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em passat l’estiu, un dels més calorosos dels darrers 
anys, i afrontem la tardor amb la mirada posada a 
la pluja i als nostres boscos. Ja ens han anunciat 
que aquesta temporada de bolets no serà extra-
ordinària, però ja se’n comencen a trobar. Això sí, 
poquets. Hem d’esperar la reacció de la natura a les 
curtes pluges de les darreres setmanes tot desitjant 
que l’aigua es faci més present. El que no té atura-
dor és l’aprofitament de l’època boletaire perquè a 
Catalunya es torni a parlar de Berga i el Bergue-
dà, en un any en què Berga ha estat al mapa dels 
grans esdeveniments com la massiva Diada de l’11 
de Setembre o els actes del Centenari de la Coro-
nació de la M.D. de Queralt.

Els mercats del bolet ja funcionen a Cal Ro-
sal-Olvan i Guardiola de Berguedà. Les fires i 
festes boletaires es posen en marxa amb la màxima 

il·lusió (la Pobla de Lillet, Berga, Castellar del 
Riu, Vilada...) i el Museu de Montmajor mostra 
l’art del bolet en ceràmica. També hi ha altres acti-
vitats com les festes de Sant Miquel a Espinalbet 
i Castellar de n’Hug, o la gran Festa Major de la 
Pobla de Lillet, per gaudir-la de cap a peus. I l’es-
port continua fent-se un lloc destacat a les activi-
tats de la comarca, amb la Salomon Ultrapirineu 
de Bagà i la Swimrun La Baells a Vilada.

Aquesta edició del Tasta també inclou dos 
especials importants, el gastronòmic, amb La 
Cuina del Bolet i el Gastrotasta, i el de salut, 
amb consells, recomanacions, informacions i 
missatges dels professionals del Berguedà que 
heu de tenir en compte. Tot això ben amanit 
amb opinions i molt més.

Bona tardor, bons bolets i respecte al bosc! í

Tardor: bolets, gastronomia, festes i esport
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A ixí ho manifestava el regidor de pro-
moció econòmica de l’ajuntament 
de Berga, Francesc Ribera ‘Titot’ 

durant la presentació de la Fira de Santa 
Tecla. segons el regidor, “no volem una 
fira més gran, sinó més agrícola i ramade-
ra, més centrada en el sector i de major 
qualitat”. es tracta de “convertir aquest 
sector primari en estratègic per l’economia 
productiva de la comarca”. Per això durant 
la mostra es presentarà al públic assistent 
el “Projecte del primer Sector al Bergue-
dà” impulsat per l’ajuntament. 

La Fira de Santa Tecla se celebra el 
quart cap de setmana de setembre enlloc 
del tercer. els dies 24 i 25, Berga acollirà la 
mostra que com a novetat inclourà la ma-
quinària agrícola que hi havia a la Fira de 
Maig i que Francesc Ribera ‘Titot’ ha situat 
a santa Tecla perquè “és el seu lloc”. 

la Presentació que es va fer al pla de 
Campllong, acompanyats d’un ramat de 

vedells del ramader berguedà Joan Marmi, 
va comptar també amb la participació del 
President del Consell Comarcal del Berguedà 
i de l’Agència de Desenvolupament, David 
Font, del director dels Serveis Territorials del 
Departament d’Agricultura a la Catalunya 
Central, Ramon Lletjos.

la Fira comptarà amb una nova esce-
nografia que li doni personalitat pròpia i que 
s’anirà incrementant durant els propers anys. 
aquesta edició també vol potenciar la vessant 
formativa i docent relacionada amb el món 
agrícola i ramader, convidant a escoles, veteri-
naris i altres professionals.

La Fira de Santa Tecla vol potenciar 
el sector agrícola i ramader
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berga / bugaderies

Ctra. de Sant Fruitós, 21
Passeig de la Indústria,9

RENTAT DES DE 4,05 €
ASSE DES DE 1,80 €
Sabó i suavitzant
inclosos amb la teva
targeta fresh

berga / industrials

berga / pintors

berga / agropecuària

ALIANZ FORMACIÓ INTERNACIONAL - ANIMAL’S BERGA

VOLEM FER DE LA NOSTRA PASSIÓ EL TEU FUTUR

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

Quins Cursos podeu trobar al nostre CENTRE?
➜ 
èAUXILIAR DE CLíNICA VETERINÀRIA
èAJUDANT TÉCNIC VETERINARI

Certificació Professional
Qualificació Professional
“Assistència a l’atenció clínica en centres veterinaris”

èPERRUQUERIA I ESTÈTICA 
CANINA I FELINA

berga / fusteries

berga / veterinaris
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Prèvia a la Fira hi haurà una xerrada que 
el Departament d’Agricultura organitza pels 
professionals del sector i que tractarà sobre 
com s’eradica la tuberculosi bobina, a càrrec 
de Montse Giné.

També hi haurà les activitats paral·leles 
habituals que incrementen l’interès lúdic per la 
mostra que diumenge celebrarà el mercat del 
vehicle de segona ma.

enguany, l’espai dedicat al bestiar se situa 
a la plaça Viladomat. la resta de carpes aniran 
a continuació, passeig avall, on hi haurà tota la 
resta de participants, així com espais per a fer 
xerrades i trobades entre professionals.

l’Ajuntament de Berga ha creat una 
pàgina específica per a la fira: 
www.firadesantatecla.ajberga.cat on hi ha 
tota la informació.í
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938 222 989
P/Viladomat, 5 BERGA

Carnisseria - Xarcuteria

elaboració pròpia

Roser, 68 - 93 821 32 35 - Berga
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A quest és el nom que encapçala aques-
ta nova edició del Tasta, dedicada a 
explicar i donar a conèixer la realitat 

boletaire a la nostra comarca. 
el Berguedà és país de bolets, un fong 

que dóna l’oportunitat de conèixer i mostrar 
l’excel·lent cuina dels nostres establiments 
gastronòmics, així com la transformació 
d’aquest preuat fruit de la terra en diversitat 
de productes: en pols, laminat, confitat, cara-
mel·litzat, melmelada, crema, galetes, coca..., 
i un llarg etcètera paral·lel a la imaginació dels 
productors de casa.

Però també és un reclam turístic de primer 
ordre, del qual se’n beneficien els establiments 
hotelers, cases de turisme rural, càmpings i 

Berguedà boletaire

altres. Cada any s’intenta potenciar més el fet 
boletaire, mantenint la tradició però innovant 
per millorar l’atractiu de cara al visitant. 

Fires, festes, mercats, tallers, activi-
tats, cursos, concursos, sortides, tastos, 

cuinat de plats, visites al museu del bolet i 
moltes més coses. al Tasta hem fet un recull 
d’activitats i iniciatives al voltant dels bolets i 
del fet boletaire que us convidem a descobrir 
i gaudir. í

berga / pastisseria berga / industrials berga / llibreries

tasta.cat 07 / OCTUBRE / NOVEMBRE 201610
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berga / alimentació

servei a                domicili

Tasteu els magnífics plats cuinats que trobareu a 
SUPERVERD, elaborats pel reconegut cuiner Miquel Márquez 

del Restaurant Sala de Berga. Us ho recomanem!

Passeig de la Pau, 41 baixos   685 870 698
Passeig de la Indústria, 16   653 937 354

08600 BERGA

11OCTUBRE / NOVEMBRE  2016 tasta.cat 07

berga / ensenyament
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É s el concurs de boletaires més 
antic de Catalunya i de l’estat. el 
Concurs que organitza la Penya 

Boletaire de Berga i que se celebra entre 
Puigventós a Castellar del Riu i Berga 
arriba als 60 anys d’existència amb ba-
teries carregades per afrontar la setante-
na com si res.

enguany el programa no té grans 
variacions respecte al de passades edi-
cions. sí que per a celebrar els 60 anys 
s’han programat dos actes. el primer es 
va celebrar el 26 d’agost al “Restaurant 
Els Roures” d’Espinalbet. Va ser un acte 
emotiu on l’actual junta va homenatjar 
als ex presidents de l’entitat, tant a nivell 
personal com a títol pòstum, així com di-
verses persones que fa molts anys que 
col·laboren amb l’entitat. 

l’altra activitat d’aniversari serà una 
exposició que s’està preparant amb les 
fotografies i cartells d’aquests seixanta 
anys d’història del Concurs Boletaire i 
de l’entitat que l’organitza.

El concurs de boletaires de Berga 
i Castellar del Riu fa 60 anys

Pel que fa als concursos d’aquest 
any, continuen els habituals: el de Fo-
tografia organitzat per Foto luigi, aFT-
daO i la Penya, el de dibuix infantil on 
hi col·laboren les escoles del Berguedà, 
els de Boletaires Infantil i Sènior que se 
celebren a Puigventós, així com el de 
Micologia amb l’exposició que organitza 
l’Agrupació Micològica Berguedana.

a cada edició es distingeixen perso-
nes que, a nivell local, comarcal i nacio-
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Pio Baroja, 43                              08600 Berga
938 220 452        677 503 190

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

TANCAbé
Tallers J. Ballarà, S L

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

berga / automoció

mudances i transports

transports i serveis urgents · mudances · 
servei nacional i internacional 

· servei de guardamobles 
· servei de plataforma

637 433 471

BarceLona - BaGes - BerGuedÀ - cerdanYa - aLt urGeLL

pressupostos sense compromÍs
mudancescasas@gmail.com

nal, han destacat en la seva feina per l’estimació 
a la natura, al món boletaire i al concurs. en-
guany, en motiu del 60è aniversari, els tres Bo-
letaires d’honor són de casa. l’alcaldessa de 
Berga, sra. Montserrat Venturós, el primer tinent 
d’alcalde de Castellar del Riu, Xavier Raja i M. 
Àngels Casabella, de “Casabella Natura”. 

la Festa clourà, com sempre amb les 
sardanes i la tradicional Falla, al passeig de la 
Pau, que cremarà al compàs de l’espectacle 
pirotècnic que prepara la pirotècnia igual. í

berga / mudances berga / industrials
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Jesús Perarnau Vilaseca és el president de 
la Penya Boletaire des de l’any 2011. Se’l pot 
veure coordinant el concurs, preparant els fo-
gons per a coure botifarres, explicant la història 
de l’entitat a les autoritats convidades o fent al-
guna de les mil tasques que calen per a celebrar 
la festa. Fa 28 anys que és membre de l’entitat.
 —Jesús Perarnau, com va aquest 60 
aniversari?
—Bé. Hem fet un parell d’actes més per a com-
memorar aquesta efemèride però no n’hem fet 
més per no entorpir les activitats del Centena-
ri de la Coronació de la Mare de Déu de 
Queralt.

Jesús Perarnau: 
Volem arribar als 
100 anys de Concurs

—Quins són aquests actes commemo-
ratius?
—Fa unes setmanes al Restaurant Els Rou-
res vam reconèixer la feina dels presidents ac-
tius i a títol pòstum, així com de moltes altres 
persones en un sopar molt emotiu. I ara estem 
preparant una exposició d’imatges i cartells 
d’aquests 60 anys que explicarà l’evolució tant 
de la festa com de l’entitat.
—Com creieu que serà la temporada 
boletaire?
—Home, ha començat malament, amb tempe-
ratures altes, però ara sembla que de tant en tant 
cau algun ruixat i això s’anima. Esperem que 
entri de ple la tardor i que les pluges facin bona 
la temporada.
—El concurs de Boletaires cada any 
distingeix a diverses o diversos bo-
letaires d’honor. Qui seran els d’en-
guany?
—Aquesta edició seran l’Alcaldessa de Berga, 
Sra. Montserrat Venturós, el primer tinent 
d’alcalde de Castellar del Riu, Xavier 
Raja, i  M. Àngels Casabella de l’empresa 
Casabella Natura d’Olvan, que es dediquen 
a la venda i elaboració del productes boletaires.
—Així, aquest any, tots de casa?
—Doncs si. Aprofitant aquest 60 anys hem 
cregut oportú que el reconeixement vagi cap a 
persones de casa que participen, col·laboren i 
aposten per aquest concurs.

—Hi haurà algun canvi en els actes en 
motiu de l’aniversari?
—No. Com que les activitats que fem veiem 
que funcionen i van per bon camí, hem deci-
dit no variar-les. Els concursos van molt bé, 
sobretot l’infantil, i la resta d’activitats són molt 
concorregudes.
—Jesús Perarnau, com veu l’entitat 
després dels 60 anys?
—Jo la veig amb força, amb ànims i amb ganes 
de tirar endavant. Al llarg dels anys hem tingut 
moments alts i baixos però sempre hem acon-
seguit anar endavant. Per això sóc optimista. Jo 
potser no ho veuré però arribarem al centenari 
com el de la coronació d’enguany.
—El jovent són la clau de la supervi-
vència de l’entitat?
—Si. Aquest era l’anhel més important quan 
vaig acceptar ser president. Ara tenim més jo-
ves però no els que voldríem. Ells han de gestar 
la Penya del futur. A la falla és on hi ha més gent 
nova que hi dona una bona empenta. Aprofito 
per a demanar a tothom que vulgui participar i 
col·laborar amb la Penya, que vingui, que té les 
portes obertes. 
—El President de la penya també va a 
buscar bolets?
—I tant! Tot i que la meva salut ja no és la que 
era. Però no puc deixar escapar l’oportunitat 
cada any d’anar-ne a buscar. Això és sagrat!
................

La Festa a la Televisió
Televisió del Berguedà i la Xarxa 
de Comunicació Local de Cata-
lunya, emetran des de Berga el dia 2 
d’octubre, un programa especial sobre 
la Festa dels Bolets dins de l’espai 
1món.cat. Serà en directe a partir de les 
6 de la tarda i fins a les 8 amb entrevistes, 
imatges, comentaris i en especial atenció 
a tot el que mou el món dels bolets. El 
programa s’emet per gairebé 50 emissores 
de televisió amb cobertura total de Cata-
lunya i el nord del país Valencià.
El dia 3 d’octubre, Televisió del Ber-
guedà emetrà en la seva programació de 
nit un ampli resum de la festa del concurs 
de boletaires, amb especial atenció a la 
pesada de les cistelles.

PARlEm Amb
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 La recepta PER A 4 PERSONES:

Parmantier de gambes amb surenys

INGREDIENTS:
w ·· 20 gambes mitjanes
w ·· 750 grams de patates
w ·· 100 ml. d’oli d’oliva verge extra
w ·· 50 grams de nata líquida del 32% de greix
w ·· 2 alls
w ·· sal i pebre negre
w ·· 1 tomàquet madur
w ·· 250 ml. de brou de peix de roca
w ·· 400 grams de surenys
w ·· porradell picat
w ·· sal gruixuda en escames

PREPARACIÓ:
Pelem les gambes i guardem els caps.
Netegem els surenys amb un drap humit i 
els tallem a làmines de 5mm.
Posem un raig d’oli en una paella i hi ofe-
guem els alls picats, incorporem el tomà-
quet ratllat i ho deixem concentrar bé. Una 
vegada el sofregit estigui fet, hi afegim els 
caps de les gambes i ho deixem coure 3 o 
4 minuts; tot seguit hi aboquem el brou 
de peix de roca i ho deixem bullir durant 5 
minuts. Seguidament ho triturem tot, ho 
colem i ho deixem al punt de sal.
Saltem en una altre paella els surenys amb 
un rajolí d’oli, sense que treguin aigua; un 
cop cuits els retirem i a la mateixa paella 
hi incorporem la salsa de caps de gambes, 
que reduïm fins que tingui la densitat d’una 
salsa espessa i ho reservem en calent.
En una olla al foc amb aigua i sal hi bullim 
les patates netes i amb pela; un cop cuites 
les pelem i les passem per al passapurés, 
hi afegim la nata calenta, un raig d’oli, una 
mica de sal i pebre acabat de moldre.
Finalment i just abans de muntar el plat 
saltegem les cues de gambes en una paella 
amb oli.

Fem un timbal amb el parmantier de patata. 
Al damunt hi posem els ceps i les cues de 
gambes i ho acabem amb la reducció de 
gambes, sal gruixuda i una mica de porra-
dell picat.
Proveu-ho i que vagi de gust!  í

Restaurant LA NAU del Guixaró
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Al Restaurant-Pizzeria-Braseria 
“LA NOTTA” trobaràs una 
cuina de qualitat, amb el millor 
producte i un tracte personal i 
familiar.

Vine a gaudir de la nostra 
àmplia varietat de pizzes, 
també integrals amb farina 
d’espelta, amanides, pastes 

i la millor carn del Berguedà 
feta a la graella de pedra 
volcànica, així com de la 
nostra carta de vins i caves. 
I ara, plats amb bolets de 
temporada.

Descobreix també la carta 
de postres, d’elaboració 
pròpia i artesana.

Per a menjar bé no cal 
que et belluguis de Berga! 

Reserves:  93 114 55 56        lanottaberga@hotmail.com

t RESTAuRANTS REComANATS

Gaudeix del nostre menú del Bolet

tasta.cat 07 / OCTUBRE / NOVEMBRE 201616
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E ls dies 1 i 2 d’octubre, Berga acull una 
nova edició de la BERGABOLET, la mos-
tra boletaire i festiva que per tercer any 

combina Gastronomia, Cultura, Festa i bolets 
en el marc del centre històric de la Ciutat.

la Mostra, organitzada per Bergacomer-
cial Carrer Major, l’Ajuntament de Berga, 
l’Agència de Desenvolupament del Berguedà 
i la col·laboració de la Diputació de Barcelo-
na, Pavebsa i Caves Rovellats compta amb 
la implicació dels establiments de la zona i de 
diverses entitats.

després de l’èxit de l’any passat es con-
tinua apostant per la gastronomia amb una 
nova edició del concurs de tapes i per les ac-
tivitats lúdiques al voltant dels bolets, tallers 
infantils durant el cap de setmana, actuacions 
musicals, xerrades i l’exposició de l’Agrupació 
micològica Berguedana que dóna a conèixer 
centenars d’espècies.

el concurs de tapes començarà dissabte a 
les 8 del vespre i comptarà amb la participació 
de més d’una vintena d’establiments col·labo-

radors de Bergacomercial Carrer Major i res-
taurants convidats de la comarca, que oferiran 
milers de tapes. la Millor tapa és escollida per 
votació popular. l’any passat, la guanyadora 
va ser la ‘Bomba de bolet’ elaborada pel Res-
taurant Cal Travé que oferia Merceria l’Estrella.
mentre hi hagi el concurs de tapes, es podrà 
gaudir d’actuacions musicals, animació i altres 
activitats. aquest són alguns dels actes pre-
vistos:

Berga Bolet torna amb força 
al centre històric de la ciutat

· Tallers i animació infantil a l’entorn del món 
del bolet.
· Jocs al carrer fets de materials reciclats.
· Parades de venda de bolets, cistells i artesania.
· esmorzar amb coca de bolets.
· exposició i xerrades micològiques. 
· showcooking del bolet.
· Concurs de Tapes i, en acabar, fi de festa 
amb concert a la plaça del Forn.
· diumenge al migdia, arrossada del bolet a la 
ronda queralt.
i molts més actes que s’estan ultimant per part 
dels organitzadors, els quals hi conviden a tot-
hom.
Tots els detalls de la festa:
www.bergacomercial.cat – www.ajberga.cat – 
www.tasta.cat
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E ls bolets, tot i ser força coneguts i valorats per la 
majoria, no deixen de ser uns grans desconeguts. I 
és que, el que coneixem per bolet no és més que la 

fructificació (diguem-ne, la fruita) d’uns organismes anome-
nats fongs. 

Per començar a conèixer aquests organismes classificats 
per l’home en el regne “fungi”, cal saber una mica com fun-
cionen. Els fongs són uns éssers mig plantes i mig animals? 
En part són plantes, perquè no tenen gairebé mobilitat i es 
poden reproduir de manera sexual i asexual. I en part són 
animals perquè s’alimenten de matèria orgànica ja elabora-
da, d’aliment ja prefabricat com ara plantes, animals, altres 
fongs, restes, fruits o residus d’aquests. Però, a més a més, 
els fongs tenen unes altres característiques pròpies com ara 
que la seva digestió és externa al seu cos. Precisament, per 
explicar aquest tret diferencial, cal dir que, una vegada situats 
entre el material del que s’han d’alimentar, els fongs aboquen 
a fora els enzims i els productes necessaris per descompon-
dre aquest aliment, una substància més desfeta i una vegada 
esmicolada l’absorbeixen fàcilment. Vet aquí, una de les ca-
racterístiques dels fongs que els permet lluitar amb força èxit 
amb els seus grans enemics i competidors: els bacteris.

Són uns éssers que produiran un manyoc de cèl·lules 
amb una forma força característica que anomenem bolets. 
Un manyoc de cèl·lules que servirà a aquell organisme per 
reproduir-se i que, per sort per nosaltres, en alguns casos te-
nen un sabor força peculiar i agradable. Tant, que no podem 
evitar fer sortides cada any per buscar-los.

Vida sota terra
El fong és un organisme que viu a escassos centímetres de la 
superfície del sòl, amb contacte entre l’aire i l’aliment. És un or-
ganisme que, en molts casos, ni coneixem: es parla que hi ha 
més de 100.000 fongs distints en totes les seves formes a tot el 
món. Com l’hem de conèixer? Com es pot conèixer una plan-
ta sense flor? La diferència entre un fong i un altre només s’ob-
serva quan s’ajunta amb una forma suficientment diferent per 
poder saber de quin tipus d’organisme es tracta aquell manyoc 
o aquell bolet. Ara per ara, això és el que ens permet distingir 
l’espècie, tot i que actualment les noves tecnologies d’anàlisi 
d’ADN permeten esbrinar amb més precisió la seva identifica-
ció. Però els aficionats o micòlegs aficionats, de moment, ens 
hem de conformar amb fixar-nos en la forma, l’olor, el color i el 
lloc on hem trobat el fong.

Fongs fascinants

JOSEP BALLARÀ

Micòleg
Membre de l’Agrupació
Micològica Berguedana
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Unió multicel·lular
El fong representa una de les formes de vida més 
exitoses que han aparegut a la Terra, tot i tenir una 
estructura força simple i que pot ser molt diferent tot 
depenent del lloc on viu i de la substància de la qual 
s’alimenta (sota l’aigua, sota terra, un insecte, un gra 
de blat...).
Cal saber que els fongs són la unió de moltes cèl·lules 
que s’ajunten en forma de fils blancs que s’estenen en-
tre la fullaraca, la pinassa o l’herba, en el primer pam 
de terra, uns fils que s’aniran escampant, any rere any, 
i que descompondran el material del terra en una 
substància més petita. Els fongs són, entre altres co-
ses, els grans descomponedors del bosc. O, dit d’una 
altra manera, un dels serveis de neteja i recollida de 
residus més eficient de què disposa la natura. 

Respectar l’entorn
Ara que s’ha posat tan de moda agafar bolets, que els 
nostres avis no ens han ensenyat a buscar-los però 
que m’ha dit un boletaire que... o he llegit en un lli-
bre que... val a dir que cada any hi ha intoxicacions, 
algunes fins i tot mortals, per la qual cosa es recoma-
na buscar el consell expert d’algun micòleg que els 
hagi estudiat i els conegui en totes les seves formes. 
És bona pràctica guardar sempre uns quants bolets 
sense cuinar a la nevera, per poder identificar-los si, 
després d’ingerir-los, ens ve un mal de ventre. Recor-

deu que no és una substància fàcil de digerir, així que 
mengeu-ne sempre una quantitat prudent. I recor-
deu, sobretot, de no malmetre el bosc i penseu com 
us agradaria que els altres tractessin casa vostra. 
Si esteu interessats en aprofundir una mica més en els 
fongs, us podeu dirigir a l’Agrupació Micològica Ber-
guedana, on estem classificant i ajudant a fer les expo-
sicions de la Pobla de Lillet (Darrer cap de setmana 
de setembre), Berga (Fira del Bolet el primer cap de 
setmana d’octubre), Vilada, Cal Rosal, Cardona i al-
tres exposicions que es fan a la comarca.

E l Museu d’Art del Bolet de Montmajor es troba al 
bell mig del nucli urbà, just a la plaça del mercat. 
l’accés es pot fer per diferents carreteres secun-

dàries, si bé la manera més fàcil d’arribar-hi, tant si es pro-
cedeix de Berga com si es ve de Solsona, és a través de la 
carretera de berga a solsona, C-149, entrant per qualsevol 
dels dos accessos al nucli urbà, accessos que conflueixen 
justament en l’esmentada plaça del mercat.

aquest equipament cultural ocupa les dependències 
de l’antic ajuntament del municipi.

el Museu d’Art del Bolet de Montmajor és un equipa-
ment cultural amb un caràcter eminentment didàctic, que 
té la voluntat de donar a conèixer el món dels bolets i les 
seves particularitats al visitant, tant si aquest és un expert 
com si es tracta d’un neòfit.

en total, el Museu incorpora 523 figures de bolets re-
presentades. aquestes figures corresponen a 33 famílies 
de bolets distintes, a 169 espècies diferents i integren 103 
noms populars de les mateixes. í

El món boletaire en 
ceràmica a Montmajor
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E l mercat, que és un dels més antics i 
coneguts de Catalunya, torna a fer pa-
rada aquesta tardor a Cal rosal, al peu 

de la carretera C16 (sortides 90 i 92 direcció 
nord i sortida 95 direcció sud).
Obert cada dia, durant els mesos de setem-
bre, octubre i novembre, el mercat està situat 
a la plaça del Comerç de Cal rosal i compta 
amb una quinzena de parades, agrupades en 
forma de mercat, on hi podreu trobar una àm-
plia varietat de bolets així com una selecció 
de productes agroalimentaris del berguedà, 

productes de proximitat elaborats artesanal-
ment i amb la màxima qualitat. el mercat del 
bolet de Cal rosal celebrarà la seva festa el 
dia 23 d’octubre amb un esmorzar popular i 
diverses activitats per a petits i grans, al vol-
tant del món del bolet. l’ajuntament d’Olvan 
potencia la simbiosi entre restaurants, establi-
ments, botigues i el mercat del bolet. segons 
la regidora de Festes, meritxell Colomer, “es 
tracta que tothom es beneficiï dels resultats 
del mercat, que la gent trobi a Cal rosal i 
Olvan una activitat participada i oberta”. 

Parada i Fonda
El Mercat del Bolet de Cal Rosal ja ha obert portes



tasta.cat 07 / OCTUBRE / NOVEMBRE 201626

t
olvan  olvan  

Restaurant 
L’Estació del Carrilet

Ctra. de berga, 10                 Cal rosal

938 211 983

menú diari i festiu
cuina casolana

especialitat en carns 
a la llosa

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

cal rosal 

Bar Restaurant Cal Jaume

Plaça ajuntament, 11          08611 Olvan

938 250 483
esmorzars de forquilla

caps de setmana:
esmorzars i sopars

Obert cada dia
de 3/4 de 8 del matí 

a 9 del vespre i caps de setmana 
fins a les 12 de la nit

Dijous tancat per festa setmanal

t ESPAI gASTRo tasta
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cal rosal cal rosal  cal rosal

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

rovicel@hotmail.com - www.solicel.com

Horari laborable (de dilluns a divendres): 
de 13:00h del migdia a 17:00h de la tarda.

Horari festiu: 
Dissabte i diumenge al matí: de 9.00h a 11:30h

Dissabtes i diumenges al migdia: de 13:00h a 17:00h
Divendres i dissabtes al vespre: 

de 20:15 del vespre a 1:00h de la nit.
Espai on poder fer un bon àpat, tot gaudint de la 

riquesa de la cuina de la comarca i d’unes 
instal·lacions, que permeten que el comensal se senti 

còmode i es pugui realitzar un bon servei.
El restaurant disposa de: servei d’esmorzars els caps 
de setmana, menú diari, carta de migdies i carta de 

vespres, pels divendres i dissabtes.

Bar-Restaurant 
“EL NIU”

Ctra. de berga, 17                 Cal rosal

616 433 722
jocoelniu@hotmail.com

Bar-Restaurant 
Cal Puig

Ctra. de berga, 18                 Cal rosal

938 220 956

cuina tradicional
menú diari 9,50 euros
menú festiu 12 euros

Obert tot l’any
de 5 del matí a 12 de la nit

menú diari 9 euros
menjar casolà

Obert tot l’any 
de 5 del matí a 12 nit
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93 822 31 21
Plaça Europa, nº 6

08600 BERGA

tasta.cat 07 / OCTUBRE / NOVEMBRE 201628

t ESPAI gASTRo tasta
cal rosal / plats preparats

Pollastres a l’ast i menjar 
casolà per emportar

Obert dissabtes, 
diumenges i festius

ctra. Berga nº 13
colònia rosal

tel. 93 114 81 31

BotiGa VirtuaL
tel. 609 791 095 - 659 620 766

www.vedellaecologicadelpedraforca.com

francesc@vedellaecologicadelpedraforca.com

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

Venta de VedeLLa ecoLÒGica 

Bar Restaurant La Perla Negra
ES TRASPASSA

Raó: 615 400 807 - 938 221 382
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és cuina km0, sana, mediterrània, 
creativa, de mercat, i nostra

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

Tel. 938 204 193
www.logosbergueda.cat

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

RA
RI

l’ametlla de merola
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berga / alimentació sant jaume de frontanyà / turisme rural
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Disposem d’una gran varietat de menús 

Menú diari de dilluns a diumenge 
al Bar o Restaurant Bar: 13,80 €

Menú nens: 6,90 €
Menú de Muntanya de dilluns a diumenge 

al Bar o Restaurant: 12,80 € 
31OCTUBRE / NOVEMBRE  2016 tasta.cat 07
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CONSELL COMARCAL
DEL BERGUEDÀ L a comarca del Berguedà és una de 

les més boletaires de Catalunya. 
Per tradició i per les seves caracte-
rístiques naturals, aquesta comarca 
és plenament boletaire, tant a la 

tardor com a l’hivern amb la tòfona o a la 
primavera amb els bolets de temporada. 

els bolets sempre han estat presents en la 
vida dels berguedans, sigui quin sigui el muni-
cipi ja que primer els trobem més a muntanya 
i a mesura que passen les setmanes, van 
sortint als boscos del sud del Berguedà.

des de fa anys, aprofitem aquesta fal·lera 
boletaire per obrir les portes de casa nostra 
a milers de persones que ens visiten amb 
l’objectiu d’aconseguir el preuat fong.

els restaurants fan la Cuina del Bolet 
on mostren les seves arts culinàries amb 
aquests saborosos protagonistes. els hotels, 
càmpings i cases de turisme rural s’omplen 
de persones que volen trobar bolets mentre 
gaudeixen de la natura, en família, en parella, 
en grup, sols...

El Berguedà, 
terra de bolets 
i boletaires

Fem concursos de boletaires, divul-
guem la micologia per a conèixer realment 
què podem collir i què no, ensenyem als més 
petits que el bosc necessita el màxim respec-
te, igual que les persones que hi viuen o hi 
treballen, ja sigui en explotacions ramaderes 
o agrícoles.

apostem pels mercats del bolet perquè es 
puguin comercialitzar d’una manera segura, 
juntament amb els productes artesans i de 
proximitat que hi ha a la comarca.

Fem festes del bolet on potenciem totes 
les vessants d’una forma lúdica i turística, i 
els ensenyem tot l’any a través del Museu 
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d’art del Bolet que ens endinsa a un bosc de 
coneixement.

des dels ajuntaments i el consell comarcal 
fem grans esforços per a mantenir els camins 
i els accessos al bosc i a les explotacions en 
les millors condicions.

ens convertim en aquella capital del bolet 
de Catalunya que sempre hem reclamat. Per 
això hem de continuant sumant forces, treba-
llant en equip, planificant conjuntament la tem-
porada boletaire perquè, tant les persones que 
ens visiten com la gent del territori, en puguem 
gaudir plenament sense que la natura, el valor 
més preuat que tenim, pateixi el més mínim. í
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Dissabte, 24 de setembre

A partir de les 10 h del matí i durant tot el 
dia, al c. Jussà,
FIRA D’ARTESANS I PRODUCTORS AGROALI-
MENTARIS.
A la mateixa hora, al c. Verger, 
OBERTURA de la 1a FIRA D’ART, mostra d’ar-
tistes pintors.
A les 11 h, a la pl. de l’Ajuntament,
TALLER DANI MAGYK per a nens i nenes de 
totes les edats.
A les 11.30 h, al pavelló, 
OBERTURA DE L’ESPAI BOLETAIRE.
2a TROBADA DE CELLERS VERMUTAIRES DE 
CATALUNYA.
A partir de les 12 h fins les 19 h, 
2a EDICIÓ DE VERMOUTH I TAPES, mostra de 
cellers vermutaires, cerveses artesanes, vins 
i caves; i maridatge amb tapes de diferents 
bars i productors alimentaris.
De les 16 h a les 17 h, al pavelló, 
CONCURS DE PLATS CUINATS AMB BOLETS 
i 3r CONCURS INFANTIL DE CUINA AMB BO-
LETS.

Tot seguit i fins les 18 h,
EXPOSICIÓ PÚBLICA DELS PLATS del Con-
curs.
A les 18 h, al mateix lloc,
ENTREGA DE PREMIS del Concurs de Plats 
Cuinats.
A partir de les 19 h, a l’espai boletaire,
5a edició del TASTA-B&JAZZ.
TAST DE VINS de denominacions d’origen 
català amb TASTETS DE CUINA DEL BOLET. El 
tast estarà maridat amb música de jazz en di-
recte, a càrrec del grup BR SOUND MACHINE.

Diumenge, 25 de setembre

A partir de les 10 h del matí, durant tot 
el dia, 
FIRA D’ART, FIRA D’ARTESANS I PRODUCTORS 
AGROALIMENTARIS.
a A partir de les 11 h, 
CERCA FIRES per tots els espais temàtics
de la fira, amb la XARANGA PAI PAI, de Solso-
na.
A partir de les 11 h fins les 14 h, 
VERMOUTH i TAPES, mostra de cellers ver-
mutaires, cerveses artesanes, vins i caves; i 
maridatge amb tapes de diferents bars i pro-
ductors alimentaris.
A partir de les 11.30 h, a la pl. de l’Ajun-
tament,
FEM EL VERMOUTH amb CASSOLETA DE BO-
LETS (esparracada amb barreja de ceps i 
bolets de temporada) i un XARRUP DE VER-
MOUTH MURCAROLS “el vermouth de casa 
nostra”.
A les 12.30 h del migdia, a la pl. de l’Ajun-
tament,
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t 26a fIRA dEl bolET I fESTA mAjoR dE lA PoblA dE lIllET

Divendres  30 de setembre
A les 10 de la nit: 
Repic General de Campanes  i Tronada,
anunciant l’Inici de la Festa Major
A les 23:45 de la nit al Pavelló (Engalanat).
OCTOBER FESTIVAL

DIADA CASTELLERA amb: COLLA CASTELLE-
RA DE LA BISBAL DEL PENEDÈS “ELS BOUS” 
i COLLA CASTELLERA LAIETANS DE GRAME-
NET.
A les 12 h, als Jardins Artigas, 
VISITA COMENTADA per a tots els assistents.
a Durant tot el dia, a la sala d’exposicions del 
Centre Cívic, EXPOSICIÓ MICOLÒGICA, amb 
la col·laboració de l’Associació Micològica 
Berguedana, que classificaran els bolets 
segons l’espècie i el grau d’acceptació co-
mestible.
A partir de les 14.15 h, al menjador del 
boletaire (pavelló), 
DINAR DEL BOLETAIRE, servit per ARROSSA-
DES DE LA TIETA ROSA.

El dia 24, de 10 h a 14 h i de 16.30 h a 
19.30 h, i  el dia 25, de 10 h a 14 h, des 
de l’aparcament, els més petits podran 
passejar per la Fira amb PONIS. Durant els 
dos dies de la Fira hi haurà servei de Trenet 
Turístic que farà funcions de llançadora 
entre els aparcaments i el centre de la Vila.

Concert de Brams i disco-party amb MONDJ 

Pluja de Confeti 
Polseres lluminoses i moltes sorpreses més.....
Entrada Anticipada:    8€ 
Entrada Taquilla:       10€ 

Dissabte 1 d’octubre
A les 3 de la tarda 
al Bar ca L’ANGEL:   CONCURS DE BOTIFARRA
A les 4:30 de la tarda: 
XXII ESCALADA CICLISTA al Santuari de Falgars
Organitza: Amics del Ciclisme Lillet (programes 
apart)
A les 5 de la tarda, al Centre Cívic: 
Partit de lliga

t
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Dilluns 3 d’Octubre
A les 12 del migdia a la plaça de les Co-
romines:
Audició de Sardanes amb la cobla  La Princi-
pal de Berga
A les 5 de la tarda, al Saló la Flor:
GRAN ESPECTACLE DE MAGIA FAMILIAR i IN-
FANTIL. APTE PER A TOT ELS PUBLICS
2 mags 2: Mag Pota & Dany Magik 
Acte gratuit.
A les 8:30 del vespre al pavelló (engalanat):
Gran sopar i ball de tornaboda, amenitzat per 
Andreus Special4artet.
Preu únic: 18 euros (tot inclòs)
Cal fer les reserves abans de les 8 del vespre del 
diumenge dia 2 a la taquilla del Pavelló. Places 
limitades.

CTT LA POBLA DE LILLET
A les 6 de la tarda, al Pavelló (Engalanat):
EXTRAORDINARI CONCERT DE FESTA MAJOR Amb 
l’Orquestra JUNIORS ORQUESTRA
A continuació
Acte de proclamació de la Pubilla, Dama i Hereu de 
la Pobla de Lillet 2016
Amb l’assistència de pubilles, dames, hereus i fa-
drins d’arreu de Catalunya.
A les 11 de la nit al Pavelló Engalanat:
MAGNIFIC BALL DE FESTA MAJOR
Amb JUNIORS ORQUESTRA
Amb una primera part de ball i una segona de mar-
xa i versions.
Fi de vetllada amb el DJ DAVID GIRONÉS
Dj resident de KARIBÚ (Roquetes) i ESLASTICA 
(Gandesa)

Diumenge 2 d’octubre
A las 12:45 del migdia a la plaça del Ajunta-
ment:
SARDANES a càrrec de la Cobla SELVATANA
Durant l’audició hi haurà l’estrena de la Sardana 
“Genis del Monestir” composada pel mestre Josep 
Farràs en homenatge pòstum a Genis Graus i Mujal.
A les 4:30 de la tarda al Camp de Futbol de 
Coma-figuera
Gran Partit de Futbol de Festa Major
COMBINAT LOCAL I CCR ALT-BERGUEDÀ
TROFEU EXCEL·LENTÍSSIM AJUNTAMENT
A les 6:30 de la tarda al pavelló (Engalanat):
GRAN CONCERT - BERENAR i BALL de GALA, A càrrec 
de la Gran Orquestra SELVATANA
Amb berenar a la mitja part
Preu únic: 12 euros
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E l Mercat del Bolet de Guardiola de Ber-
guedà continua actiu i amb força, oferint 
bolets de temporada i productes artesa-

nals i de proximitat a les persones que visiten 
Guardiola i l’alt Berguedà. 

l’any passat va canviar d’emplaçament, 
situant-se al centre de la població, a la plaça 
nova (plaça de l’església) enlloc del barri de 
l’estació a l’entrada sud del poble, on quedava 
més apartat del nucli. 

les parades participants, al voltant d’una 
desena, estan situades a la renovada plaça de 
l’església. la regidora d’entitats, Turisme i Co-
merç de l’ajuntament de Guardiola de Bergue-
dà, Joana Freixa, explica que “l’objectiu d’en-
guany és consolidar aquest nou emplaçament 
que integra el  mercat amb la zona comercial 
del poble, de forma que, tant paradistes com 
comerciants, poden aprofitar més la visita dels 
turistes atrets pels bolets del Berguedà.”

el nombre de parades augmenta el cap de 
setmana o disminueix entre setmana depenent 
de la situació dels bolets i de les dates més 
favorables. 

Guardiola de Berguedà impulsa 
un any més el Mercat del Bolet

tasta.cat 07 / OCTUBRE / NOVEMBRE 201640



41OCTUBRE / NOVEMBRE  2016 tasta.cat 07 41OCTUBRE / NOVEMBRE  2016 tasta.cat 07

Festa del Bolet el 16 d’octubre

el mercat del bolet de Guardiola de berguedà 
celebrarà la seva festa el 16 d’octubre, a partir 
de les 9 del matí amb esmorzar del boletaire, 
a les 11, entrega de Premis i exposició del V 
concurs de dibuixos realitzats pels alumnes del 
Ceip sant llorenç i escola bressol el Patufet. 

a les 12 del migdia hi haurà l’actuació cas-
tellera a càrrec dels Castellers de berga i els 
nyerros de la Plana.

al migdia, de 12 a 2, tast de vins i plats 
cuinats pels restaurants del municipi. la ven-
da de tiquets es fa el mateix dia al mercat del 
bolet. També hi ha Concurs de cuina per afi-
cionats, amb presentació dels plats i degus-
tació per part del jurat (programes a part). el 
lliurament de premis del concurs es farà a les 
2 de la tarda.

Trobareu més informació al web de l’ajun-
tament de Guardiola de berguedà: http://
www.guardioladebergueda.cat
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a Diputació de Barcelona impulsa les Vies 
Blaves, un projecte pioner al sud d’Europa 
que farà transitables la llera del riu Llobregat 
i els seus principals afluents, l’Anoia i el 

Cardener.

Un projecte de país
el projecte de les Vies Bla-
ves neix com un instrument 
prioritari per a la dinamització 
turística de les comarques de 
Barcelona. al llarg dels rius es 
faran actuacions per millorar el 
recorregut, recuperar camins 
històrics i fer accessibles a la 
ciutadania espais naturals fins 
ara desconeguts o descuidats. 
les Vies Blaves responen, 
segons la presidenta de la Di-

putació de Barcelona, Mercè Conesa, «a una 
de les prioritats estratègiques del Pla de 
Mandat. El seu objectiu és posar en valor 

el territori i el paisatge des del respecte als 
espais naturals protegits». 

Tres Vies Blaves
la columna vertebral del projecte és la 
Via Blava Llobregat, que resseguirà la llera 
del riu Llobregat –l’únic que neix i mor a 
la demarcació de Barcelona. aquesta Via 
Blava Llobregat recorrerà 186 quilòmetres, 
des de les fonts de Castellar de n’Hug fins 
a la desembocadura d’El Prat de Llobregat, 
passant per indrets com Sant Benet de 
Bages o Montserrat, i recorrent les 
comarques del Berguedà, el Bages, el Baix 
Llobregat, el Vallès Occidental i el 
Barcelonès. També s’adequaran 110 
quilòmetres de variants i accessos i té un 
pressupost de 14 milions d’euros. 
els principals afluents del riu Llobregat, el 
Cardener i l’Anoia, també seran Vies Blaves. 
la Via Blava Cardener, amb una inversió 
prevista de 5 milions d’euros, seguirà 50 

L

ESPAI TuRISmE

300 quilòmetres de nous camins vora 
els rius Llobregat, Anoia i Cardener
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quilòmetres per la comarca del 
Bages, entrant per Cardona i con-
fluint amb la Via Blava Llobregat 
a Castellgalí. la Via Blava Anoia 
seguirà els 70 quilòmetres de riu 
per l’Anoia, l’Alt Penedès i el Baix 
Llobregat. Començarà a la conflu-
ència dels camins de Calaf, Sant 
Martí Sesgueioles, Montmaneu 
i Argençola; i passarà per Jorba 
fins arribar a la Via del Llobregat 
a Martorell. la inversió prevista, 
en aquest cas, és de 6 milions 
d’euros. 

Un projecte per a més 
de 5 milions de persones 
les Vies Blaves passaran per 65 municipis 
i recorreran 3 parcs naturals, 12 espais 
naturals protegits, 8 espais turístics i més 
de 5.000 places d’allotjament. Tota aquesta 
àrea té un àrea d’influència de més de 5 
milions de persones, el 70% dels catalans, 
que hi viu o es troba a menys de mitja hora 
de distància. la dimensió del projecte el fa 
pioner al sud d’Europa. 

les Vies Blaves són, a més, un projecte 
viu. en aquest sentit, la Diputació ja està 
en contacte amb altres institucions d’altres 
demarcacions perquè sigui exportable a tot 
el país i es converteixi en un referent arreu 
del món. 

Suma d’institucions 
la Diputació de Barcelona assumeix ínte-
grament el pressupost de les Vies Blaves, 

que es calcula en 25 milions 
d’euros. També el de la redacció 
de Pla director urbanístic (Pdu) 
del projecte, que el departament 
de Territori i sostenibilitat ja ha 
encarregat. 
un cop fet aquest tràmit, es 
licitarà la redacció del Pla i està 
previst que es pugui aprovar 
definitivament en un termini de 
18 mesos. durant la redacció 
d’aquest Pdu, es crearà una 
comissió de seguiment amb 
representants de la Diputació 
de Barcelona, la Generalitat i els 
equips redactors. 

aquest estiu també han començat els tràmits 
per a la contractació del projecte executiu de la 
Via Blava Llobregat. i aquest mes de setembre 
s’inicia el procés per a la redacció del projecte 
Via Blava Cardener i la segona fase de la Via 
Blava Anoia, atès que el projecte executiu de 
la primera fase ja està redactat. í

embassamenT de la baells CerCs / auTOr: aCna
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U na bona època per venir a Borredà 
és la tardor. aquí podreu veure tots 
els colors del verd i totes les tonali-

tats d’unes muntanyes on es barregen els 
pins amb les alzines i els roures. muntanyes 
on hi pasturen vaques gairebé tot l’any i 
on hi podem veure, sense grans dificultats, 
ramats de cérvols i esporàdics cabirols, 
saltant els vailets, per anar d’una banda a 
l’altra

I parlar de tardor, vol dir 
parlar de bolets. 
el Berguedà ha esdevingut una mena de 
comarca-capital dels bolets, per la seva 
abundància i per la seva proximitat a l’àrea 
metropolitana d’on prové el vuitanta per 
cent dels buscadors esporàdics. altres, ja 
més habituals, són els segons residents, de 
comarques més properes. 

Borredà, 
lloc ideal
per al turisme 
familiar

enguany no podem predir com serà la 
temporada perquè hem tingut un dels estius 
més secs dels darrers cinquanta anys. 
Poques pluges, molt disperses i poc aprofi-
tables per la rapidesa i escassetat en volum i 
cadència. si canvia el temps, tindrem bolets, 
com de costum, en tot el territori i en tota la 
immensa varietat.  borredà, com la resta de la 
comarca, és un poble boletaire de sempre.

els nostres avantpassats acostumaven a 
combinar la recollida de bolets amb les feines 
habituals i tradicionals, fossin pagesos o 
ramaders, o treballadors de les empreses tèx-
tils, molt abundants anys enrere. a les hores 
lliures o en dissabte i diumenge, tocava anar a 
buscar bolets per treure un segon o tercer in-
grés, i per consum propi. era habitual, també, 
confitar-los per poder-ne menjar tot l’any. Per 

ESPAI TuRISmE
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això qualsevol envàs era degudament 
guardat i cuidat “pels temps dels bo-
lets” i poder així disposar de suficients 
envasos com per confitar collites que 
podien ser de trenta o quaranta quilos 
en un sol dia i una sola persona.

més tard, va venir la comercialit-
zació de la mà d’intermediaris que 
compraven aquí per anar a vendre 
al mercat de Barcelona. suposava 
un important ingrés extra per famílies 
senceres i una bona manera de poder 
adquirir algun electrodomèstic o fer 
petites obres a la casa. Ja no és tan 
habitual aquesta activitat quotidiana, 
però queden encara algunes persones 
que acostumen a anar a buscar bolets 
per vendre’ls a algun dels majoristes 
coneguts a la comarca. de totes ma-
neres, sí és costum anar a donar una 
volta amb un cistell sota el braç per 
aprofitar la caminada i collir els bolets 
que es trobin.

i és ben fàcil trobar un cistellet de 
bolets, des de finals de setembre fins 
entrat el desembre, segons sigui el 
temps i l’arribada del fred, tornar amb 
mig quilo o un quilo a casa és molt 
habitual i és un volum suficient com 

per poder-ne gaudir la família o els 
amics més propers als quals els solem 
obsequiar amb la collita del dia. 

sigueu tots benvinguts i tingueu 
presents les recomanacions que sem-
pre donem. deixem sempre el bosc 
net, preservem els vailets i tanques 
del bestiar per evitar que s’escapin 
dels tancats. aparquem bé, en llocs 
adequats, caminem i collim els bolets 
que coneguem bé. els desconeguts 
deixem-los al bosc. Tots són útils, tots 
són aprofitables. en resum, conser-
vem la natura perquè la natura pugui 
continuar oferint els seus fruits. 

i venir al poble és una bona excusa 
per a visitar el nucli urbà i comprar 
bolets aquí mateix, o menjar als bars i 
restaurants. segur que tindreu un bon 
record d’una jornada com aquesta. í
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la SALOMON ULTRA PI-
RINEU 2016 és l’última de les 
5 proves d’ultra distància de les 
Skyrunner® World Series, amb 
110km de distància i un desnivell 
positiu de 6.800m que transcor-
ren pel marc incomparable del 
Parc Natural del Cadí Moixeró, 
amb sortida i arribada a Bagà. 

es celebra els dies 24 i 25 
de setembre de 2016, i en ser 
l’última prova de les sèries, la 
SALOMON ULTRA PIRINEU 
atorgarà als participants que lluitin 
per les Skyrunner® World Series, 
un 20% de puntuació extra. Fet 
que garanteix la participació dels 
millors corredors del panorama 
internacional. 

Bagà acull la Salomon Ultra Pirineu 2016
la Vila es bolca en aquesta important efemèride esportiva. 
les inscripcions ja fa dies que s’han esgotat i tot indica que 
seran unes proves memorables.

PROGRAMA
Dijous 22 de setembre
18:00-20:30 recollida de dorsals 
al poliesportiu de bagà
Divendres 23 de setembre
16:00-22:00 recollida de dorsals 
al poliesportiu de bagà. 
17:00 roda de premsa de corre-
dors d’elit a la Plaça Catalunya
Dissabte 24 de setembre
6:00  Obertura dels accessos a la 
sortida de corredors. 
6:50 tancament dels accessos a 
la sortida de corredors. 
7:00 sOrTida ulTra Pirineu a 

la plaça Portxada (bagà).
diumenge 25 de setembre
11:00  lliurament de premis a 
la Plaça Porxada (bagà). 
12:30 Finalitza la ulTra Pirineu 
2016.

FITXA TÈCNICA
límit de participants: 1000
Hora d’inici: 24 de setembre a 
les 7:00h
Hora límit arribada: 25 de se-
tembre a les 12:30h
Distància: 110km
Desnivell positiu: 6800m
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Asfalt: 7%
Pista: 17%
Corriol: 76%
Avituallaments: 11 + arribada
Temps 1er (masculí): 11h 30’
Temps 1a (femení): 13h

la SALOMON ULTRA PI-
RINEU va acompanyada d’altres 
proves importants: 

la MARATÓ PIRINEU 2016 
és una cursa d’alta muntanya en 
semi-autonomia, amb 2400m 
de desnivell positiu que recorre 
45km de distància dins del marc 
del parc natural del Cadí Moixeró. 
amb sortida i arribada a Bellver 
de Cerdanya, se celebra el dis-
sabte 24 de setembre de 2016, 
i pujarà fins al pas dels Gasolans 
(2430m), passant abans pel refu-
gi de Cortals de l’Ingla. a partir 
del Pas dels Gasolans s’iniciarà 
un descens fins a Montellà-Mar-
tinet, passant pel refugi de Prat 
d’Aguiló, per acabar finalment 
tornant a Bellver de Cerdanya.

la NIT PIRINEU 2016 és 
una cursa vertical nocturna de 
860m de desnivell positiu que re-
corre 5km de distància entre l’es-
tació d’esquí de la Molina (zona 

telecabina) i el refugi del Niu de 
l’Àliga (2520m). 

es disputa el divendres 23 de 
setembre de 2016 a les 20:30h. 
els corredors de la NIT PIRINEU 
podran gaudir d’una botifarrada al 
niu de l’Àliga com a avituallament 
d’arribada.

l’Escola Trail de l’Asso-
ciació Esportiva Mountain 
Runners del Berguedà i els 
Amics de l’Atletisme de Bagà, 
amb la col·laboració de l’Ajun-
tament de Bagà, organitzen la 
Pirineu XS, la versió infantil de 
la ULTRA PIRINEU. la prova 
tindrà lloc el dissabte 24 de se-
tembre a Bagà amb el següent 
programa:
8:30 - 9:30: recollida de dorsals 
de la Pirineu XS al Casal de la 
Vila de Bagà. 
10:00: Fotografia oficial amb tots 
els participants. Plaça Porxada. 
10:15: breafing categoria Júnior. 
Plaça Porxada. 
10:30: sortida Júnior. 
10:45: sortida mini benjamí. aca-
bada la cursa, s’organitzaran acti-
vitats lúdiques. 
11:00: sortida Pre-benjamí. aca-

bada la cursa, s’organitzaran ac-
tivitats lúdiques. 
11:30: sortida benjamí. acabada 
la cursa, s’organitzaran activitats 
lúdiques. 
12:00: sortida aleví. acabada la 
cursa, s’organitzaran activitats 
lúdiques. 
12:30: sortida infantil i Cadet. 
13:30: entrega premis.

Pel que fa als participants, la 
corredora berguedana Núria Pi-
cas va confirmar la seva participa-
ció tot i que veu molt difícil pren-
dre la sortida després de la lesió 
al turmell que es va fer a la BUFF 
Epic Trail Aigüestortes. si fi-
nalment hi pren part, Picas haurà 
de disputar el liderat amb la gua-
nyadora de la Transvulcania 
2016, Ida Nilsson, i Maite Maio-
ra, recent campiona del Món de 
Skymarathon, a més de Gemma 
Arenas o l’americana Hillary Allen.
Pel que fa als homes, s’espera la 
participació de Zaid Ait Malek i Mi-
guel Heras, que l’any passat van 
quedar 2n i 3r, respectivament, 
després de Kilian Jornet. També 
han confirmat la seva participació 
quatre top10 del 2015, com són 

Cristofer Clemente, Francesc Solé, 
Gerard Morales i Cristobal Adell. 
També cal tenir en compte a Pau 
Capell, Jessed Hernández i  l’italià 
Fluvio Dapit.

Per que fa a la Marató Pi-
rineu, comptarà amb partici-
pants Miguel Caballero, Pere 
Rullan, David López, Alfredo Gil, 
Ismail Razga, Abdelfatah Dalai i 
Ferran Sampere, a la Nit Pirineu 
han confirmat corredors com Pere 
Rullan, Nil Cardona i Maite Maiora, 
a més de la campiona del món de 
curses verticals, Laura Orgué.

la Ultrapirineu és una pro-
va esperada pels veïns i veïnes de 
Bagà que hi col·laboren i hi donen 
escalf amb la seva presència i 
ànims. També pels establiments 
de la Vila que aquests dies obren 
les seves portes a l’allau de visi-
tants, uns dos mil, que hi faran es-
tada. Tot amb el suport i l’aposta 
ferma de l’Ajuntament de Bagà 
perquè la vila esdevingui un pol 
d’atracció pel turisme de munta-
nya i l’esport d’elit. 
més informació a:
www.baga.cat
www.ultrapirineu.com
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A rriba el trail polivalent. ara 
ja no serveix només saber 
córrer. També cal nedar. la 

Swimrun la Baells neix amb l’ob-
jectiu de presentar un nou repte a 
tots aquells que es mouen bé en les 
dues disciplines, que són amfibis del 
trail i de la natació. amb l’embas-
sament de la Baells, a Berga (Ca-
talunya) com a escenari, la prova es 
presenta com la primera swimrun de 
muntanya del país, allunyant-se del 
mar i situant-se en un dels racons 
més singulars del Berguedà. se ce-
lebrarà el dia 2 d’octubre.

amb 22,7 quilòmetres de dis-
tància, la Swimrun la Baells com-
bina trams de trail de muntanya 
amb aigües obertes en una cursa 
sense transicions ni interrupcions 

Swimrun La Baells, 
la primera del país 
en un embassament

que acollirà un màxim de 200 par-
ticipants. 

el swimrun és una modali-
tat adreçada als que gaudeixen 
tant corrent com nedant i permet 
competir alternant tots dos ter-
renys en un mateix recorregut. a 
la cita de la baells, l’aventura ar-
rencarà al poble de Vilada, i els 
atletes seguiran un recorregut for-
mat per 5 trams de terra i 4 aquà-
tics al voltant de l’embassament, 
fins a completar els 22,7 km del 
recorregut, arribant finalment a 
berga resort. en total, seran 20 
km corrent (87%) amb 1000 m d 
+ i 1100 m d - mentre que el 13% 
restant seran 2,7 km de natació, 
amb un màxim de 900 m nedats 
de manera contínua.

ESPoRTS
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es podrà participar en parella o 
individualment en una prova que 
comptarà amb cinc avitualla-
ments i que es podrà completar 
en un màxim de 6 hores. segons 
explica david Prieto, director de la 
prova, “serà la primera swimrun 
de muntanya de l’estat perquè 
totes les que s’estan fent fins ara 
són al mar i, en el nostre cas, tras-
lladarem la part de natació a l’em-
bassament de la baells. a més, 

tot i que el swimrun normalment 
és per parelles, en el nostre cas, 
com a novetat, es podrà participar 
també de manera individual”.

el 2 d’octubre serà el torn de 
la primera edició de la swimrun 
la baells. les inscripcions, de 35 
€/persona si la participació és en 
parella, i de 40 € en cas de ser 
individual, romandran obertes fins 
que s’exhaureixin les 200 places 
disponibles. el preu de la inscrip-

ció inclou samarreta oficial de 
l’esdeveniment, gorra de natació, 
dutxes a la meta, cronometratge 
o assistència mèdica amb em-
barcacions per a cobrir els trams 
aquàtics, així com guarda-roba al 
punt de sortida que l’organització 
traslladarà a la meta. aquesta pri-
mera swimrun de muntanya del 
país serà una oportunitat única 
per a descobrir el berguedà a peu 
i a braça.

el swimrun és un esport que 
va néixer a suècia el 2006 de la 
mà d’Ötillö (island to island), la 
prova competitiva més extrema 
del món. la idea inicial va ser 
dibuixar una cursa per l’arxipè-

lag d’estocolm, que suposava 
anar alternant mar i terra. durant 
els primers set anys, Ötillo va 
ser l’única prova que es realitza-
va, però el 2014 europa va viure 
fins a 54 curses diferents, mentre 
que en aquest 2016 l’explosió del 
swimrun ja és una realitat amb 
prop de 100 cites a tot el món.
 Web de l’esdeveniment: 
http://www.swimrunbaells.com/

Inscripcions a:
http://inscripciones.pangeattitu-
de.com/aWrtPTemy29kaT00/
Facebook: 
ht tps://www.facebook.com/
swimrunlabaells/

PROGRAMA

Dissabte 1 Octubre 2016
17:00 a 19:00h: entrega de dor-
sals al Berga Resort.
19:00 a 19:30: briefing a Berga 
Resort.

Diumenge 2 Octubre 2016
8:15: sortida del bus (berga re-
sort – Vilada) – servei opcional.
8:40: Control de material i entrega 

de bosses de guarda-roba (Plaça 
dels Gronxadors de Vilada)
9:00: sortida de la swim run – la 
baells (Plaça dels Gronxadors de 
Vilada)
11:30: arribada prevista 1er corre-
dor (berga resort).
15:00: Finalitza la Prova
15:15: entrega de premis
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Continuen els treballs d’excavació al jaciment 
de sant Pere de Casserres, on hi ha, segons 
els experts, una de les troballes arqueològi-
ques més importants de la Catalunya central.
Per tercer any consecutiu, alumnes de la uni-
versitat autònoma de barcelona, supervisats 

pel professor César Carreras, responsable del 
departament de ciències de l’antiguitat i l’edat 
mitjana de la uab, estan treballant aquests 
dies en l’excavació i catalogació de les troba-
lles. Concretament en l’absis trapezoïdal de 
l’església i els seus voltants.

Continuen les excavacions al 
Jaciment de Sant Pere de Casserres

segons el primer tinent d’alcalde i regidor de 
Cultura de l’ajuntament de Casserres, Guillem 
niubó, cal treballar per aconseguir els recursos 
econòmics que permetin continuar aquesta ex-
cavació que, segons els experts, pot amagar 

una vila romana de gran 
valor, a més de l’antic 
monestir i les esglésies 
romàniques i preromà-
niques. això converteix 
aquest jaciment amb un 
dels més importants de 
les comarques centrals 
del país.  

recordem que va 
ser descobert i catalo-
gat l’any 2006 mentre 
es feien els treballs de 
la nova carretera que 
uneix la població amb 
Gironella i la C-16. 
aquest fet va donar 
a conèixer un edifici 
funerari romà de gran 

importància, que podria confirmar l’existència 
d’una vila romana i de l’autèntic monestir pre-
romànic de sant Pere. això suposaria la co-
neixença del llegat de lluís i el pietós als seus 
fills, els quals també van heretar el Castell de 
Cardona i sant Pere de roda entre altres.

CulTuRA

Sant Jordi, 7    08693 Casserres
938 234 375 
606 670 336 
629 219 764

xisk07@hotmail.com
psuades@hotmail.com

ESPECIALITAT EN PLANXA I PINTURA
COTXES ANTICS 

NETEJA DE VEHICLES

casserres / automoció
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M és de 200 persones van 
participar el dissabte 27 
d’agost a la cinquena edi-

ció de la Casserres Salvatge. una 
cursa d’obstacles on la diversió és 
el pal de paller i que es porta a ter-
me al “Camp de la llangotera”, al 
camí de la Clota, organitzada per 
Casserres Jove i la Comissió de 
Festes, amb el suport de l’Ajunta-
ment de Casserres.

la prova d’inscripció gratuïta 
té dues categories. l’adolescent, 
on hi poden participar els i les jo-
ves que hagin nascut entre l’any 
el 1998 i el 2004. Consta d’una 
sola cursa, en la que els inscrits 
poden decidir si participen de ma-
nera individual o en equips de 2 a 
4 persones. 

la segona categoria és la jo-
ve-adulta on hi poden participar 
totes aquelles persones majors 
de 18 anys de manera individual, 
o en equips de 2 a 4 inscrits.

Casserres Salvatge 2016

el recorregut del camp de la 
llangotera, just al costat del pave-
lló d’esports, estava degudament 
senyalitzat amb cinta i bandero-
les. També hi havia, diferents con-
troladors que garantien el correc-
te desenvolupament de la cursa. 
al llarg del recorregut es van haver 
de superar diversos obstacles, 
com piscines de fang, pneumà-

tics, salts per sobre de bales de 
palla, córrer enmig de l’herbassar, 
pujar per sobre de troncs rellisco-
sos, passar per contenidors plens 
d’aigua i un llarg etc.

Com a premis, en la categoria 
adolescent, els participants van re-
bre un record i obsequis que des-
taquen la indumentària del grup o 
persones. a la categoria jove-adul-
ta es van donar premis només en 
referència a la indumentària.

els organitzadors ja pensen en 
la sisena edició després de l’èxit 
d’aquesta Casserres salvatge que 
cada vegada és més concorregu-
da no només per jovent del muni-
cipi sinó de diversos indrets de la 
comarca del berguedà.

Podeu conèixer com és 
Casserres Salvatge a través 
d’aquest vídeo de l’organitza-
ció: https://www.youtube.com/
watch?v=498wzC1zyXe&featu-
re=youtu.be

llEuREt
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Jordi de l’hostal
(antiga casa Bardolet)
Gaudiu de la gastronomia 

i la natura en un marc històric

Us oferim:
Menú degustació amb 
productes de la terra

Habitacions exteriors i amb 
servei individual

Habitació per animals de companyia
Estades envoltades de natura

Celebracions, reunions de treball, etc.

Plaça Major, 7
08619 BORREDÀ
93 222 46 52

calbardolethostal@gmail.com
www.calbardolet.com
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Catalunya actualment té 
7.565.603 habitants i d’aquests, 
39.517 són del Berguedà. 

Per cinquè any consecutiu, el Bergue-
dà perd població. Tot i això, no és de les 
comarques més despoblades, en té 18 
al seu darrere, gairebé totes comarques 
d’interior.

Però el que és sorprenent dels nú-
meros en quant a la població del Ber-
guedà és que, tot i que ocupa el 23è. 
lloc de 42 comarques, té sis municipis 
dins els setze menys poblats de tot el 
país, és a dir, un 37% del total, i això que 
hi ha comarques com l’Alta Riba-
gorça amb tan sols 3.884 habitants. 
El Berguedà és la segona comarca, la 
primera és l’Alt Empordà, amb més mu-

hISTòRIES I hISToRIETES / 5 
PEP MASANA

Periodista
i escriptor

nicipis que no arriben a 500 habitants, 
en concret en tenim 20 dels 31, tot i que 
moltes d’altres comarques ens superen 
en percentatges, per exemple el Prio-
rat o el Solsonès, que té 12 dels 15 
municipis per sota dels 500 habitants.

Catalunya té 947 municipis, es-
tarem d’acord que són bastants, i si tri-
em els 16 menys poblats, sis són d’aquí.

El municipi menys poblat de Ca-
talunya és, de fa temps, Sant Jaume 
de Frontanyà, amb 26 habitants, 
però a hores d’ara està a punt de perdre 
el primer lloc del rànquing a favor d’un 
altre municipi de casa nostra, Giscla-

reny, que en té 27. No gaire lluny es 
situa Fígols amb 43 habitants, o la 
Quar amb 52. Ja més lluny queden 
Castell de l’Areny amb 73 i Capo-
lat amb 92.

Com veiem, la nostra comarca es 
caracteritza per tenir uns municipis 
amb molt poca població, però si ti-
réssim la vista enrere veuríem que no 
sempre ha estat així.

Per exemple, Sant Jaume de 
Frontanyà, l’any 1930, tenia uns 198 
habitants i Gisclareny, el 1960, uns 108.

Fígols, el 1960, encara en plena 
febre minera, en tenia 228. Per la seva 

banda, la Quar, l’any 1950, estava al vol-
tant dels 200 i al mateix registre Castell 
de l’Areny se n’anava fins als 182. 

I què dir de Capolat, que l’any 
1940 registrava uns 400 habitants!

Si analitzem la situació que han 
experimentat durant els últims anys, 
veurem com hi ha dos municipis que 
van clarament a l’alça: Capolat, que 
ha passat de tenir 53 habitants l’any 
2002, a tenir-ne ara 92, o Castell de 
l’Areny, que ha passat de 50 el 1998 
als 73 actuals. En canvi, n’hi ha tres que 
van clarament a la baixa com Fígols, 
que ha passat dels 54 el 2010 als 43 d’ara; 
Gisclareny, que en tenia 36 el 2005 i 
ara 27, o la Quar, que dels 79 del 2000 
ara s’ha quedat amb 52. Per la seva part, 
Sant Jaume és el que experimenta 
més oscil·lacions, passant dels 33 del 
2006 als 19 del 2011 i als 26 d’ara.

Com veieu, aquests sis municipis, 
ara uns dels més despoblats de Cata-
lunya, han tingut temps millors, però 
alguns semblen recuperar-se.
Ara formen part dels sis de setze. í
Font: Idescat-31 de desembre de 2015 

Sis de setze

Turisme rural.
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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.

T
què mEnjEm

SANDRA RIBALTA

Dietista-nutricionista

Aprimar-se, sentir-se bé i estar sa mitjançant 
l’alimentació és quelcom que tothom desitja. Però 
fer-ho és una mica més difícil. I és que moltes 
vegades només recordem que una alimentació 
saludable ens ajuda a estar millor quan som davant 
del plat, però una bona alimentació comença molt 
abans, ja que la improvisació no acostuma a ser 
sinònim d’alimentació saludable. Arribar a casa, 
obrir la nevera, mirar què hi ha i en funció d’això fer 
el dinar o el sopar, pot ser a vegades arriscat, ja que 
probablement faltaran ingredients per fer un àpat 
complet i adequat a les nostres necessitats.

Per evitar aquest descontrol, es pot elaborar 
una llista amb els ingredients necessaris després 
d’una bona planificació de cada àpat, en el que hi 
ha d’haver com a mínim una font de farinacis que 
aporten hidrats de carboni d’absorció lenta (pasta, 
arròs, llegum, patata, pa…); una font de vegetal 
cru i/o cuit, que contenen principalment vita-
mines, minerals i fibra; i una font de proteïna (carn, 
peix, ous…). Sovint quan s’improvisen els menús 
manca un dels tres elements, per exemple s’elabora 

un àpat només amb un farinaci i una proteïna, o bé 
només amb un vegetal i una proteïna. 

Si es disposa d’una mica de temps val la pena 
comprar tants aliments frescos com es pugui i 
aprofitar els magnífics productes de proximitat 
que ens ofereix el Berguedà. Recordem que els 
aliments envasats i altament processats tenen una 
menor riquesa nutricional i una major quantitat 
d’additius. I és que anar a comprar amb una llista 
ajuda també a no comprar coses innecessàries o 
caure en la temptació de posar al cistell productes 
superflus, excessivament calòrics i rics en greixos 
i sucres, que normalment són situats estratègica-
ment prop de les caixes dels supermercats per tal 
de temptar-nos mentre fem cua per pagar

Acostumar-se a fer una planificació alimentà-
ria d’aquest tipus porta poca estona, però estalvia la 
preocupació de no saber què cuinar i permet fer la 
compra més ràpidament, no oblidar-se res, estalvi-
ar diners i ajuda, sobretot, a menjar de forma més 
saludable. La salut no es fa la taula, ni a la cuina, ni 
al rebost, sinó molt abans: la salut és un hàbit. í

Comprar bé és menjar millor
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ARTURO 
ARGELAGUER
MARTÍNEZ

Afrontant l’estrès postvacances

Psicòleg General Sanitari i Col·legiat
Titular de la Psicologia Aplicada en Clínica i Salut
Doctorant en Psicologia Clínica i de la Salut
Màster en recerca en Psicologia Clínica
Màster en Psicopatologia Clínica
Màster en Neurociències

Centre Mèdic Berguedà
Passeig de la Pau nº21 Berga
938 22 00 53

Aquesta denominació no és un terme 
científic, sinó que ha anat sorgint 

de l’àmbit més popular, especialment 
utilitzat per la premsa i els mitjans de 
comunicació a finals d’agost i primers de 
setembre. Bona prova d’aquesta afirmació 
és la varietat de noms amb què s’anome-
na el nostre funcionament psicosocial en 
aquesta època de l’any: síndrome post-
vacances, depressió postvacances, estrès 
postvacances... Aquests tipus de nomi-
nacions no són més que un clar reflex 
de la moderna societat d’avui dia, que ve 
determinada per l’estil de vida que s’està 
imposant i marcada per un sistema classi-
ficatori capaç d’encotillar-ho gairebé tot... 
fins i tot les persones.

L’estrès no deixa de ser un procés 
normal en els éssers vius, persones in-
closes, ja que hem d’adaptar-nos a les 
demandes ambientals (família, feina, 
escoles, economia, relacions socials...) 
de cada moment. És per això que, sorto-
sament, ens trobem amb molta gent que 
tolera acceptablement el retorn a la rutina 
de la vida activa, assumint que aquest pro-
cés no és més que una situació transitòria 
i del tot natural.

L’anomenat estrès postvacances 
no és més que un procés de rea-
daptació fisiològica, emocional i 
d’hàbits de conducta que permet 
a les persones afrontar novament 
les obligacions i responsabilitats 
(socials, professionals i familiars) 
que suposa un retorn a la rutina 
del nostre dia a dia habitual, des-
prés d’un espai de temps més 
relaxat i de cert “descontrol”. 

Si bé també és cert que hi ha un per-
centatge de persones que, per diferents 
raons, els costa més de rendir en aquest re-
torn a la feina, poden estar menys motivats 
del que seria habitual en ells/es, o que fins 
i tot l’interès i la concentració que mos-
tren en les respectives activitats pot haver 
disminuït, provocant-los un estat d’ànim 
més baix i l’aparició més ràpida del cansa-
ment, físic i/o mental. Aquestes persones 
pateixen un malestar prou important com 
perquè els repercuteixi negativament en la 
qualitat de la seva vida diària.

El benestar suposa per a les perso-
nes una capacitat de conscienciació i una 

capacitat d’afrontament de les tensions 
normals del dia a dia, podent treballar 
de manera productiva i fructífera, contri-
buint positivament a la pròpia comunitat 
(OMS). Aquesta capacitat d’adaptació 
positiva, que tenim la majoria de les per-
sones, ens permet posar en marxa un se-
guit de mecanismes cognitius i conductu-
als que ens ajuden a fer front a la demanda 
o situació estressant inicial, que en el cas 
que ens ocupa seria el retorn a la vida acti-
va, després d’un període de repòs.

El problema sorgeix quan la intensi-
tat de la demanda social i ambiental es fa 
molt gran o es manté constant en un espai 
relativament llarg de temps. Això fa que 
els recursos propis comencin a esgotar-se 
i es vagi notant aquella típica sensació de 
cansament generalitzat en molts dels àm-
bits del nostre dia a dia. És aleshores quan 
podem considerar aquest estrès perllon-
gat com un fracàs adaptatiu davant d’una 
determinada situació, la qual cosa acaba 
provocant un excés d’activació orgànica i 
una gran ressonància emocional, que es 
tradueix en reaccions diverses en cada un 
de nosaltres, provoca l’aparició de símp-
tomes molestos:

t
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 1.- Físics i de la conducta: 
Alteracions en el ritme de la respiració
Variacions de la temperatura corporal
Increment de les pulsacions i ritme cardíac
Insomni, mal de cap, dolor muscular, mal 
d’estómac
Dificultat en la concentració, aïllament, dis-
minució del rendiment
...
2.- Cognitius i emocionals: 
Acceleració del pensament, tristesa, irrita-
bilitat
Angoixa, malestar emocional, apatia
...
A nivell estadístic s’ha comprovat que les 
dones solen patir aquests símptomes en 
major intensitat i quantitat que els homes. 
Molt probablement aquests s’hagin vist 
incrementats pels canvis socioeconòmics 
que estem vivint en els darrers anys, on les 
dones han assumit uns rols que els compor-
ta una major càrrega global i una exigència 
personal, per a elles: família (casa, fills, es-
cola...), parella, àmbit professional, entorn 
social...

És important aclarir que, tot i ser sig-
nificatius aquests símptomes per determi-
nades persones, difícilment ens trobem 
davant del que clínicament es coneix com 
un trastorn o malaltia en l’àmbit de la salut, 
doncs per poder establir i diagnosticar un 

trastorn adaptatiu postvacances, d’acord als 
paràmetres internacionalment establerts 
i reconeguts, s’haurien de desenvolupar 
símptomes emocionals o de comporta-
ment, clínicament significatius, durant els 
tres mesos posteriors al retorn de les vacan-
ces (APA), que seria indicatiu d’un poste-
rior trastorn depressiu o d’ansietat.

Com podem evitar-ho? 
Gestionant-ho!
La manera més senzilla i pràctica d’evitar 
allargar aquests símptomes en el temps és 
sent realistes i positius en el nostre tarannà 
diari, en definitiva, fent ús del sentit comú: 
· Descansant i dormint les hores necessàries
· Gestionant el nostre dia a dia
· Fent activitat física
· Llegint algun llibre
· Organitzant les tasques per prioritats, 
aprenent a dosificar les urgències
· Gaudint de la nostra vida social i familiar
· Deixant de pensar exclusivament en els 
problemes
· Corregint conductes negatives pròpies o 
de les persones del nostre entorn
· Aprenent novament a utilitzar el mot 
“NO”
· Mantenint una adequada alimentació
· Ocupant-nos en comptes de preocu-
par-nos. í
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t gironella / fisioteràpia

berga / fisioteràpia

berga / fisioteràpia

puig-reig / perruqueria-estètica

berga / dietètica 

berga / podologia

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              Font de Ros   BERGA
Tel. 93 822 01 90     naturgloria@eresmas.com

berga / dietètica

berga / fisioteràpia
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AT puig-reig / salut dental

guardiola / medicina tradicional xinesa

montmajor / psicologia

berga / fisioteràpia
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i ha un dia que ens plantegem que és necessari fer un can-
vi d’hàbits alimentaris, ja sigui perquè en unes analítiques 
ens ha sortit el colesterol alterat o perquè en una revisió 
de la feina ens han dit que tenim sobrepès o perquè fa 
més d’una setmana que no mengem peix ni fruita. Fets 
tan típics com aquests, fan que vulguem cuidar la nostra 
alimentació, i això significa directament que hem de fer 
un canvi des del moment que anem a comprar i omplim 
el rebost.

Què cal tenir en compte a l’hora d’anar 
a comprar?
1. No anar-hi amb gana, la gana ens fa menjar per la vista 
i comprar impulsivament aliments superflus i no neces-
saris ni saludables.
2. Triar allà on volem anar a comprar. Sempre és millor 
anar al mercat o a les botigues de confiança i al petit co-
merç, que ens ofereixen aliments de temporada i de pro-
ximitat i, perquè no, anar directament al pagès, així segur 
que sabem d’on prové el que mengem.
3. Fer un llistat de què ens fa falta. (Aconsello separar la 
llista en els diferents grups d’aliments que conté la dieta 
mediterrània: fruita, verdura, llavors i fruits secs, llegums, 
cereals i gra, peix, carn, ous, conserves i llaunes, oli i espè-
cies, herbes, làctics i altres.)

4. No comprar aliments envasats sempre que els pu-
guem comprar frescos o a granel. Triar sempre paquets 
de quantitats més grans, sobretot d’aquells aliments que 
tenen una caducitat llarga com poden ser aliments secs.
5. Evitar els dolços industrialitzats, si ens agrada el dolç, 
millor fer-lo a casa on podem controlar què hi posem i 
així segur que no porta ni conservants ni colorants. I així 
ho gaudim i ho valorem més.

Un cop arribem a casa amb el cistell o carretó, a pri-
mer cop d’ull la nostra compra ha de tenir una majoria 
d’aliments vegetals, així segur que trobarem un equilibri 
als nostres plats.
Teniu ganes de fer un canvi al vostre rebost? 
Us animo a fer-lo! I si voleu, us hi puc acompanyar. Em 
trobareu al Centre de Nutrició Saó a la Plaça Vila-
domat, 3 a partir de setembre. Salut i bons aliments! í

El rebost saludable 
H

EVA NÚÑEZ MARMOL

Dietista-Nutricionista

Diplomada en Nutrició Humana i Dietètica 
per la Universitat Ramon Llull.
Col·legiada per al Col·legi de Dietistes-
Nutricionistes de Catalunya amb 
el núm. CAT443
Exerceix a la consulta clínica presencial 
i en línia, treballa en l’àmbit de la sanitat, 
l’agroecologia i en restauració col·lectiva.
www.evanutricio.com
evanutricio@gmail.com

ESPAI SAluTt



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 

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

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

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

Berga 
Ajuntament 938 214 333
Oficina d’Informació  
i Turisme 938 211 384
Arxiu Històric Comarcal 938 221 548

El bERguEdà PoblE A PoblE
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Biblioteca Ramon Vinyes  938 221 308 
Policia Local 938 210 427 
 Teatre Municipal 938 210 140
Ambulatori (CAP) 938 212 744
Farmàcia Àlvarez-Saz 938 210 402
Farmàcia Badia Salvans 938 211 076
Farmàcia Badia Soler 938 211 950
Farmàcia Cosp Boixader 938 210 135
Farmàcia Cosp Sitges 938 210 125
Farmàcia C. Vila Calonge 938 210 518
www.ajberga.cat 

Borredà 

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

Capolat 

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

➜ RESTAURANTS 

Restaurant LA CANTINA DE LLINARS 
 Ctra. de Berga a Sant Llorenç de Morunys , km 18.
Telèfons:  93 821 09 86 i 604 230 094
(obert cada dia excepte dilluns i dimarts) 

Casserres 
Ajuntament 938 234 000
Dispensari 938 234 305
Farmàcia 938 225 867
Piscines i zona esportiva 938 234 203
Punt d’informació  666 779 660
www.casserres.cat  
casserres@diba.cat 

Castell de l’Areny 

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

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

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

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

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

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

Gironella 
Ajuntament 938 250 033
Servei de Vigilants 938 228 181
CAP 938 228 805
Farmàcia Bovet i Franch 938 250 082
Farmàcia Carme Ma Raich 938 228 144
Farmàcia Guixé 938 250 177
www.gironella.cat 

 Gisclareny 
Ajuntament 937 441 020
www.gisclareny.cat  

 Gòsol 
Ajuntament 973 370 055
Museu 973 370 055
Dispensari 973 370 201
Centre de Muntanya 973 370 016
www.gosol.ddl.net  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Saldes 
Ajuntament 938 258 005
Oficina de Turisme 938 258 046
Farmàcia 938 258 074
Dispensari 938 258 036
www.saldes.cat 

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

Sant Julià de Cerdanyola 
Ajuntament 938 227 667
Dispensari 938 227 678
Farmaciola 938 227 678
www.santjuliadecerdanyola.cat 
 

Santa Maria de Merlès 
Ajuntament 938 250 400
www.stmerles.diba.es 

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

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

Viver i Serrateix 
Ajuntament 938 204 922
www.viveriserrateix.cat 
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➜ INDÚSTRIA 
Indústria Avícola del Berguedà  938 234 033
Molles Malé  938 234 077
Planafil S.A.  938 225 020
➜ ALIMENTACIÓ 
Carn i Bestiar Prat S.L. / Cal Caleio  938 234 006
Carnisseria Mª Carme  938 234 202
Casa Enfruns 600 733 172
El Rebost de la Victória  938 234 051
El Taller  659 785 690
Pa artesà 938 234 007
Forn de Pa Ca la Maria  938 234 052
Peixataria Antonia Belmonte  938 225 198
Queviures Sant  938 234 201
Supermercat Pujantell, S.L.  938 234 053
Forn Cal Francesc  938 225 887

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

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

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

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

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

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

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

➜ FLORISTERIES I CERÀMICA 
AgroNatur  938 234 005

➜ CALÇATS, COMPLEMENTS I ROBA 
Calçats Valls  938 234 112
Talia 1924  938 234 031

ASSoCIACIÓ dE ComERCIANTS dE CASSERRES
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Vermouth Murcarols
embotits i formatges

SUPERSERVEI BODEGA



Tractaments d’ortodòncia, ortopèdia maxil·lar 
i cirurgia ortognàtica, amb tècniques més 
innovadores (orthoclonic & ortho system de 
3 shape, sistema Insignia-Damon, in-novation 
sistema Incógnito) i dotats de la més alta tecnologia.

NOU SERVEI D’ORTODÒNCIA DISSABTES TARDA AMB EL
DR. JUAN CARLOS DÍAZ RENDÓN

CONSULTES: 670 005 005 l Pere II, 7 baixos A l Tel. 93 822 10 11

CONSULTA’NS!!


