ne més d’una el mateix dia

ho pugui fer amb facilitat. També
afavoreix al visitant que prefereix
deixar les visites per la tarda ja
que al matí vol fer activitats a l’ai·
re lliure. Molts recursos turístics
de la comarca estan tancats a les
tardes i així afavorim la visita de
les esglésies en aquest moment
on hi ha molts recursos tancats.
A part dels horaris explicats,
hi ha l’opció de visites extraordi·
nàries en tots els recursos si es
reserven prèviament.
Amb aquesta proposta d’ho·
raris es poden complementar mi·
llor les visites de tots els recursos
ja que hi ha opció de visitar-ne
més d’un en un mateix dia i per·
met també crear paquets turístics
temàtics de forma més eficient
ja que es poden conjuntar els
recursos turístics gestionats per
Dinamització del Patrimoni i per
d’altres entitats de la comarca.

SANT QUIRZE DE PEDRET: (Cercs)

De gener a desembre (excepte agost): dissabtes, diu·
menges i festius de 10 a 13h.
Agost: dimarts , dissabtes, diumenges i festius de 10
a 13h i de 17 a 19h.
MONESTIR DE SANT LLORENÇ: (Guardiola de Berguedà)
De gener a desembre (excepte agost): dissabtes,
diumenges i festius de 10 a 13h.
Agost: dimecres, dissabtes, diumenges i festius de
10 a 13h i de 17 a 19h.
SANT VICENÇ DE RUS: (Castellar de n’Hug)
De gener a desembre (excepte agost): dissabtes,
diumenges i festius de 10 a 13h.
Agost: divendres, dissabtes, diumenges i festius
de 10 a 13h i de 17 a 19h.
SANT VICENÇ D’OBIOLS: (Avià)
Gener, febrer, octubre, novembre i desembre: dis·
sabtes, diumenges i festius de 14 a 17h.
Març, abril, maig, juny, juliol i setembre: dissabtes,
diumenges i festius de 16 a 19h.
Agost: dilluns, dissabtes, diumenges i festius de 10
a 13h i de 17 a 19h.

Descobriu els
nous horaris i
les noves propostes
per visitar:

SANT SADURNÍ DE ROTGERS: (Borredà)
Gener, febrer, octubre, novembre i desembre: dis·
sabtes, diumenges i festius de 14 a 17h.
Març, abril, maig, juny, juliol i setembre: dissabtes,
diumenges i festius de 16 a 19h.
Agost: dijous, dissabtes, diumenges i festius de 10
a 13h i de 17 a 19h.
TORRE DE L’AMO DE VILADOMIU NOU: (Gironella)
Gener, febrer, octubre, novembre i desembre: dis·
sabtes, diumenges i festius de 14 a 17h.

l Torre de l’Amo de Viladomiu Nou (Gironella)
l
l
l
l
l

Les esglésies romàniques de:
Sant Quirze de Pedret (Cercs)
Sant Vicenç de Rus (Castellar de n’Hug)
Sant Vicenç d’Obiols (Avià)
Sant Sadurní de Rotgers (Borredà)
Monestir de Sant Llorenç (Guardiola de Berguedà)

Març, abril, maig, juny, juliol i setembre: dissabtes,
diumenges i festius de 16 a 19h.
Agost: dilluns, dissabtes, diumenges i festius de 10
a 13h i de 17 a 19h.
Els dies 1 i 6 de gener i 25 i 26 de desembre els
recursos romandran tancats.
Igualment hi ha previstes activitats trimestrals a
les esglésies que no són visites tradicionals sinó vi·
sites dramatitzades, tallers, visites per a infants...
Totes aquestes altres tipologies d’activitats a les
esglésies complementen les visites ordinàries de

manera que s’atregui als monuments d’altres tipologi·
es de visitants i es difonguin els valors culturals i his·
tòrics de manera més dirigida a segments determinats
de públic.
Les properes activitats que es realitzaran d’aquest es·
til són:
l JULIOL dia 30: Tast de Vins “Pa i Vi el poder del Llevat” a la
Torre de l’Amo de Viladomiu Nou (Gironella) a les 20h prèvia reserva
a: dinapat@dinapat.com o al Tel. 608 222 525. Places limitades
dia: 31 Tast de Vins “ El Riu font de vida” a la Torre de l’Amo de Vila·
domiu Nou (Gironella) a les 20h prèvia reserva a: dinapat@dinapat.
com o al Tel. 608 222 525. Places limitades.
l AGOST dia 6: Tast de Vins “Pa i Vi el poder del Llevat” a la
Torre de l’Amo de Viladomiu Nou (Gironella) a les 20h prèvia reserva
a: dinapat@dinapat.com o al Tel. 608 222 525. Places limitades.
l dia 7: Tast de Vins “ El Riu font de vida” a la Torre de l’Amo de Vi·
ladomiu Nou (Gironella) a les 20h prèvia reserva a: dinapat@dinapat.
com o al Tel. 608 222 525. Places limitades
l dia 12: Taller de fotografia nocturna “Les llàgrimes de Sant Llo·
renç” a l’església de Sant Vicenç d’Obiols (Avià) a les 21, prèvia re·
serva a: dinapat@dinapat.com o al Tel. 608 222 525. Places limitades
l dia 20: ACTIVITAT INFANTIL: Concert de Llibert Fortuny “Elec·
tro Màgic” al Monestir de Sant Llorenç (Guardiola de Berguedà) a
les 18’30h venda anticipada d’entrades els dissabtes, diumenges i
festius al Monestir de 10 a 13h. o reserves a: dinapat@dinapat.com o
al Tel. 608 222 525. Places limitades
l dia 20: Concert de Llibert Fortuny “Solo Ride” al Monestir
de Sant Llorenç (Guardiola de Berguedà) a les 22h, venda anti·
cipada d’entrades els dissabtes, diumenges i festius al Monestir
de Sant Llorenç de 10 a 13h. o reserves a: dinapat@dinapat.com
o al Tel. 608 222 525. Places limitades.
AGOST / SETEMBRE 2016 TASTA.CAT 06
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Un món per descobrir
una experiència per repetir
NOVETAT !!!

Visita al Patrimoni
paleontològic de Fumanya
Dia: dijous i dimenge d’agost
(4,7,11,14,18,21,25,28)
Hora:12:30h - Durda:1:30h

Bàrbara la dinosaure,
excavació paleontològica

Dia: dissabte d’agost(6,13,20,27)
Hora:12h - Durada:1h
Activitat dirigida a infants de 3 a 6 anys.

Places limitades, cal fer reserva al 938 240 336
Visita a la Presa de la Baells

Dia: dimecres d’agost (3,10,17,24 i 31)
Hora:11h i 12:30h - Durada:1:30h

Fem fòssils, taller
Dia:dijous d’agost
(4,11,18 i 25)
Hora: 16:15h
Durada:1h
Activitat dirigida
a infants
de 4 a 8 a nys

Contacte: Museu de les Mines de Cercs
93 824 90 25
Plaça Sant Romà s/n. 08698 Sant Corneli-Cercs 93 824 81 87
www.mmcercs.cat
m.cercs@diba.cat
Coordenades: 42º 11’0156”N — 1º 51’1030”E
TASTA.CAT
/ AGOST
/ SETEMBRE
2016
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HORARIS MUSEU
Juliol i setembre
Feiners: 10 a 14h
Caps de setmana i festius:
10 a 15h
Agost
Feiners :10 a 14h i 16 a 19
Caps de setmana i festius:
10 a 19h
Dilluns obert
Per a la visita al Museu, no cal fer reserva.
Cal adquirir l’entrada a la recepció mínim 2
hores abans del tancament. Recomanem jersei
i calçat còmode. (Temperatura mina: 14º)

Et convidem a la FESTA MAJOR
de Sant Corneli
La Festa se celebra els dies 9, 10 i 11 d’agost, amb actes
per a totes les edats. El Museu de les Mines també hi col·labora organitzant aquestes activitats:

Divendres 9
21:00h
Presentació
curtmetratge
“Camí
dels turons” i concert
Folk amb el grup JIM
TERSOL & THE DREAMERS al Cine-Teatre.
Diumenge 11
13:30h Entrega de premis del IX Concurs de
Pintura Ràpida al Museu de les Mines de
Cercs.

El programa d’actes el podreu consultar a www.cercs.cat,
www.mmcercs.cat i www.tasta.cat
JUNY
/ JULIOL 2016
TASTA.CAT
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vilada

festa major d’estiu 2016

Divendres 12 d’agost		

19:00 h “Machi Machin”. Espectacle de
dansa aèria i taller de circ per a nens al Parc
dels Gronxadors.
22:00 h Caminada nocturna (Sortida del
Parc dels Gronxadors)

Dissabte 13 d’agost		

09:00 h Torneig Pàdel (Programes a part)
(Al Parc dels Gronxadors)
18:00 h Xeringada de colors.
21:00 h Sopar Popular (Cal apuntar-se
abans del divendres dia 12)
23:30 h Actuació de DJ Kutal
01:30 h Espectacle “Sexi boy, sexi girl”

Diumenge 14 d’agost

(Al Parc dels Gronxadors)		
10:00 h Concentració cotxes antics.
22:30 h Actuació de “Sin Na De Na”
24:00 h Actuació de “Miquel del Roig”

Dilluns 15 d’agost		

08:00 h Bany de bosc a càrrec de Rural
Salut (Cal inscripció prèvia)
11:45 h Benedicció de cotxes a la plaça
de l’església.
19:00 h Zumba a la piscina
22:00 h Projecció de la Pel·lícula “Gravity”
al Parc dels Gronxadors

Ho organitza la Comissió de Festes de Vilada
amb el suport de l’Ajuntament.
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11 de setembre a Vilada

A les 8 del matí, pujada al Serrat de Migdia.
En baixar, arrossada popular al Pont del
Climent.
Tothom hi és convidat.
Ho organitza l’Ajuntament de Vilada

Hotel + entrada al concert, a partir de:

Les entrades anticipades es poden comprar a les Oficines de Turisme
o ajuntaments i hotels col·laboradors i online a www.femap.cat.
AGOST
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la pobla de lillet

Cicle Musical
als Jardins Artigas
Diumenge, 14 d’agost

A partir de les 8 del vespre, Pas·
sejades Musicals.
Actuació a càrrec de Montserrat
Cristau i el seu grup, amb el concert “Paris, comme chez moi”.
Hi haurà servei de transport en
tren fins als jardins.

Dilluns, 15 d’agost

A partir de les 8 del vespre, Pas·
sejades Musicals.
Actuació a càrrec de Pep Poblet
& Nito figueras, amb el concert
“ELLES”.

5252 TASTA.CAT
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Hi haurà servei de transport en
tren fins als jardins.

Dijous, 4 d’agost

A les 22:00 Club d’Escacs Lillet.
Torneig de simultànies, al carrer
Verger.

Dissabte, 6 d’agost

Festa del Barri de la Plana, a la
plaça de St. Isidre
Ball amb els Ostres-Ostres.

montserrat cristau.

Repartiment de coca i cava

Diumenge, 7 d’agost

XVI Partida Vivent d’Escacs
Escenificació del setge de la batalla de Cardona

Pep poblet

Dissabte, 13 d’agost

Festa del Barri de les Coromines.
A la tarda, jocs per a la quitxalla. Sopar, a les 8,30 del vespre.
A continuació, Ball amb Jordi Soler.

Dissabte, 20 d’agost

A les 22:00 Trobada d’Acordions i festival Folk
Actuació de: La Berguedana de Folklore Total.
Lloc: Carrer Verger.

Diumenge, 11 de setembre

09:00
Diada Nacional de Catalunya
Enlairada de la Senyera al Castell de la Vila.
Ofrena floral i lectura del manifest davant el monument dels 700
anys.

Organitza: Ajuntament de La Pobla de Lillet.
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espai salut
TT
què menjem
SANDRA RIBALTA
Dietista-nutricionista

www.sandraribalta.com
info@sandraribalta.com
sandraribalta.blogspot.com

Diplomada en Nutrició Humana i Dietètica
per la Universitat Ramon Llull.
Membre de l’Associació Catalana
de Dietistes-Nutricionistes (ACDN)
i de l’Associació Espanyola
de Dietistes-Nutricionistes (AEDN).
Exerceix la consulta clínica, la docència
i la divulgació sobre alimentació i salut.

54 TASTA.CAT 06 / AGOST / SETEMBRE 2016

Mai més dieta!

Q

uan arriba el bon temps, quan ja no és possible
amagar la molla sota capes de roba hivernal, de
sobte, pensem: “He de fer dieta!” Així, quan falta
un mes perquè arribi l’estiu hom acostuma a voler resoldre ràpidament els excessos de tot un any. Malauradament, l’estètica pesa més que la salut i únicament
estem disposats a fer dieta quan ja no podem amagar
els ‘michelins’, en lloc de plantejar-nos que la dieta
és un element més per aconseguir portar una vida
plena i saludable. Si necessitem perdre pes, si de cas,
cal fer l’esforç una vegada i que ens serveixi per tots
els estius que han de venir. Allò important i efectiu
és realitzar un canvi d’hàbits alimentaris per estar en
el pes correcte i tenir un cos amb el qual ens sentim a
gust tot l’any.
Fugiu, per tant, de fer invents amb els aliments, de
córrer a establiments que us inflin de batuts o pastilles
que pretesament “cremen” el greix, de llençar els vostres diners en anàlisis estrambòtics que detecten qui
sap quantes coses en una gota de saliva i, molt especialment, de començar a eliminar aliments de la dieta.
Un canvi d’hàbits vol temps, perquè hem de
fer nostres els nous hàbits, la qual cosa farà que
no ens suposi un esforç seguir-los. Fer dieta no
significa passar-ho malament, tenir gana i somniar amb croissants de xocolata, sinó que la dieta és
adoptar una pauta alimentària correcta, sana i que

cobreixi les nostres necessitats del dia a dia.
Finalment us deixo cinc hàbits saludables i
senzills que podeu començar a incorporar des
d’avui mateix:
• Beure. És molt important hidratar-se bé, especialment amb aigua. En qualsevol cas sempre
és millor beure aigua que qualsevol altra cosa, ja
sigui sucs, refrescos o alcohol.
• Dormir i descansar bé. Relaxar-se i agafar-s’ho amb calma ens ajudarà a eliminar l’ansietat i el neguit que moltes vegades ens porta a
menjar compulsivament.
• Caminar, córrer, nedar, anar amb bicicleta,
ballar o qualsevol altra activitat física.

gironella / fisioteràpia

berga / FISIOTERÀPIA

berga / dietètica

berga / FISIOTERÀPIA

NATURE ECO-DIET

Botiga de dietètica i herboristeria. Aliments ecoloògics
i naturals. Complements alimentaris. Cosmètica natural

Fitoteràpia

l

Aliments per celíacs

Orientació personalitzada

Aurora Bertrana, 11
Tel. 93 822 01 90

• Buidar el rebost de productes ensucrats i
processats. Millor que el vostre rebost estigui
ple de productes frescos, de temporada i de
coses que calgui ‘cuinar’ abans de menjar, en
lloc de productes envasats dins d’un plàstic.
• Menjar bé i menjar de tot. Una dieta variada i completa inclou també els aliments que
tenen mala fama: es pot menjar pa, pasta o
patata? Sí, en les proporcions correctes. No
foragitem aquests aliments de la dieta, ja que
això ens causarà que en tinguem més desig i
augmentarà el neguit. El secret és l’equilibri.
Menjar de tot, amb mesura... però molta
verdura! í

Font de Ros BERGA
naturgloria@eresmas.com

berga / dietètica

bERGA / FISIOTERÀPIA

puig-reig / perruqueria-estètica

berga / FISIOTERÀPIA
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casserres / podologia

T espai salut
ALBERT ROVIRA I CAUS
Fisioterapeuta EUGTC
Entrenador i Coach
Master en Alt Rendiment
Esportiu

berga / fisioteràpia

berga / fisioteràpia

Consulta a:
Món Homeocéutic
C/. Serafí Pitarra, 10
93 595 19 00
Centre Mèdic
Berguedà
Passeig de la Pau, 21
93 822 00 53
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Kinesio Tape.

De la teràpia
a l’entrenament
esportiu

V

istós, curiós i atrevit, el Kinesio Tape (KT)
està destacant en el dia a dia de molts esportistes professionals arreu del món, però què
fa realment? És una moda o pot influir en el rendiment
esportiu?
Més enllà de ser una caricatura divertida d’un embenat funcional, és un concepte terapèutic que es dirigeix
cap a la “sintonia fina” de l’organisme.
Desenvolupat a la dècada dels 70 pel quiropràctic
japonès Kenzo Kaze, va agafar gran auge comercial
després de les Olimpíades de Beijing 2008.
Per sobre del raonament més fengshui dels colors, ens trobem amb una eina de propietats i característiques excepcionals.
Un trenat de fibres de cotó i una disposició clara d’un adhesiu polímer fa del KT un embenat que permet el moviment i afavoreix
la circulació. També és hipoal·lèrgic, transpirant i resistent a l’aigua.
És cert que existeixen diverses tècniques d’aplicació, però es
poden englobar partint d’uns pocs i determinats objectius principals; oferir suport estructural o muscular, facilitar la correcció
postural i millorar tant el reg sanguini com el drenatge limfàtic.

La propietat més destacable és l’efecte de
succió a través de la pell, creant un petit espai entre el sistema muscular i el teixit
subcutani. Aquest efecte disminueix l’excés de pressió que
pateix el múscul sota un treball
intens de reclutament, deixant
un pas més lliure tant per a
l’aportament energètic com per
a la neteja de les substàncies de
desfeta. De la mateixa manera,
també s’està afavorint el moviment muscular més natural i
normalitzant, per tant, la funció
del sistema nerviós.

En l’esport, qualsevol condició que
suposi un avantatge
mecànic i/o metabòlic es tradueix en una
millora teòrica de la capacitat de rendiment.
Si bé el KT no ha evidenciat, científicament,
millores directes sobre les capacitats físiques
bàsiques, sí que es confirma la seva influència en com ens movem, quant ens costa i,
sobretot, quant estalviem.
Les contraindicacions són mínimes
i quasi totes relacionades amb problemes circulatoris o d’hipersensibilitat.
Pels esportistes que
volen fer ús del KT
es recomana:
● Sempre fer ús de
KT de qualitat.
● Estar assessorat
per un professional.
L’anatomia, saber
el que es busca i el
camí per aconseguir-ho és garantia
d’èxit.
● Per ús en competició: abans cal consultar la normativa i
reglament esportiu
de la disciplina. í
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Psicóloga-Psicoloterapeuta
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No sé que em passa

”

No sé què em passa” és una expressió que
podem sentir al carrer i que a vegades arriba a la
consulta d’un professional de la psicologia. És una frase
lícita, però també insuficient, en el sentit que cal veure
com el subjecte s’hi posiciona. És a dir, és molt
diferent pronunciar “no sé què em passa..., ni vull
saber-ho”, que no pas un “no sé què em passa...,
però desitjo saber-ho”. I, fent un pas més, podríem afegir: “No sé què em passa, desitjo saber-ho
i vull fer alguna cosa amb això que em passa per
tal que la meva vida sigui més gratificant”.
La persona que pateix a nivell emocional i té
un interès en voler saber el que li passa per intentar
fer-hi alguna cosa, reuneix algunes de les condicions necessàries per a consultar a un psicoterapeuta i posar-se a treballar. Es tracta d’un treball especial que, en part, consisteix en facilitar un espai
d’escolta i comprensió per tal que la persona pugui
procurar desfer els nusos que l’atrapen. És important que el pacient es senti lliure per a expressar la
versió particular de la seva història i es senti en un lloc on
pugui tractar la seva angoixa o malestar.
Sovint, els pacients ens demanen que fem quelcom,
que els fem fer quelcom, “unes pautes” per a la setmana
següent... I és que, en realitat, pocs arriben per a detenir-se uns instants i reflexionar sobre el moment que
estan vivint, sobre el que els ocorre o els va passar, i per
parlar i entendre alguna cosa de si mateixos. Parlar és

construir un criteri, una opinió, és conèixer-se a un mateix, és elegir sabent el que s’està decidint. L’ésser humà
és l’únic animal que parla, som fets de llenguatge, i parlar
pot ajudar a resoldre problemes.
Un element que puc observar amb freqüència en la
meva pràctica clínica és la dificultat que tenen alguns
consultants d’escoltar-se a si mateixos, a aquesta “veu”
que els parla i amb la qual conviuen. Aquesta veu pot ser
exigent, amable, molesta o fins i tot divertida, però pocs
l’escolten i hi entren en diàleg. Si ho fessin, la seva salut
mental milloraria moltíssim!
Les sessions terapèutiques estan fetes de paraules...,
però també de silencis. Hi ha silencis que parlen, així
com paraules que no diuen res. Hi ha silencis que demanden. Hi ha silencis que maten, altres que provoquen. Hi ha silencis lligats a la impotència, a la covardia,
a la prudència. Hi ha silencis repressius. Hi ha silencis
que alliberen. Hi ha silencis que angoixen. Hi ha el silenci del cos, que parla amb el seu dolor, amb les seves
taques a la pell o els seus desajustaments. En definitiva,
el silenci roman carregat d’un enigma, ja que no hi ha
paraula sense resposta, encara que la resposta sigui el
silenci. Per tal que la persona aprengui a escoltar-se a
ella mateixa, hem de saber escoltar tant el que diu com
el que no diu, en el seu relat i en els seus silencis, allò
que rau en el pla conscient i també en l’inconscient. Si
potser no saps ben bé què et passa, però t’agradaria saber-ho... consulta! í

Els adductors
Teresa Terricabres

L

Fisioterapeuta

a musculatura adductora està formada per
diferents ventres musculars:
• Pectini: de branca superior del pubis a fèmur.
• Adductor llarg: superfície ant pubis a fèmur.
• Recte intern: mig de símfisi púbica i branca
inferior pubis a interior tíbia.
• Adductor curt: branca inferior pubis a fèmur,
per sota pectini.
• Adductor major: branca pubiana, branca ísquium i tuberositat isquis a fèmur, internament
fins a còndil intern.
Causes de la síndrome dels adductors:
La més freqüent és la tracció muscular que es
produeix en fer el xut i tant pot rebre la cama del
xut com la recolzada.
La cama del xut es posa de 0 a 21 m/s i frena de
cop en xocar amb la pilota. En l’efecte fre també
hi intervenen els abdominals.
La cama recolzada, en aixecar-se del xut, rep
un estirament excessiu (no sempre) i pot donar-nos petits esquinços, ruptures o distensions
importants.
Altres causes:
1. Biomecànica de l’esportista
• Peus valgs
• Avantpulsió de malucs i pelvis
• Hiperlordosis lumbar

• Asimetria d’extremitats inferiors (EEII)
• Escoliosi
• Rotació externa de la cama
• Hipertrofia muscular: musculatura massa
desenvolupada o que s’hagi desenvolupat descompensada amb el creixement ossi i que la fàscia muscular, això provoca entesitis (inflamació
on s’uneix el múscul amb l’os).
2. Tècniques d’entrenament-preparació
física
• Es fan pocs estiraments o mal fets.
• Realització d’abdominals: mai fer abdominals
amb cames estirades quan pugem amb el cos, i
no cal passar dels 45º-50º, ja que és quan treballen en màxima potència. A partir d’aquí fins a la
vertical, treballen cames (psoes…)
No cal fer-los a tota velocitat, val més qualitat
que quantitat. Si algú té els adductors dèbils, fer
els abdominals invertits.
3. Superfície o terreny:
• Superfície que no llisca, que el calçat queda
frenat.
• Terrenys molt desiguals.

4. Calçat
• Massa usat.
• Deformats pels vicis de recolzament.
• No s’ajusten a la biomecànica de l’esportista.
• Calçat no indicat. Ara podríem fer referència
als minimalistes… Deixarem que el temps parli...
Símptomes
• Dolor de predomini abdominal i sobretot
quan s’estossega. També a sobre el pubis.
• Dolor de predomini ossi:
- Sensibilitat en tocar símfisi púbica
- Dolor a l’adducció
- Dolor en aixecar la cama
• Dolor de predomini adductor:
- Dolor en un punt exacte.
- Dolor en aixecar la cama.
- Inflamació de la massa muscular de l’adductor mig.
- Impotència en certs gestos esportius.
Si és un cas molt recidivant, cal fer RX per veure
que no hi hagi.
• Falta de calç .

• Erosions.
• Arrencaments.
• Osteòcits.
• Asimetries pubianes.
• Inicis de fissuració.
Tractament preventiu
Entrenar fent estiraments pertinents del grup
adductor.
Flexibilitzar musculatura.
Treball propioceptiu.
Fer els abdominals correctament.
En cas que ja estigui instaurat el problema, el metge i el fisioterapeuta són les persones més indicades per establir una pauta de tractament.
Penseu que aquests petits problemes musculars
es poden cronificar i donar problemes posteriors.
Fins i tot es pot arribar a haver d’entrar a quiròfan
(tractament quirúrgic). Però si podeu tornar a
jugar després d’això, si torneu a fer un mal treball,
què pot passar? Us ho deixo pensar…
Cuideu el vostre cos, que ha de durar tota la
vida! í
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el berguedà poble a poble

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

Avià

Ajuntament
Consultori
Casal Gent Gran
Centre de dia
Serveis Socials
Farmàcia
www.avia.cat

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

938 230 000
938 230 331
938 230 402
938 231 215
938 231 062
938 230 300
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
Oficina d’Informació
i Turisme
Arxiu Històric Comarcal

938 214 333
938 211 384
938 221 548

Biblioteca Ramon Vinyes
Policia Local
Teatre Municipal
Ambulatori (CAP)
Farmàcia Àlvarez-Saz
Farmàcia Badia Salvans
Farmàcia Badia Soler
Farmàcia Cosp Boixader
Farmàcia Cosp Sitges
Farmàcia C. Vila Calonge
www.ajberga.cat

938 221 308
938 210 427
938 210 140
938 212 744
938 210 402
938 211 076
938 211 950
938 210 135
938 210 125
938 210 518

Borredà
Ajuntament
Consultori
Farmàcia
www.borreda.net

938 239 151
938 239 091
938 239 090
borreda@diba.cat

Gironella

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

Ajuntament
Servei de Vigilants
CAP
Farmàcia Bovet i Franch
Farmàcia Carme Ma Raich
Farmàcia Guixé
www.gironella.cat

Castell de n’Hug
Ajuntament
938 257 077
Oficina de Turisme938 257 016 938 257 077
Dispensari
938 257 010
Museu del Ciment
938 257 037
www.ajcastellardenhug.cat

Castellar del Riu
Ajuntament
Alcaldia
www.castellardelriu.cat

938 212 775
608 998 663

Cercs

Capolat
Ajuntament
www.capolat.cat

Castell de l’Areny

938 215 040
capolat@diba.cat

➜ RESTAURANTS
Restaurant LA CANTINA DE LLINARS

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

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

Casserres
Ajuntament
Dispensari
Farmàcia
Piscines i zona esportiva
Punt d’informació
www.casserres.cat
casserres@diba.cat

938 234 000
938 234 305
938 225 867
938 234 203
666 779 660

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

938 250 033
938 228 181
938 228 805
938 250 082
938 228 144
938 250 177

Gisclareny
Ajuntament
www.gisclareny.cat

937 441 020

Gòsol
Ajuntament
Museu
Dispensari
Centre de Muntanya
www.gosol.ddl.net

973 370 055
973 370 055
973 370 201
973 370 016

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

L’Espunyola

Montclar

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

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

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

Sant Jaume de Frontanyà

Ajuntament
938 259 000
www.lanou.bergueda.orgnou@diba.cat

Ajuntament
938 239 194
www.santjaumedefrontanya.cat

Olvan
Ajuntament
Dispensari Olvan
Dispensari Cal Rosal
www.olvan.cat

938 250 013
938 228 619
938 221 999

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

938 236 011
938 236 146
938 236 006
938 236 225

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
Oficina de Turisme
Farmàcia
Dispensari
www.saldes.cat

938 258 005
938 258 046
938 258 074
938 258 036

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
Dispensari
Farmàcia
Local Pirinenc
www.vilada.cat

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

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

L

Periodista
i escriptor

a colònia agrícola de Graugés es va fundar entre
1887 i 1889.
Hi havia pisos per als treballadors (carrer Vell, del Mig i Nou) i
una via fèrria que comunicava tot
el complex, amb una explotació
lletera, grans extensions de cultiu
rotatori, magatzems de farratges,
molí de gra, forn i diferents serveis
per als habitants. Aquest era el
gran somni d’Agustí Rosal, i allà hi
va invertir molts diners i temps. La
colònia disposava de maquinària
d’última generació i va arribar a
ser la primera colònia que feia servir electricitat per a usos agrícoles.
Els fems dels estables es recollien
en un dipòsit subterrani, per després ser utilitzats com adob.
La finca tenia una extensió de
425 hectàrees i ¾ parts eren de
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regadiu. Per tant, era necessari disposar de molta aigua per
poder regar-ho tot. I la solució
pràctica que va trobar l’Agustí va
ser la de construir un sistema de
basses d’origen artificial, amb un
estany principal d’unes 7 hectàrees de superfície i una fondària de 18 metres. Al seu costat
(oest) hi havia una bassa i cap

al sud dues més que tenien una
cota clarament inferior. Aquests
llacs artificials actuaven com a
dipòsits i, gràcies a un sistema
de canalització molt modern,
amb sèquies, terraplens i bombes d’aigua, pujaven l’aigua del
Llobregat, de la riera d’Avià i de
Fontcalda i asseguraven el regadiu i l’èxit de l’empresa.

Però, a part d’aquesta versió
pràctica, en trobem una altra de
romàntica, recollida pel físic i divulgador científic Jorge Wagensberg, que fa estades a Graugés,
on explica com l’Agustí es va
oblidar de felicitar la seva dona el
dia que feia anys, i ja era ben bé
mitja tarda i ell no sabia el perquè
dels morros de la seva dona, la
qual va explotar a la nit.
—Quina vergonya! Mira que
ja ha passat el dia i encara no
m’has felicitat! —va dir ella.
—Tens raó, no hi he pensat —
va dir ell, compungit—. Què puc
fer per restablir el meu oblit, digues-me qualsevol cosa i ho
faré.
—Construir-me un llac i plantar-hi al voltant arbres d’altres
indrets —va dir ella.
I l’Agustí Rosal no va tenir altre
remei que complir amb la seva
promesa.
Vosaltres amb quina de les
dues teories us quedeu? í

Disposem d’equips d’alta
definició que ofereixen una
gamma completa de proves
diagnòstiques de tot el cos,
excel·lent qualitat d’imatge
i una experiència positiva
pel pacient.
Disposem, a més,
d’equips no claustrofòbics.
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Solucions Dentals
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Obert de dilluns
a dissabte
de 9 h. a 22 h.
NO TANQUEM
PER VACANCES

CONSULTA’NS !!

Treballem
amb mútues

CONSULTES 24 h 670
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