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n	Especialitat 
 en Odontopediatria
n	Implantologia
n	Estètica dental

De tota confiança
n	Cirurgia i Implants
n	Endodòncia
n	Ortopantomografia
n	Odontologia en general

Ens trobarà al Gabinet Mèdic del Berguedà
C/ Barcelona 54,   Berga 08600
Tel. 93 822 07 07 gabinet MÈDIC del berguedà
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PEDIATRIA
Dra. Serrano
Dr. Fargas

TRAUMATOLOGIA
Dr. Mir
Dr. Yun
Dra. Garcia

DERMATOLOGIA
Dra. Claret
Dra. Molina

MEDICINA INTERNA
Dr. Esquius

MEDICINA GENERAL
Dr. Boixader
Dr. Moneny

GINECOLOGIA / OBSTETRÍCIA
Dra. Gudiño
Dra. Quesada

CIRURGIA
Dr. Gallardo
Dr. Del Canto

CIRURGIA PLÀSTICA
Dr. Romaní

UROLOGIA
Dr. Mateos

gabinet MÈDIC del berguedà
Quadre mèdic i especialitats

REUMATOLOGIA
Dr. Giralt

ENDOCRINOLOGIA
Dra. Martínez

APARELL DIGESTIU
Dra. Rodríguez

VASCULAR
Dra. Grau

OFTALMOLOGIA
Dr. Badal

OTORINOLANGOLOGIA
Dra. Molina
Dr. Garcia

TRACTAMENT DEL DOLOR
Dr. Tomàs

PSICOLOGIA
Sr. Vilafranca
Sra. G. Solà

PSIQUIATRIA
Dra. Foz

FISIOTERÀPIA
Sra. Gemma Arqué

OSTEOPATIA
X. Camprubí

PNEUMOLOGIA
Dr. Bernadich

CARDIOLOGIA
Dr. Boada
Dr. Lluís Sobrepera

NEUROLOGIA
Dr. Soler Insa

AL.LERGOLOGIA
Dra. Garriga

PODOLOGIA
C. Mateos

PROVES
Ecografies 3D i 4D
Densiometria òssia
Holter
Electrocardiograma
Ecocardiograma
Retinografia
Revisions mèdiques
Obtenció i revisió del carnet de conduir
Permisos d’armes i gossos perillosos
Seguretat privada
Grues
Servei d’anàlisis de 8.30h a 10h

Carrer Barcelona, 54                       Tel. 93 822 07 07                      Fax. 93 821 41 70                      08600 BERGA
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ixò és el que us desitgem, de tot cor. 
Que l’any vinent sigui millor que 
aquest en tots els aspectes. Ja teniu 
a les mans el tasta 08 corresponent 
als mesos de desembre i gener. A més 
dels nostres desitjos hi trobareu infor-
mació de les activitats a Guardiola 
de Berguedà, La Pobla de Lillet, 
Vilada, Casserres, La Fira de la Pu-
ríssima de Gironella, la Fira del joc 
i de Nadal de Berga, La Fia Faia de 
Bagà i Sant Julià de Cerdanyola, la 
Festa de Sant Sebastià d’Olvan, la 
Corrida de Puig-reig, la Cuina de 
la caça, els Pastorets, i molt més. 
Com sempre embolcallat amb un 
interessant reportatge del periodista 

Ramon Viladomat sobre els Ra-
sos de Peguera, una entrevista amb 
l’editor i viatger Josep Maria Ber-
nadas, l’opinió d’Anna Parcerisa, 
l’acudit de Salvador Vinyes, recep-
tes i recomanacions gastronòmiques, 
les historietes del Pep Massana i una 
extensa i interessant secció dedicada 
a la salut i als seus professionals. Els 
actes s’actualitzen al web del tasta a 
mesura que s’acosten els dies de ce-
lebració. Volem aprofitar l’ocasió per 
a desitjar-vos unes bones festes, con-
vidar-vos a gaudir dels actes i a ser so-
lidaris, i com no, agrair-vos el suport 
que ens heu donat aquest 2016. Pro-
metem esforçar-nos per millorar. í

Un millor 2017 per a tothom

Presentació

asta.cat

La vinyeta

Amb el suport de:
Diputació de Barcelona

t

t
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t Perfil Texte: FERMÍ RIU

Fotos: ALTAÏR, Miquel Bernadas Pep Bernadas.
Tot un món, 
tot el mónLLIBRERIA

La millor manera de conèixer-nos és 
conèixer els altres, els seus costums, 
el seu dia a dia, el seu país, la seva 
terra... Però necessitem algú que ens 
acompanyi, que ens expliqui, ens informi, 
ens faciliti el viatge, ens ajudi des de la 
coneixença dels demés; no de les empre-
ses, sinó de les persones. És la manera 
de fruir, conèixer i compartir vivències i 
gaudir d’un viatge des d’uns altres ulls.
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i això ho fa Altaïr. Es tracta 
d’una aventura (la paraula em-
presa no li escau) que té per 
objectiu ajudar-te a descobrir 

el món, el més proper i el més 
llunyà. Una de les dues ànimes, 
ara ja en solitari, d’aquesta inci-
tava és berguedà. Més concre-
tament gironellenc. Es tracta de 
Josep Maria Bernadas, de la família 
dels coneguts Bernadas de Giro-
nella i Casserres.

El Josep Maria és un exemple 
d’esperit de superació, d’esforç, 
d’il·lusió i de ganes de menjar-se 
o gaudir del món. Fa uns anys va 

patir un ictus que el va deixar im-
possibilitat d’una part del cos. La 
seva tenacitat i tossuderia van fer 
que, malgrat algunes seqüeles, 
torni a caminar i a fer vida normal, 
és a dir, a no parar mai. 

Ens trobem a la cafeteria 
de l’Hotel Estel de Berga, on hi 
menja un plat combinat perquè 
diu: “He pujat escopetejat i no 
he tingut temps de fer un mos”. 
Afegeix: “Avui anirà molt bé que 
ens trobem aquí perquè aprofitaré, 
a més de l’entrevista, per fer petar 
la xerrada amb algun amic que fa 
temps que ens hem de veure”.

Bernadas explica que ahir era a 
Sardenya per a presentar la nova 
edició de la revista dedicada a 
aquesta illa italiana i que l’endemà 
marxa a Portugal. no para. aques-
ta és l’energia que el fa viure i lliure.

la llibreria Altaïr és situada a 
la gran via de les Corts Catalanes 
616 de Barcelona i està qualifica-
da com la millor i més gran llibreria 
especialitzada en viatges d’Europa i 
una de les cinc millors del món.

no és, però, una llibreria. És una 
experiència adaptada al viatger, a la 
persona que vol fer quelcom.

7Desembre 2016 / gener  2017 tasta.cat 08
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La Llibreria Altaïr
està qualificada

com la millor i més
gran llibreria

especialitzada en
viatges d’Europa
i una de les cinc
millors del món
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Explica que “d’un temps ençà 
hem incorporat una cafeteria per-
què els clients i amics llegeixin 
tranquil·lament, s’expliquin coses 
i també estem potenciant les acti-
vitats culturals. Cada setmana en 
fem dues o tres, des d’actuacions 
a presentacions de llibres, xerra-
des, etc. I ara també disposem 
d’una nova branca d’Altaïr, Orixà, 
l’agència de viatges. No és una 
agència convencional. No prete-
nem oferir viatges a les persones, 
que també, sinó que la persona 
ens diu què vol fer i nosaltres li 
muntem el viatge segons els seus 
objectius i necessitats. Ens adap-
tem al que vol i l’acompanyem en 
tot. Li facilitem tot el que necessi-
ta. Des dels llocs on anar, mapes, 
contactes, estris necessaris i una 
cosa molt important i que ens 
distingeix: la posem en contacte 
amb altres viatgers que hagin tin-
gut la mateixa experiència”. 

Altaïr és físicament a Barce-
lona, però, a través de la xarxa, a 
tot el món. Internet és la gran eina 

t Perfil

que utilitza per a comunicar-se, 
explicar, informar i fer viure les ex-
periències de la gent. Precisament 
la revista, editada a la perfecció, 
un treball excel·lent, està feta a 
base d’experiències que expliquen 
i mostren les moltes cares d’un 
país, les vessants més interessants 
que et convida a conèixer als teus 
viatges. Una porta oberta al món, 
al món real, no al món del turisme 
de masses, sinó a les vivències del 
dia a dia a qualsevol país. El pro-
pietari i ànima d’Altaïr, explica que 

“pretenem que el que vulgui viatjar, 
ho pugui tenir tot, li facilitem tot el 
que necessita, però el que vol viat-
jar des de casa, vol conèixer món 
sense moure’s, també”. 

Josep Maria, o Pep Bernadas 
pels amics, explica que “el vi-
atge el començo quan torno a 
casa. És el punt de partida d’un 
viatge que no acabarà mai més, 
el viatge de l’interès que tens per 
un lloc determinat. Això és una 
font inesgotable de coneixement 
per a qui ho desitgi”.

Explica que a Altaïr inten-
ten fer descobrir el territori als 
clients, “mitjançant la revista 
intentem evitar tot tipus de refe-
rència al viatge pla, el típic. Vo-
lem que els clients coneguin les 
integritats, els detalls, els senti-
ments d’aquella cultura, aquella 
gent, aquella terra”.

Li demanem si els joves lle-
geixen llibres ara que la majoria 
estan sempre enganxats al mò-
bil o a la tauleta. Bernadas pensa 
que “tot i que els joves creuen 
que això forma part del passat, 
no és cert que no llegeixin. No 
llegeixen ni els joves ni els adults! 
Però darrerament hi ha un incre-
ment dels nois i noies que des-
cobreixen un llibre, un fet que 
abans passava i que ara, a poc a 
poc, va tornant, van augmentant 
els joves que diuen: ‘Òndia, això 
està bé’. Descobreixen la lectura 
amb un llibre als dits”. 

Bernadas respon a la pregunta 
de si ha canviat molt el món dels 
viatges amb les noves tecnolo-

Pep Bernades - Llibreria ALTAÏR
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gies explicant que “les fulles del 
ganivet tenen dos costats. Cal 
aprofitar el millor, cal seguir el 
ritme de comprensió que marca 
cada moment a cada territori. El 
moment que vivim és molt com-
plicat, però alhora apassionant. 
Cal reinventar-se, cal generar 
expectativa, cal generar interès. 
Hem d’utilitzar les eines que te-
nim a cada moment i trobar la 
llum darrere la nebulosa”.

Sobre com veu el Berguedà i 
el seu potencial, comenta: “Poc 
puc dir de la comarca perquè 

quan vinc ho faig de nit, vaig a 
veure la meva mare i me’n torno. 
El Berguedà, geogràficament 
és divers i bonic. A nivell de po-
blació té una densitat baixa. De 
recursos hi ha els que hi ha. I re-
ferent a la voluntat de potenciar 
la comarca, si es fa a través de 
projectes individuals que com-
peteixen entre ells, malament.

Crec que cal fer-ho des d’un 
projecte col·lectiu per a compe-
tir amb altres iniciatives i això pot 
marcar un futur molt interessant.

No m’atreveixo a dir res més. 
Ara, si jo avui hagués de triar un 
lloc on viure, tornaria cap aquí.
Què passa? Doncs que tots els 
que marxem, ens aparellem amb 
algú d’una altra tribu, tenim fills 
que neixen en un altre lloc. Be-
llugar això costa molt, però quan 
jo vinc aquí em sento a casa i 
m’agradaria viure a casa”.

Per a conèixer el món Altaïr, 
Pep Bernadas vol convidar els lec-
tors del Tasta a rebre de manera 
gratuïta l’Altaïr Magazine, que 
edita en digital. Per això, les 25 pri-
meres persones que enviïn la pa-
raula ALTAÏR al mòbil 617395978 
via WhatsApp (sense cost) o una 
fotografia d’un indret predilecte a 
l’adreça electrònica: tasta@tasta.
cat s’emportaran una subscripció 
gratuïta de 3 mesos al magazín di-
gital d’Altaïr. í
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Espai Fires i Festes / Gironellat
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t Espai Fires i Festest

Viu a Gironella la 
Fira de la Puríssima

—Com es presenta aquesta edició de la Fira de 
la Puríssima?
—Doncs bé. engrescats i il·lusionats perquè tot vagi 
bé i la gent ens acompanyi i en gaudeixi.
—Què podem destacar d’aquesta edició?
—moltes coses! el Concurs de fotografia Digital i el 
Concurs d’instagram que per segon any organitzem 
amb el suport de l’aftDao i que funciona molt bé. tam-
bé el tradicional concurs d’allioli de codony, que arriba a 
la tretzena edició i que hi esperem entre 15 i 20 partici-

Coneguda com l’esdeveniment que, a nivell de Berguedà, obre les portes a les activitats na-
dalenques, la Fira de la Puríssima és quelcom més que una fira. es tracta d’un esdeveniment 

que té per objectiu potenciar la cultura i el comerç de la vila i de la comarca.
enguany, des de la regidoria de Festes de l’Ajuntament, encara s’ha posat més èmfasi en do-

nar a conèixer la gastronomia del blat de moro escairat, aquest “plat de la Pau” que el xef Miquel 
Márquez, amb el suport d’altres persones, va escampar arreu amb un missatge d’amistat. amb els 
anys, el blat de moro escairat s’ha convertit en un element no només de promoció de gironella i de 
la cultura gastronòmica berguedana, sinó de recerca de les seves qualitats i els seus orígens. aquí 
hi ha treballat de valent la Fundació Alícia, capitanejada pel gastrònom berguedà Toni Massanés, 
que li ha donat prestigi i major coneixença. evolucionar sobre la base de la tradició; aquest és el 
resultat del treball fet que enguany es pot descobrir a través dels actes programats a la fira, la qual 
comptarà amb moltes més activitats que no us podeu deixar perdre.

n’hem parlat amb la regidora de comerç de l’Ajuntament de Gironella, Maria Àngels Sallés. 

pants. els premis són vals de compra que els i les participants 
aprofiten molt bé.
—Però la cuina enguany agafa més protagonisme?
—sí. Després de l’èxit de l’any passat, a l’església vella, 
aquesta vegada a 2/4 de 12 i a l’espai cuina, hi haurà un 
show cooking d’aperitius, entrants i cocteleria festiva. Hi 
haurà demostracions de menús fàcils i senzills que siguin 
atractius per a la gent, i còctels que ens aniran molt bé de 
cara a festes. això serà un espectacle que es podrà veure a 
través d’una pantalla gegant. 

maria 
Àngels 
sallÉs
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Espai Fires i Festes
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—El tast de blat de moro escairat no hi pot faltar, oi?
—i tant. i ja arriba a la 27ena edició. Com a novetat, aquesta vegada 
el tast el faran dos cuiners de gironella, dos germans, el Jaume i el 
Jordi Sebastian. el Jordi és el xef del restaurant Logos de l’Ametlla 
de Merola i el Jaume treballa a la Fundació Alícia. ens fa molta 
il·lusió que dos fills de Gironella facin el tast.
—Hi ha més canvis?
sí. aquesta vegada, el lliurament de premis dels concursos 
d’allioli, de garrofes i de pessebres es farà a l’església vella a 
2/4 de 7, i en acabar hi haurà un concert gratuït de soul amb el 
grup Camaleònic. è
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t Espai Fires i Festes / Gironellat

NOU HORARI 
de dilluns a dissabte obrim de les 9 mati a 8’30 vespre

diumenges i festius obert de 10 mati a 2 migdia
Us desitgem BONA FIRA i gaudir de les ofertes dels diumenges

ÀREA GIRONELLA 
a l’Avinguda Catalunya, 26    Tel 938 251 084

m’agradaria recordar també que la Trobada de Ge-
gants i Grallers, la vint-i-novena, se celebrarà a la 
plaça de l’Estació i no pujarà a dalt, ja que l’espai 
no ho permet. l’any passat ja es va fer a baix i va 
aconseguir molt d’èxit. i pel que fa al Concurs i Ex-
posició de Pessebres es farà de nou a la Casa Arxiu, 
així utilitzem l’església vella per a les demostracions 
de cuina. 
—El dia 3 de desembre hi ha una presentació es-
pecial de la fira?
—el dissabte dia 3 fem la presentació a la premsa i 
al públic de la fira, i ho fem coincidir amb l’encesa de 
llums de Nadal al poble, a les 6 de la tarda a la plaça 
de la vila, acabant amb un concert del grup Rupits 
i la coral infantil Les veus de Gironella. a les 9 del 
vespre, a l’església vella, hi haurà la presentació de la 
fira, que serà especial. enguany, amb la col·laboració 
de la Fundació Alícia i el seu director, Toni Massanés, 
que ja sabeu que és un gran estudiós de la gastro-

nomia. ell a Mèxic va descobrir que fan un blat de moro 
escairat molt semblant anomenat pozole. aquest any ha 
fet un treball sobre el blat de moro escairat molt interessant 
que vam anar a presentar al Fòrum Gastronòmic. la pre-
sentació serà un tast de plats elaborats amb blat de moro 
escairat amb el nom “De Mèxic a Gironella, un recorregut 
culinari molt sorprenent”. Durant l’acte hi haurà l’actuació 
del duet Zel.

GIRONELLA / EspORts

GIRONELLA / mObLEs

GIRONELLA / mAquINARIA

GIRONELLA / ALImENtAcIó GIRONELLA / mOdA GIRONELLA / INdustRIALs

è
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Espai Fires i Festes / Gironella

Carretera de Bassacs 31              08680 Gironella
Tel. 938 250 379

info@lacooperativa.cat      www.lacooperativa.cat
Dilluns, dimarts i divendres de 8,30h a 13,30h 

Dimecres, dijous i divendres matí i tarda
Dissabte de 8h a 14h i diumenge de 10h a 14h

TALLER REPARACIÓ MULTIMARCA
20 ANYS AL TEU SERVEI

Polígon Industrial Camp dels Pals, s/n
08680 Bassacs (GIRONELLA)

Tel. 938 228 613   pbassacs@hotail.com
pbassacs.wordpres.com

Reparació de turismes, vehicles industrials i 
motocicletes, restauració de clàssics, transfor-
mació de tunning i racing/ralli, neteja integral de 
tapisseries amb vapor i assecat ràpid, tractament 
d’ozó i desinfecció, pintura ecològica amb base a 
l’aigua i lectura amb espectrofotòmetre, gestió de 
peritatge amb la teva companyia d’assegurances.

Bones Festes
i bon 2017

GIRONELLA / AutOmOcIó

GIRONELLA / cOsEs dE cAsA

GIRONELLA / ALImENtAcIó GIRONELLA / ALImENtAcIó
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L’Esteve
F u s t e r i a
tel.677 326 535

 93 822 88 61
Carrer Verdaguer, 3             08680 GIRONELLA

GIRONELLA / fustERIEs

—Aquesta fira és organitzada també per l’Associació 
de Comerciants de la Vila.
—sí. ells hi tenen un paper molt important. la fira marca 
l’inici de la campanya de nadal del comerç, que enguany 
té per lema “Busca la teva estrella comprant al comerç 
de Gironella”. tots els comerços tindran una estrella ver-
mella gran i amb les compres obsequiarà els clients amb 
un sobre, on hi pot haver un premi directe o bé, omplint 
la butlleta, s’entrarà en un sorteig de vals de compra. 
aquest es farà el dia 7 de gener a l’església vella. el co-
merç obrirà portes i participarà activament a la fira.
—I la regidora de Festes, com viu la fira?
—Home, deixant a part els nervis perquè tot estigui a 
punt, és una fira molt maca i que la major part d’acti-
vitats es facin al casc antic la fa més acollidora. els ar-
tesans, les parades nadalenques, d’agroalimentació i 
tot el que hi ha li donen un encant. jo visc intensament 
tant aquesta com la de Sant Josep, però cada una 
té quelcom especial. això sí, hi esperem molta gent 
perquè convidem tothom a gaudir-ne. í
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t Espai Gastrotasta

Melós de vedella 
al vi ranci amb 
pera d’hivern 
confitada

INGREDIENTS:

w 4 galtes sense os
w 4 peres d’hivern
w 2 cebes
w 6 tomàquets madurs
w 1 got de vi ranci (1/4 litre)
w Llorer, oli, sal, pebre i farina

PREPARACIÓ:

agafem les galtes, les salpebrem, 
les enfarinem i les fregim.

en una cassola posarem una 
mica d’oli d’oliva i fregirem la ceba, 
els tomàquets madurs, posant-hi 
les fulles de llorer. Hi introduirem les 
galtes i ho flamejarem amb el vi ran-
ci. afegirem aigua fins gairebé co-
brir les galtes i ho deixarem fent xup 
xup fins que quedin ben guisades 
(aprox. 1h i ½).

Per altra banda pelarem les peres 
i les bullirem amb aigua i sucre, cre-
ant un almívar. 

muntarem el plat de la següent 

Xef: Pep Pujols. Direcció: Sergi Ortíz. Durant aquests dies al Caliu, hi trobareu 
una exposició de quadres de l’artista berguedà Francesc Galera.

manera: separarem les galtes de 
la salsa. Passarem la salsa per la 
batedora fins que quedi fina i de 
color marró vellut. Ho servirem 
posant la galta al plat amb la pera 
al costat, cobrint-ho amb la salsa. 
animeu-vos i proveu de fer-ho. í

Restaurant El Caliu de Berga

t

El diumenge abans de Nadal, el 18 de desem-
bre a les 12 del migdia, Ses Majestats els Reis 
d’Orient aniran personalment al Museu de 
les Mines de Cercs per recollir la important 
comanda de carbó que hi han fet. 

Tots els nens i nenes hi esteu convidats!!!

MUSEU DE LES MINES DE CERCS
Colònia Sant Corneli  08698 CERCS (Barcelona)
Plaça Sant Romà s/n.
Telèfons:   93 824 81 87   
 93 824 90 25
www.mmcercs.cat
m.cercs@diba.cat/tur.cercs@diba.cat
tasta.cat 08 / Desembre 2016 / gener  201716
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APERITIU DE BENVINGUDA
l  Encenalls de bon pernil
l  Croqueta de carn d’olla
l  Caprici de bacallà, favetes 
 i melmelada de tomàquet
l  Calamarsets fregits
 PRIMERS
l  Escudella de Nadal amb 
 galets, pilota i cigrons
l  Canelons nadalencs
l  Vieira farcida de verduretes 
 i marisc
l  Amanida de pop amb   
 llagostins
SEGONS
l  Melós de vedella al vi ranci  
 amb pera confitada
l  Tronc de lluç al forn amb   
 verdures a la tempura
l  Cuixa d’ànec confitada
l  Llonza de vedella a la graella 
POSTRES
l  Gelat de torró amb 
 xocolata calenta
l  Sorbet de llimona amb   
 infusió de fruits vermells
l  Pastís de tiramisú

Gran Via, 45 - 08600 Berga
Tel. 931 752 183 - Mòbil 634 112 197

restaurantelcaliu16@outlook.es       Restaurant El Caliu

Sopars d’empresa, 
grups i àpats familiars

Menú diari (12 euros) Menú nits i festius (16 euros)

Menú de Nadal 
i Sant Esteve

Preu: 32 euros

Altres festius, consultar
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t
bERGA

93 822 31 21
Plaça Europa, nº 6

08600 BERGA

tasta.cat 07 / OCTUBRE / NOVEMBRE 201618

t Espai gastrotasta

sANt jAumE dE fRONtANyà / tuRIsmE RuRAL

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 

AvIà / ALImENtAcIó

puIG-REIG

Som un restaurant acollidor a Puig-reig, si-
tuat en uns baixos d´una casa de pedra que 
data del S. XIX.
Oferim varies sales íntimes amb sostres de 
boveda i decoració rustica i elegant.
Cuina actual, varietat en arrossos, peix fresc, 
carns de primera qualitat, així com una gran 
selecció de vins, caves i licors i el seu celler 
obert al públic.
“El bon vi és com una bona pel.lícula; dura un instant 
i et deixa a la boca un sabor a glòria, és nou a cada 
glop i, com passa a les pel.lícules, neix i reneix en cada 
sabor”. /Federico Fellini
“Hi ha més història que geografia en una ampolla de 
vi”. /J. Kressman

TONI CASTAÑO

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

sALdEs / ALImENtAcIó
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Menú CAP D’ANY: Amb ball i cotilló per 40€. Nens 15€. Reserves fins el 15-12. Consultar menú.
Menú d’EMPRESA I GRUPS: Pica-pica i segon a escollir. Tot inclòs per 18€.
Menú CALÇOTADA: Amb graellada de carn. Excel·lents talls de vedella. Tot inclòs per 25€.

Reserves per telèfon i WhatsApp al 616 039 530 i 696 283 289 
Per email a restaurantcampalans@hotmail.com

Menú diari de dimarts a 
diumenge al bar o restau-
rant: 13,80€
Menú nens: 6,90€
Menú de Muntanya de 
dimarts a diumenge al bar 
o restaurant: 12,80€

19Desembre 2016 / gener  2017 tasta.cat 08
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LA RODONELLA
Pedraforca,1                              617 535 551

› Esmorzars
   de forquilla
› Carns a la brasa
› Els dijous Paella  
 “individual”
› Carta
› Grups
MENÚ DIARI I FESTIU

tasta.cat 07 / OCTUBRE / NOVEMBRE 201620

Menú de dilluns a divendres. 
Carta amb productes de proximitat.
Cargols amb conill, Carn a la brasa, 

Escudella, Canelons de l’àvia, 
Arròs de muntanya, Peix i llamàntol... 

Plats de temporada amb bolets.
Dinars i sopars per a grups, casaments, 

comunions i celebracions.
Sopars d’empresa i grups per Nadal. RESTAURANT

Drecera de Queralt s/n                                               BERGA                                                                        

Festes de Nadal i Cap d’any obert.
Informa’t al telèfon 93 821 04 45 

o al email restaurantsantmarc2015@gmail.com
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Jordi de l’hostal
Gaudiu de la gastronomia 

i la natura en un marc històric
Us oferim: 

Tast - degustació de productes de la terra
Habitacions exteriors amb servei individual

Habitació per animals de companyia
Estades envoltades de natura

Celebracions, reunions de treball
Desembre: 

Degustació especial per a grups 
de treball i celebracions

degustació / natura / descans / tastets / celebracions / suggeriments

Plaça Major, 7                                 08619 BORREDÀ
932 224 652

jordidelhostal@gmail.com       www.calbardolet.com
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més informació a: 
www.berguedaturisme.com i al codi:

BAGÀ

Restaurant Niu Nou
Avinguda Vilaseca, 1.  Tel. 93 824 42 53

www.niunou.com
BERGA

Restaurant Sala
Passeig de la Pau, 27.  Tel. 93 821 11 85

www.restaurantsala.com
BERGA

Restaurant La Cabana
Carretera 1411, km 79.5.  Tel. 93 821 04 70

www.lacabanaberga.com

EL GUIXARÓ (Casserres)

Restaurant La Nau
Entrada El Guixaró, s/n.  Tel. 93 825 00 12

www.restaurantlanau.com

ESPINALBET (Castellar del Riu)

Restaurant Els Roures
Ctra. de Rasos de Peguera, km 4.  Tel. 93 821 35 61

www.rouresbergueda.com

VILADA

Restaurant Cal Candi
Carrer dels Clotassos, 18.  Tel. 93 823 83 13

www.calcandi.simdif.com

tasta.cat 08 / Desembre 2016 / gener  201722

Cuina de la caça
Els restaurants

Del 16 de novembre 2016 al 31 de gener 2017

SANTA MARIA DE MERLÈS

Restaurant Sant Cristòfol
Ctra. de Gironella a Vic, Km. 37 Tel. 93 825 05 25

SERRATEIX

Restaurant Hostal Can Fuster
Carrer de Cal Fuster, s/n. 37 Tel. 93 820 49 11

www.hostalcalfuster.com

GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

Restaurant El Recó de l’avi
Plaça la Farga, 10.  Tel. 93 822 76 72

www.elrecodelavi.com

BAGÀ

Ca l’Amagat Rústic Gastrohotel
Carrer de la Clota, 4.  Tel. 93 824 40 32

www.hotelcalamagat.com
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HORARI: de dilluns a dissabte de 13,00h a 15,30h / divendres 
i dissabte de 20,00h a 22,30h / diumenge de 13,00h a 16,30h

Plaça de l’Església 5-6
08672 L’Ametlla de Merola 

(Puig-reig)
938 204 193

www.logosbergueda.cat

t No t’ho pots perdre

LOGOS BERGUEDÀ és un projecte holístic multidisciplinari 
que vol incidir en diferents àmbits de la cultura, la gastronomía 
i el territori.

ubicat en el local que fou l’antiga escola de la Colònia tex-
til de L’Ametlla de Merola, treballem per potenciar la nos-
tra comarca, El Berguedà, en la seva riquesa de paisatges, 
tradicions, cultura i gastronomia. i tanmateix desitgem aportar 
coneixements, cultura, vivències, emocions i creativitat.

oferim dues línies diferenciades de proposta gastronòmica: 
el menú setmanal de dilluns a divendres, amb el format de Taula 
de Tast per als entrants, cinc segons i tres postres a escollir, amb 
les propostes de Jordi Sebastián. Per al cap de setmana, el xef 
Joseba Cruz ens deleita amb un menú gastronòmic cada setma-
na i amb una acurada carta de producte de proximitat i ecològic.

les verdures son totes de collita propia d’El Vilar Ecolò-
gic, una finca a L’Espunyola.
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t Espai Fires i Festes

E nguany el dia 3 de desem-
bre s’organitza la 5a Fira de 
l’Allioli de codony i el Mercat 

de Nadal, amb concurs, demostra-
cions, fira de productes alimentaris, 
art, artesania i esmorzar típic amb 
all i oli de codony. es farà al carrer 
jussà i a la plaça del fort.

D’altra banda, els dies 28 i 29 
de desembre de 4 a 8 de la tarda 
se celebrarà al Pavelló d’esports 
de La Pobla el “Parc de Nadal” 
adreçat a nens i nenes, que podran 
gaudir de tres divertits inflables, cir-
cuit de bicis boges, tallers de fana-
lets de reis i de pintar cares, i espai 
de jocs gegants. Hi haurà ludoteca 
per a nens i nenes de 0 a 3 anys i 
berenar per a tothom.

l’endemà el dia 30 de desem-
bre a les 6 de la tarda i al mateix 

La Pobla de Lillet no para!
la Pobla de Lillet ja té a punt diverses activitats lúdi-
ques i d’esbarjo amb l’objectiu de donar servei tant als 
veïns del municipi com als dels pobles veïns.

pavelló hi haurà la projecció de la 
pel·lícula “Hotel Transilvania 2”, 
amb crispetes per a tots els assis-
tents. Ho organitza l’ajuntament de 
la Pobla de Lillet amb el suport 
de l’Ampa de l’escola lillet a güell, 
gresca.cat i la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona.

Pessebres i Esquellada 
de Reis a La Pobla 2016
els Amics del Romea, l’entitat tea-
tral de la Pobla de Lillet, organitza 
un any més el pessebre vivent de 
l’alt Berguedà. es representarà el 
25 de desembre, dia de nadal, i 
el 6 de gener de 7 a 8 de la tarda, 
a través dels indrets i racons de la 
zona sud de la població. 

el pessebre, que compta amb 
la participació de prop d’un centenar 
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de persones que conformen les diferents escenes, 
comença a la casa de pagès de cal Xeró, on hi ha 
les escenes del camp i l’anunciació als pastors. 
Passant per un porxo de la casa, se surt al casc 
antic del poble, on comença un recorregut per di-
versos carrers fins a arribar al carrer de l’església 
i al mateix temple, on hi ha la major part d’esce-
nes bíbliques. abans d’arribar a l’església, però, 
es fa una mitja part en un dels carrers, al carrer 
verger, i, gràcies a la col·laboració de la casa Ane-
to amb la Coordinadora de Pessebres vivents 
que formem 42 pessebres de tot Catalunya, es 
dona brou calent als visitants mentre es projecta 
la pel·lícula del pessebre de l’any anterior. al final 
del recorregut s’obsequia als participants amb pa 
torrat amb cansalada i beguda.

les entrades es venen els 
dies de la representació, als bai-
xos de l’ajuntament de la Pobla, 
una hora abans de les represen-
tacions.

a partir de 6 de desembre es 
pot visitar la 29èna exposició de 
pessebres i diorames al Centre 
Cívic. organitza l’Associació de 
Pessebristes de la Pobla de 
Lillet. visites: Diumenges i festius 
12.00 h a 14.00 h i de 18.00 h a 
20.00 h. 

El Patge de ses majestats 
els Reis de l’Orient
visitarà el poble el dia 31 de desembre al migdia 
per a recollir les cartes dels nens i nenes, pocs 
dies abans que Melcior, Gaspar i Baltasar arribin 
a la Pobla de Lillet. això passarà sempre que 
el 5 de gener al matí els nens i nenes participin 
a l’Esquellada que organitza l’AMPA del CEIP 
Lillet a Güell. Primer esmorzaran amb coca i xo-
colata i després faran un recorregut pels barris 
del poble fent sonar les esquelles i cantant. un 
cop a l’ajuntament rebran un fanalet per anar a 
esperar als reis que arribaran a ¼ de 7 de la tar-
da, a bord del tren Exprés Orient procedent del 
Catllaràs. l’estació reial estarà situada al final del 

carrer de la via del Carrilet, confluència amb el c/ 
salvador torrents on els reis agafaran els seus 
cavalls per continuar cap a l'ajuntament on hi 
haurà la recepció oficial per part de l’alcalde, Vi-
cenç Linares, i la resta de membres del consisto-
ri, l'entrega de claus de la vila i les salutacions a la 
mainada. els reis també visitaran la Residència, 
i es dirigiran a l'Església Parroquial on hi haurà 
l'adoració al nen jesús i faran el repartiment dels 
primers regals als nens i nenes.

Ho organitza l’Ajuntament 
de la Pobla de Lillet.
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t Espai      Vilada

Vilada continua oferint activitats des de l’ajunta-
ment i des de les entitats de la vila, les quals 

conformen el programa d’aquestes festes.
el dijous dia 8 de desembre a les 5 de la tarda 

i al local Pirinenc hi haurà un bingo organitzat per 
l’associació Dones de fàtima i la gent gran, a be-
nefici de la marató de tv3.

el dissabte dia 10 de desembre a les 12 del 
migdia i al local Pirinenc hi haurà l’actuació de 
l’actriu i cantant Xuel Díaz, que portarà a terme l’es-
pectacle “canta’m un conte”. a la 1 del migdia hi 
haurà una trobada familiar i un pícnic. Ho organitza 
l’ampa de l’escola serra de Picamill.

el dia 12 de desembre, la mateixa escola orga-
nitza una sortida intergeneracional. es tracta d’una 
sortida que es farà de 3 a 5 de la tarda amb el nom 
de “descoberta vegetal” (vegeu el programa).

Durant el desembre al Local Pirinenc se ce-
lebraran unes Jornades de sensibilització sobre el 
voluntariat a Àfrica. 

Diumenge 11 de desembre a les 11'30h hi hau-
rà una xerrada sota el títol "El paper de les dones 
a l'Africa subsahariana, Valors, organització i 
creences”, a càrrec de Gemma Sahun advocada, 
mediadora i membre de Dugú associació i Patricia 
Fuster presidenta de Dugú Associació. 

el diumenge 18 de desembre a les 11'30 hi 
haurà una xerrada sota el títol "Reflexions sobre 
la cooperació internacional" on s'analitzaran di-
ferents tipus de cooperació al tercer món a partir 
de realitats viscudes a Burkina Faso, a càrrec de 
Daniel Ninyerola membre de Dugú associació.

el dia 18 de desembre a partir de les 10 del 
matí hi haurà esmorzar i venda de llibres vells a be-
nefici de la Marató de TV3, organitzat pel grup de 
teatre “La Teia”.

el dimecres 21 de desembre, a les 5 de la tarda 
i al Local Pirinenc es portarà a terme un taller i de-
gustació de “cuina saludable als voltants de nadal”.

el dia 24 de desembre a l’església de vilada hi 
haurà missa del gall cantada per la Coral Picancel, 
amb xocolatada en acabar.

el dia 26, sant esteve, el príncep de ses majes-
tats els reis de l’orient farà la tradicional recollida de 
cartes a partir de les 11 del matí al local Pirinenc.

la cavalcada de reis de Vilada se celebrarà el 
dia 5 de gener a partir de 2/4 de 8 de la tarda.  la 
cavalcada de reis de vilada se celebrarà el dia 5 de 
gener a partir de 2/4 de 8 de la tarda amb rebuda al 
Parc dels gronxadors i cavalcada fins al local Cul-
tural on ses majestats es trobaran amb els infants 
de la vila. í

Activitats culturals i lúdiques
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Espai      Bagà      t
Aquest reconeixement és compartit entre Bagà, 
Sant Julià de Cerdanyola i molts altres pobles del 
Pirineu. La candidatura original, promoguda per 
Andorra, va ser pensada per les falles del solstici 
d’estiu. A les Desenes Trobades Culturals Pirinen-
ques, l’octubre de 2013, on presentava una comu-
nicació sobre la Fia-faia, em vaig assabentar del fet 
i de que ja estava en curs. Formulat el desig allà 
mateix, es comunicà immediatament als ajunta-
ments i a l’Associació de la Fia-faia. La demanda 

Patrimoni cultural
i immaterial 

de la humanitat

d’inclusió de la Fia-faia va començar llavors mateix. 
El tema, assumit i impulsat pels Ajuntaments i l’Asso-
ciació va portar laborioses gestions, fins a ser inclosos 
al projecte. Des d’aleshores hi ha hagut presència nos-
tra a les reunions de la candidatura. La Fia-faia aporta 
molta força al conjunt: espectacularitat, autenticitat i 
continuïtat, a més de ser les úniques falles de solstici 
d’hivern que es conserven a tot el Pirineu. 
Amb idèntic esperit, nosaltres mateixos, hem 
d’afrontar els nous reptes de cara al futur. í

t: XAVIER PEDRALS
f: JULI BOVER
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a Fia-faia és la festa que obre la celebració del Nadal 
a les poblacions de Bagà i de Sant Julià de Cerda-
nyola. En el seu origen era una part dels rituals que 

acompanyaven la festa del solstici d’hi-
vern, un ritual precristià de culte al sol, 
que transformat i incorporat al Nadal ha 
pogut arribar als nostres temps a través 
dels segles. La Fia-faia té similituds amb 
altres festes que es celebren a les comar-
ques de l’Alt Pirineu en el solstici d’estiu.

Actualment, la vigília de Nadal, al 
capvespre, marcat pel toc d’oració, cada 
poble encén una foguera a la muntanya, 
aquest foc serà traslladat, ja de nit a les 
poblacions amb unes torxes confeccio-
nades amb una herba margera, dita tam-
bé faia. La baixada de les torxes per la 
muntanya és un espectacle únic, sobretot 
els anys de neu. En arribar a Bagà, els 

fallaires són rebuts per les autoritats,  que els posen 
un mocador al voltant del coll, i després reparteixen 
el foc a la resta de baganesos que els esperen amb les 
seves torxes disposades. A Cerdanyola el mocador 
es repartit en el moment inicial de la baixada, que es 
fa també fins a la plaça de l’església.

Aleshores comença la crema general a cada po-
blació, s'acompanya amb cants molt breus: "Fia-faia, 
que nostro senyor ha nascut a la paia", i d’una mú-

Què és la Fia-faia
Espai tribunaT

L’APUNT
XAVIER PEDRALS

Historiador. Director de
l’arxiu històric comarcal
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bAGà / ImmObILIARIA

bAGà / sALut

FINQUES
  BAGÀ

Lloguer i venda d’immobles
Pl. Galceran de Pinós, 4   08695 Bagà

Tel. i Fax 93 824 40 06
      Mòbil 678 41 12 68    

Dolors Costa  
aicat 2.640
finquesbaga@gmail.com

bAGà / INfORmàtIcA

Estètica Home i Dona
DIAGNÒSTIC 
I PROGRAMES 
DE BELLESA

C/ Raval, 30   Bagà
Tel. 606 961 057

bAGà / EstètIcA

LES
PA

I P
AT

RO
CI

NA
T

bAGà / mObLEs

93 824 42 70 / 93 824 45 44 / 689 999272 / Fax 93 824 42 70
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Truca’ns al
938 244 008
caltutabaga@gmail.com

bAGà / ALImENtAcIó

bAGà / ALImENtAcIó

bAGà / ALImENtAcIó

bAGà / ALImENtAcIó

bAGà / ALImENtAcIó

bAGà / ALImENtAcIó

bAGà / ALImENtAcIó

ES
PA

I P
AT

RO
CI

NA
T bAGà / ALImENtAcIó

sica sobre la que destaquen, en moments assenyalats, 
les campanes de les respectives esglésies. A mida que 
les faies en van consumint, s’afegeix la darrera part de 
la torxa a una foguera comuna, encesa prèviament; a 
Bagà sobre aquesta foguera salten els joves, i al seu 
voltant el jovent llança les faies i després es forma una 
rotllana per ballar la dansa de la festa. 

A Bagà la crema és espectacular amb més de 
quatre-centes torxes trencant la foscor. En acabar es 
fa la dansa de la Fia-faia i es reparteix coca amb all 
i oli de codony, una menja tradicional de la diada. 
A Sant Julià de Cerdanyola festa té un aire més 
íntim, la baixada de acull la majoria de fallaires. Fi-
nalitzada la crema general, es balla la dansa i després 
també es reparteix all-i-oli de codony amb torrade-
tes. Acabada la celebració familiar a cada casa, el 
jovent retorna a la nit, al voltant del mateix foc, es 
fa vetlla, i s’espera, divertidament, la sortida del sol; 
en aquestes hores es fa la tradicional “endreça”, on 
els objectes dels ciutadans deixats fora de la vivenda 
seran canviats de lloc.

Les faies es fan amb una herba de tija alta, popu-
larment faia, collida a partir de Sant Martí, per a que 
tingui temps d’assecar-se adequadament. Confeccio-
nades amb habilitat, solen tenir una llargada superior 
als dos metres, essent tanmateix molt lleugeres. La 
seva realització pot ser un art. Hi ha petites diferèn-
cies entre les torxes de Bagà i les de Cerdanyola. í
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t Espai Bagà

l fred posa punt i final a la febre boletaire que 
omple carreteres i boscos berguedans durant la 
tardor. S’inicia, d’aquesta manera, una tempo-
rada turísticament més calmada, una espècie 
de període d’hivernació. I no perquè el Ber-
guedà no disposi d’una oferta interessant, sinó 
perquè la comarca no forma part de l’imaginari 
dels turistes com a destinació de neu.
Malauradament, a aquestes alçades, no podem 
incloure la que seria l’estació d’esquí més pro-
pera a Barcelona a la nostra oferta turística. 
Però sí que podem oferir experiències espe-
cials. Tenim les dues úniques festes del foc 
declarades Patrimoni Oral i Immaterial de 
la Humanitat per la UNESCO que se celebren 
a Catalunya a l’hivern: la Fia-faia de Bagà i la 
de Sant Julià de Cerdanyola. Tenim campanyes 
gastronòmiques amb productes locals. Tenim 
fires d’hivern i una oferta d’activitats culturals 
i a la natura que va molt més enllà de la neu, 
permeten-te conèixer el territori a través de la 
seva gent. Teixim-ho tot i oferim-ho! í

Llicenciada en Investigació i Tècniques de 
mercat i Graduada Superior en Negocis 
i Màrqueting Internacional

ANNA PARCERISA I SANTANDREU
L’APUNT

Hivernació turística
E

Tribuna
Desembre
Dia 17

11.00 Taller de Fia-faia al Palau 
dels Pinós (organitza Bagà turisme 
i associació Fia-faia). 19.00h Pre-
sentació de l’exposició de Pesse-
bres a la Roca Tiraval (UEC Bagà) 
22.00 h Concert al Casal de la Vila.

Dia 18 
Pujada del pessebre a la Roca 
Tiraval. A les 9.00 h (UEC Bagà)

Dia 24 
Durant el dia, diverses activitats 
(veure programes apart) Nit de na-
dal, sessió disco Xandris DJS, 24h.

Dia 25
Pastorets al teatre Casal del Vila. A 
les 22.00 h (Grup de teatre la Faia).

Dia 26
Sant Esteve, arribada del Patge 
reial. A les 11 h a Terradellas i a les 
12 h a Bagà (Palau).

Dia 30
Gran quina, (organitza CCR Alt 
Berguedà).

Dia 31
Cap d’any, revetlla cap d’any, 
gran ball amb Carles Xandris i 
Sessió Disco amb Xandris DJS.

Activitats
Gener
Dia 5

Arribada de SSMM Els Reis Mags. 
A les 18 h A Terradellas i a les 17 
h Bagà a Palau. Nit de reis, Sessió 
Disco amb Xandris DJS a  les 24 h.

Dia 6
Pastorets al teatre Casal del Vila. A 
les 18.00 h (Grup de teatre la Faia).

ACTES FIA FAIA 
24 DE DESEMBRE

Bagà
17 h Concentració dels faiers 
que volen baixar des del Siti a la 
plaça Catalunya i marxa cap al Siti.
18 h Encesa d’una foguera al Siti 
visible des de Bagà i des de Sant 
Julià de Cerdanyola.
18.30 h Toc de corn i inici de la bai-
xada dels faiers des del Siti.
18.50 h Rebuda dels faiers da-
vant de l’església parroquial de Sant 
Esteve.

19 h Toc d’oració. Entrada dels 
faiers a la plaça Catalunya i encesa 
de les faies. Amb les faies a mig 
cremar, pujada pel carrer Major fins 
a la plaça Porxada on hi haurà la 
cançó i dansa de la Fia faia al vol-
tant de la foguera, amb repartiment 
de coca amb allioli de codony per 
a tothom.

Sant Julià 
de Cerdanyola

18 h Toc de corn i inici de la bai-
xada dels faiers des del Clos fins a 
la plaça de l’Església on tot seguit 
hi haurà la cremada de les faies, es 
ballarà la dansa de la Fia-faia i es 
farà un tast de pa torrat amb allioli 
de codony.
Durant aquest dia se celebra el 
14è Concurs de Fotografia de 
la Fia-Faia. Bases completes del 
concurs i més informació a:

(www.baga.cat) 
(www.santjuliadecerdanyola-
cat).
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t Espai comarca

CONSELL COMARCAL
DEL BERGUEDÀ E l Berguedà és una comarca gastro-

nòmica on des de fa dècades es 
treballa per aconseguir la màxima 
qualitat i excel·lència. amb  aquest 
objectiu trobem molts exemples 

que darrerament han estat notícia. actu-
alment diversos restaurants ofereixen la 
“Cuina de de Caça”, plats que inclouen 
carn de caça que mostren el potencial de 
la comarca en aquest aspecte. aquesta se 
suma a la dels Bolets, la Tòfona i altres, que 
se succeeixen durant l’any.

una mostra de la importància gastronò-
mica del Berguedà la tenim en la concessió, 
un any més, d’una estrella “michelin” a 
dos restaurants, “L’Estany Clar” de Cercs 
i “Els Casals” de sagàs. la constància, el 
treball i les ganes de superació són la base 
d’aquest merescut guardó que els convida 
a continuar amb l’esforç.

també cal destacar el producte bergue-
dà que des del Consell Comarcal i l’Agèn-

El Berguedà, 
gastronomia 
de primera

cia de desenvolupament es potencia any 
rere any, donant-lo a conèixer, estudiant-lo, 
explicant les seves bondats i esmerçant 
esforços en la seva utilització als fogons del 
Berguedà, Catalunya i altres contrades. són 
exemple, els pèsols negres o el blat de Moro 
escairat que aquests dies està de celebració 
en el marc de la Fira de la Puríssima de Gi-
ronella. un bon exemple d’aquesta qualitat 
gastronòmica és la participació berguedana 
a la primera edició de “Gastropirineus”, les 
primeres jornades professionals enogas-
tronòmiques del Pirineu, que s’han celebrat 

els Xefs Del soPar De les estrelles. foto: gastroPirineus
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a La Seu d’Urgell. la iniciativa ha comptat 
amb una vintena de sessions amb trenta 
ponents, entre cuiners representants de 
nou comarques del Pirineu i experts de di-
ferents entitats i institucions. en destaca el 
“Sopar de les Estrelles dels Pirineus”, elaborat 
per nou restaurants amb estrella, entre els 
quals, l’Estany Clar i Els Casals. així com les 
demostracions de cuina que han prota-
gonitzat altres restaurants del Berguedà i 
comarques pirinenques. Gastronomia de 
primera que ha de comptar amb el suport 
de tothom. í

estofat De Cèrvol. foto: Cuina De la Caça

oriol rovira, 
Xef Del restauramt 
els Casals De sagÀs. 
foto: 
gastroeConomy

joseP XanDri, 
Xef Del 
restaurant estany Clar 
De CerCs. 
foto: viPgourmet.Com
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bERGA / pERRuquERIA

bERGA / mOdA

bERGA / INdustRIALs

bERGA / AutOmOcIó

TANCAbé

Pio Baroja, 43 - BERGA - Tel. 938 220 452 
www.jballarasl.com/tancabe

TANCAMENTS DE QUALITAT / alumini-poliuretà

Fira del Joc 
i de Nadal
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bERGA / mudANcEs
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Carnisseria - Xarcuteria

elaboració pròpia

Roser, 68 - 938 213 235 - Berga

Transports i serveis urgents
Mudances

Servei Nacional i Internacional
Servei de gurdamobles
Servei de plataforma

MUDANCES I TRANSPORTS

637 433 471

BARCELONA - BAGES - BERGUEDÀ - CERDANYA - ALT URGELL

PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS
mudancescasas@gmail.com

l  Pollastre: Ramaders de Muntanya del Berguedà
l  Vedella: Eco “Salt del Colom”
l  Xai: Ramat propi
l  Porc: Elaboració pròpia
l  Plats casolans: Mandonguilles, hamburgueses,
 canelons, croquetes...
l  Gra cuit

E l dimarts dia 6 de desembre se celebra al 
passeig de la indústria de Berga la quarta 

edició de la Fira del joc i de Nadal amb el 
nom de “Jugues o et Plantes”. 

la Fira, oberta el matí de 10 a 2 i la tarda 
de 4 a 8, consta de 3 espais molt diferenci-
ats, des d’espais de tallers de jocs i joguines, 
passant per parades de elements de nadal 
fins a botigues especialitzades en jocs i jo-
guines, a més de les parades d’entitats lo-
cals (ampes de les escoles, clubs i entitats 
diverses). tot a sota de dues grans carpes.

aquest any hi ha diverses novetats, com 
un espai infantil on els més petits podran 

jugar amb joguines senzilles, però curioses. 
també s’ha ampliat l’espai de Jocs Gegants, 
gràcies a jugajoc, que hi aportarà 4 jocs de 
taula gegants molt divertits.

l’altra novetat visual de la fira serà la in-
corporació de food trucks, és a dir, remolcs 
amb diferents tipus de menjar i beure per po-
der fer un mos entre joc i joc.

És una Fira pensada per a tot tipus de 
públic però, després de les experiències ante-
riors, sobretot és ben rebuda pel públic familiar 
que busca una estona de jocs i omplir la carta 
dels reis que ja tenen preparada. totes i tots, hi 
sou convidats. Passeu-vos-ho molt bé!
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t Espai Pastorets

L a comarca del Berguedà ha esdevin-
gut des de fa més d’una centúria, 
terra de pastorets. actualment hi ha 

diversos municipis on es manté aquesta 
tradició. Bagà, Casserres, Viver i Serrateix, 
Gósol, a més dels que realitzen diverses 
escoles. 

a l’Ametlla de Merola, continua la 
gran tradició dels Pastorets 
(la Flor del Nadal) i també la reivindica-
ció per disposar d’una sala acabada. es 
representen els dies 26 de desembre a 
les 6 de la tarda i els dies 8, 15, 22 i 29 
de gener a les 5 de la tarda, al Teatre Es-
plai. la informació i venda de localitats 
es fa al telèfon 686 278 836, a Logos Ber-
guedà o bé a www.ametllademerola.cat  

a Berga, els més jovenets també te-
nen els seus pastorets. “Uns pastorets 
infantils” a càrrec del grup “Colònies a 
Borredà” es representen al teatre munici-
pal durant les festes nadalenques i comp-
ten amb un centenar de nens i nenes i una 
cinquantena de monitors. també continuen 
la tradició, els Pastorets d’en Belluguet i en 

El Berguedà, 
terra de Pastorets

Bieló, que es representen al teatre Patronat 
protagonitzats per una seixantena d’infants 
d’entre 3 i 14 anys que reciten els textos 
amb música en directe. aquests pastorets 
posen el punt i final a les activitats nadalen-
ques a la ciutat de Berga. 

els Pastorets de Berga, els centenaris 
pastorets de Serafí Pitarra tornen un any 
més al teatre municipal de Berga. enguany 
amb l’absència de qui fou ànima de la Far-
sa, Montserrat Minoves, però amb la força 
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bERGA / INdustRIALs

bERGA / ALImENtAcIó

bERGA / ALImENtAcIó

bERGA / ALImENtAcIó

bERGA / pERRuquERIA

bERGA / buGAdERIA

bERGA / fLORs I pLANtEs

bERGA / REstAuRAcIó
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que ella va transmetre a to-
tes i tots per encarar el futur 
de l’entitat. Els Pastorets de 
Berga es representaran els 
dies 25 de desembre, Nadal, 
a les 10 de la nit, i els dies 26 
de desembre, sant Esteve, 
1, 6 i 8 de gener a 2/4 de 6 
de la tarda. els Pastorets de 
Berga compten amb la parti-
cipació d’unes 150 persones. 
enguany hi ha diversos canvis 
en els personatges, com el 
Garrofa, la Raquel i la Verge 

Maria, entre altres. també hi 
ha canvis a l’equip directiu, 
que ara el formen quatre per-
sones: Anna E. Puig, Angelina 
Vilella, Marc Marginet i Ferran 
Pujols.

les entrades es venen 
a través del web:
www.elspastoretsdeber-
ga.cat i una estona abans 
de cada representació a la 
taquilla del teatre. 

Codi Qr: 

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

BERGA
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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 / vEtERINARIs Espai Olvan

E ls actes previstos per divendres 20 
de gener, Sant Sebastià, comencen 
amb una missa a les 8 del matí que es 

repetirà a les 12 del migdia amb adoració de 
la relíquia del sant. a 2/4 d’1 del migdia hi 
haurà processó, cantada de goigs i concert a 
càrrec de la coral Estel de Gironella.

l’arròs es començarà a repartir a les dues 
de la tarda, un cop s’hagi fet la benedicció. 
l’àpat que inclou botifarra, pa, vi i fruita. la 
festa es clourà a 2/4 de 7 de la tarda, a l’ate-
neu amb un lluït ball a càrrec de jordi bruch. 

Durant tot el dia, a més, hi haurà fira d’ar-
tesania i es podran visitar exposicions.

la comissió organitzadora i l’ajuntament 
d’Olvan hi conviden a tothom.

Una antiga tradició

la Tradició de l’àpat dels pobres a Olvan 
cada any repeteix des que Sant Sebastià va 
escoltar les súpliques dels veïns i els va salvar 
de la pesta negra que assolava tot el país. 
Concretament dues vegades, una al segle 
Xiv i l’altra, al segle XiX.

t

Actes de Sant Sebastià

tasta.cat 08 / Desembre 2016 / gener  201738
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en agraïment, els veïns van fer un vot a 
perpetuïtat, comprometent-se a oferir cada 
any un àpat principal als pobres, rodamóns 
i captaires que fossin al poble el dia que 
se celebra sant sebastià. no se sap amb 
exactitud quan va començar a complir-se 
aquesta promesa, però es creu que va ser 
cap els voltants del 1740, ja que el país esta-
va assolat per un brot d’aquesta epidèmia.

fins a l’any 1945 el dinar era un 
autèntic àpat dels pobres, ja que només 
es donava dinar als pobres, un cop el 
capellà havia beneït les viandes (porc, 
fesols o escudella). Del 1940 al 1945, en 
plena postguerra espanyola, fins i tot l’àpat 
era pobre, ja que hi havia tanta carestia 
que s’havia de cuinar farinetes perquè els 

pobres es poguessin atipar. els menjars 
oferts sempre eren tastats per les autori-
tats locals i eren cuinats en perols. Cada 
any estaven elaborats per diferents cases 
designades pel capellà i les autoritats.

actualment, els costums s’han anat 
adaptant als nous temps i l’àpat ofert 
consisteix en una bona ració d’arròs a 
la cassola, per, tot seguit, degustar una 
botifarra negra i tastet, tot acompanyat de 
vi i fruita. tot i així, es manté l’essència del 
vot religiós amb una missa solemne i la 
posterior processó de la imatge i relíquia 
del sant pels carrers del poble, així com 
la benedicció de l’arròs i el tast previ de 
les autoritats locals abans de procedir a 
repartir les més de mil racions. í

OLvAN / ALImENtAcIó
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OLvAN / ALImENtAcIó

OLvAN / REstAuRAcIó

OLvAN / REstAuRAcIó

Tel. 93 825 08 01 / 679 326 871 - Ctra. d’Olvan s/n - 08611 OLVAN

ESPECIALITAT EN
BACALLÀ, TAPES
I BRASA
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Mireia
Perruqueria Unisex

93 823 42 93
626 86 19 32

Passeig Bisbe Comellas, 79
08693 CASSERRES

cAssERREs / pERRuquERIEs

cAssERREs / pERRuquERIEs

cAssERREs / REstAuRANts

cAssERREs / RObA dE cAsA

ES
PA

I P
AT

RO
CI

NA
T Espai Casserres

11 de desembre 
a les 6 de la tarda a l’Església 
Parroquial, Concert de Nadal a 
càrrec de la Coral Sant Bartomeu, 
la Coral Jove Sant Bartomeu i l’Or-
questra de Cambra de Nou Barris de 
Barcelona.
els beneficis del concert es destina-
ran a la Marató de TV3. Ho organitza 
pel Grup cantaire Sant Bartomeu. 

15 de desembre
a les 11 del matí a la plaça de san-
ta maria hi haurà una Paradeta de 
manualitats de la Residència l’Onada 
a benefici de la Marató de TV3.

16 de desembre 
a 2/4 de 5 de la tarda al Local Cul-
tural hi haurà torronada i bingo 
organitzat per Càritas Parroquial de 
Casserres.

17 de desembre 
a les 11 del matí al local Cultural, 
una tirada de Quinto íntegra a be-
nefici de la marató de tv3.
a les 5 de la tarda a la residència 
l’onada se celebrarà la festa de 
nadal de les famílies.

Activitats per a tothom
Casserres s’omple d’activitats al llarg de les setmanes que envolten el nadal. D’aquestes, en 
destaca el gran nombre destinades a una causa solidària com és la marató de tv3. Participeu-hi

18 de desembre
actes a benefici de la Marató de TV3.
Caminada popular i esmorzar, amb 
inscripcions a la plaça santa maria 
a 2/4 de 9 del matí i sortida a les 9.
De les 10 a 2/4 de 2 a la mateixa 
plaça, matinal de jocs, passeig a 
cavall i arbre dels desitjos. 

20 i 21 de desembre 
Cantada de Nadales a càrrec dels 
nens de l’Escola Princesa Làscaris i 
la llar infants El Niu, organitzat per 
la Residència L’Onada de Casserres.

24 de desembre 
a les 12 de la nit, a l’església, Missa 
del Gall, acompanyada per la Coral 
Sant Bartomeu. en acabar, Xoco-

latada i torronada a la Plaça de 
l’ajuntament. Ho organitza el Grup 
Cantaire Sant Bartomeu.
a les 12 de la nit i al local Cultural, 
revetlla de nadal, organitzada per 
l’assemblea de joves.

26 de desembre i 7 de gener 
representacions de “Els Pastorets i 
Punt” al local Cultural. el dia 26 a 
les 7 de la tarda i el dia 7 de gener 
a les 6, a càrrec de l’entitat “Flipats 
pel Teatre”. el 50% de la recaptació 
del dia 7 de gener es destinarà a la 
Marató de TV3.

30 de desembre 
a les 7 de la tarda, arribada del 
Príncep assuan, acompanyat de la 

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

xisk07@hotmail.com
psuades@hotmail.com

ESPECIALITAT EN PLANXA I PINTURA
COTXES ANTICS 

NETEJA DE VEHICLES

cAssERREs / AutOmOcIó

C/ Camí de Cardona, 44
08693 - Casserres (Barcelona)

tel. 93 823 40 77         info@mollesmale.cat

C/Girona, 2                     08693 Casserres (Bcn) 
Tel. 93 822 50 40 | email: fusterjordi@buscalla.com

Pont, 3          938 234 296      08693 Casserres

Plaça Sta. Maria, 3        938 234 051       08693 Casserres

Els caps de setmana cuinem per a 
vosaltres: Canalons, Patates 
emmascarades o qualsevol Guisat 
i gra cuit cada dia.
El ‘bull de dos colors’ i el ‘bull de 
careta’, productes recomanats.

Dimarts, dimecres, divendres i dissabte mati deHORARI:
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. Dilluns tancat.

cAssERREs / fustERIEs cAssERREs / ALImENtAcIó

cAssERREs / AssEGuRANcEs

cAssERREs / INdustRIALs
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banda de Cornetes i tambors de Casserres. Davant 
de l’església, hi haurà repartiment de coca i xocolata 
per a tothom i seguidament l’arribada del Príncep. 
Ho organitza la Comissió de Reis i l’Ajuntament. 

31 de desembre 
a la 1 de la nit, al local Cultural, revetlla de Cap d’any 
organitzada per l’Assemblea de Joves de Casserres.

5 de gener de 2017
se celebra la Fira de Reis i la sisena Mostra Ramade-
ra amb diverses activitats que comencen a les 9 del 
matí a la plaça santa maria amb un esmorzar per a 
tothom, a preus populars i a benefici de la Marató de 
TV3.  a la 1 del migdia, sorteig d’una panera i un per-
nil. Durant el matí hi haurà parades artesanes, rama-
deres, agrícoles i d’alimentació. Ho organitza l’Associ-
ació de Comerciants de Casserres i els Amics Ramaders.

6 de gener 
a les 6 de la tarda, hi haurà l’arribada dels reis de l’Ori-
ent, acompanyats per la Banda de Cornetes i Tambors 
de Casserres, 
abans de la cavalcada, els reis visitaran els avis de 
la residència l’Onada i al final de la cavalcada, faran 
l’adoració al pessebre i aniran a l’ajuntament on hi 
haurà la rebuda per part de l’alcalde i els tradicionals 
discursos adreçats a petits i grans. Ho organitza la 
Comissió de Reis i l’Ajuntament. í
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E l diumenge 4 de desembre, Guardi-
ola de Berguedà celebra la Fira de 
l’escudella i l’oli Català, que es por-

tarà a terme a la plaça de l’ajuntament, la 
plaça de l’església i la plaça nova. Durant 
tota la jornada hi hauran diverses parades 
agroalimentàries i nadalenques que se su-
maran a les del Mercat del Bolet que con-
tinuen obertes oferint els seus productes.

La Fira comptarà també amb diversos 
actes paral·lels com el mercat del Tió, que 
enguany es recupera després d’anys de 
no celebrar-se. El mercat del Tió compta-
rà amb tallers infantils de nadal gratuïts, i 
se situarà a la plaça nova.

l’esport també serà present aquest 
dia a Guardiola amb una exhibició de Bike 
Trial a càrrec de Pep Ribera i una Gimcana 
infantil a càrrec de Bike Guardiola que se 
celebraran a la plaça de l’ajuntament.

la jornada es completarà a les 6 de la 
tarda i al Centre Cívic amb la presentació 
del curtmetratge homenatge al món de la 
mineria “Camí dels Turons” a càrrec de 
Jim Tersol. l’acte, en format cinefòrum, 
comptarà amb la participació de Xavi Prat 

Espai Guardiola de Berguedà

Activitats per a tothom

i Itsaso Frasquier, i en acabar, hi haurà col-
loqui entre l’autor, els protagonistes i ex-
miners veïns de Guardiola. acabarà l’acte 
un concert folk a càrrec de Jim Tersol & 
The Dramers. aquest acte és organitzat 
en motiu de Santa Bàrbara, patrona de 
la mineria. l’ajuntament de Guardiola de 
Berguedà hi convida a tothom.
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Amb un concert a càrrec de les 
Veus Blanques de l’Escola 

Municipal de Música de Berga, 
un espectacle de contes, música 
i cançons, va començar el cap de 
setmana 26 i 27 de novembre, la 
singladura de l’associació “Civitas 
Cultura” al Monestir de Sant Llo-
renç de Guardiola de Berguedà. 
Concretament es va presentar el 
projecte de dinamització cultural 
d’aquest important espai.

Dies enrere, l’ajuntament de 

Cultura en majúscules al 
Monestir de Sant Llorenç

Guardiola de Berguedà i l’Agèn-
cia de Desenvolupament del 
Berguedà van signar un conveni 
amb l’associació sense ànim de 
lucre “Civitas Cultura” per omplir 
d’activitats culturals el Monestir 
de Sant Llorenç. unes activitats 
que arribaran el 2017, any en que 
també és prevista la instal·lació de 
climatització al recinte.

Toni Puig, president de l’as-
sociació, va manifestar que es va 
“enamorar” del monestir i de la 

seva restauració. Per Puig, el Mo-
nestir de Sant Llorenç “és el gran 
desconegut de Catalunya i pretén 
que aquesta iniciativa l’acosti a 
Guardiola, Catalunya i el món”.

l’alcalde de Guardiola de Ber-
guedà, Josep Lara va expressar la 
seva satisfacció per aquest conve-
ni destacant que “la iniciativa pot 
posicionar el monestir i donar-li la 
importància que li pertoca”. Durant 
l’acte de signatura del conveni, el 

President del Consell Comarcal 
i de l’Agència de Desenvolupa-
ment del Berguedà, David Font 
va explicar que l’acord “respon a 
una estratègia del territori de po-
der aprofitar les oportunitats per 
difondre el patrimoni i les joies ar-
quitectòniques del Berguedà”. í

monestir De sant llorenç.
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erò, vet aquí, que la primavera d’aquell any, una de 
les col·lecionistes d’art més importants del segle 
XX, la Gertrude Stein, va encarregar-li un retrat. 
Es veu que, després de més de cent sessions de 
posats, no hi havia manera de trobar la inspiració. 
Ho va deixar estar i, setmanes després, va resoldre 
el retrat en una sola tarda i sense model, i la peça es 
va convertir en una de les icones de la modernitat. 
Què va passar entremig?: Gósol.

Segons la Jèssica Jaques, Picasso no va anar a 
Gósol per motius de salut física, sinó per nostàlgia. 
El pintor enyorava repetidament un moment del 
seu passat que ell mateix havia convertit en mític 
i fundacional, la seva estada a Horta de Sant Joan. 
Allà i a Gósol, van ser els llocs on probablement 
Picasso va ser més feliç.

A Gósol, Picasso hi va realitzar 302 treballs 
en tres setmanes i es podria dir que les primeres 
obres modernes surten d’aquí. Va experimentar una 
vertiginosa recerca cap a un nou llenguatge plàstic, 
que ja quedarà cap la seva producció posterior, amb 
els seus ocres i blaus i la simplicitat de les formes. 
Gósol, a més, el va satisfer del tot, personalment. 
Gósol era un matriarcat, els homes tenien oficis 
itinerants (molts d’ells contrabandistes) i ell s’hi va 

trobar com peix a l’aigua en un lloc ple de dones, 
tal i com havia desenvolupat la seva infantesa. Una 
d’aquestes dones, a qui Picasso anomenava Hermí-
nia, va ser protagonista de trenta-tres dibuixos i va 
plasmar el seu rostre a la “dona dels pans”, icona 
del poble. El jove artista passava tardes fent parti-
des de cartes amb els contrabandistes a cal Tampa-
nada, on s’allotjava, i buscava molts fòssils. Va fer 
molta amistat amb l’amo, en Josep Fondevila, el 
quadre del qual va ser qui li va donar la inspiració 
per a resoldre el de Gertrudis. Ell no pensava estar 
gaires dies a Gósol, com ho demostren les cartes 
que enviava a Enric Casanovas, l’escultor que el 
va engrescar a anar allà. En aquestes cartes Picasso 
demana més material per a pintar i la Fernande 
productes cosmètics. Les cartes donen fe del canvi 
d’ànim de Picasso, de la fascinació que tenien pels 
balls del diumenge o les festes locals.

I el més curiós de tot, i com a prova de l’estima 
que tenien per la terra, Picasso va escriure alguna 
carta mig en català mig en castellà, això sí, plena de 
faltes d’ortografia, i al final de la carta la firmava 
com a “Pau de Gósol”. í

Font: L’Erol, Jèssica Jaques Pi: “En Pau de Gósol”. 

Històries i historietes / 6 
PEP MASANA

Periodista
i escriptor

En Pau de Gósol
t

P

El 1906 Picasso començava 
a veure com la fortuna li 
somreia. Tenia 24 anys, vivia 
amb Fernande, una noia 
bonica i llesta, i alguns burgesos 
adinerats francesos començaven 
a comprar quadres seus.

tasta.cat 08 / Desembre 2016 / gener  201744
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Nova proposta pels 
Rasos de PegueraPeriodista

RAMON VILADOMAT

Espai turismet
REPORTATGE

El Consell Comarcal del Berguedà ha presentat aquest estiu 
una proposta per a tornar a donar vida als Rasos de Peguera 
i convertir-los en una estació de muntanya amb activitats de 
natura i esport no només al voltant de l’esquí i els esports de 
neu, sinó per dur-hi a terme activitats tot l’any. è
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L a proposta, segons ex-
plica el president del 
Consell Comarcal, Da-
vid Font, seria una oferta 
de lloguer per a 25 anys 

als propietaris de l’estació, la famí-
lia Pujals de Berga, que comporta-
ria una inversió de 270.000 euros 
per reobrir l’edifici on hi havia la 
cafeteria com a centre de serveis 
als visitants i reconvertir l’espai en 
una estació de muntanya oberta 
tot l’any.

risme del Berguedà, Toni Barat, 
que deia que “la reobertura dels 
Rasos és la prioritat número 1 
dels nostres associats. Després 
és Queralt”, per afegir que els Ra-
sos són “un diamant en brut que 
cal aprofitar tot l’any i no només a 
l’època de la neu i un actiu bo per 
a tota la comarca”.

D’entrada, la proposta sembla 
estar ben encarrilada i justificada. 

Espai turisme  / El reportatge

les respostes de la proposta, 
més enllà de la dels mateixos pro-
pietaris, semblen haver estat unà-
nimes, especialment entre el món 
empresarial berguedà, que hi veu 
una nova oportunitat de tornar a 
donar vida a aquesta estació que 
va ser pionera a Catalunya en la 
pràctica dels esports de neu.  

així, al Regió 7 del passat 3 
d’agost, hi podíem llegir opinions 
autoritzades com la del president 
de l’Associació d’Hostaleria i Tu-

ara falta veure què hi diu o quines 
condicions hi posa la propietat, 
una negociació que no ha estat 
mai fàcil. ni quan hi va haver una 
proposta en ferm, fa uns anys, 
d’invertir-hi fort per dotar l’esta-
ció, la més propera i de més fàcil 
accés per a tots els residents a 
l’àrea metropolitana, dels serveis 
adients per a la pràctica esportiva 
d’hivern.

è

reobrir la Cafeteria seria un Primer Pas Per tornar a Donar viDa a l’antiga estaCió D’esQuí
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els arrossegaDors es mantenen Drets malgrat anys D’estar aturats.
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De moment s’ha restaurat i 
reobert el xalet-refugi dels Rasos, 
des d’on s’ofereix un atractiu pro-
grama d’activitats vinculades amb 
la natura o l’esport. Però el mateix 
titular del xalet, en Jaume Palau, ja 
ens exposava fa uns mesos les di-
ficultats que sempre ha trobat amb 
els propietaris de l’estació per po-
der-hi programar alguna de les se-
ves activitats, com ara senderisme 
o orientació espacial, com seria el 
seu objectiu.

Hem de confiar, però, en aques-
ta nova proposta de dotar el Ber-
guedà d’uns equipaments turístics 
i atractius que portin dinamisme i 
activitat econòmica a la que caldria 
sumar-hi la també proposada des 
dels municipis de l’alt Berguedà de 

reprendre un altre projecte que fa 
anys dorm en algun calaix admi-
nistratiu, com és el Coll de Pal 
per connectar-lo amb l’estació 
de la Molina.

Caldrà veure quins són els 
resultats d’aquestes propostes, 
per les quals confiem que arribin 
a bon termini. Però, sense voler 
ser uns aixafaguitarres, tots de-
sitgem que uns projectes com 
aquests, tan importants pel 
futur del Berguedà, no acabin 
com la reclamada hostatgeria 
i el restaurat de Queralt, que 
després d’anys d’insistència i 
reivindicacions, segueixen tan o 
més desangelats que els rove-
llats arrossegadors de l’estació 
dels Rasos. í
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i ets curiós i tens ganes de passar-ho bé en família, 
has d’organitzar una sortida per visitar les colònies 
tèxtils de les comarques de Barcelona a la web de 
la Diputació de Barcelona “barcelona és molt 
més” www.barcelonaesmoltmes.cat trobaràs 
moltes propostes.

Construïdes entre finals del segle XiX i 
principis del XX, les colònies industrials, en-
cara estan plenes de màquines que es poden 
fer funcionar, teixits que es deixen tocar i 
tantes anècdotes sorprenents que quedaràs 
bocabadat. Preparat per viatjar al passat? 

1. Colònia de Viladomiu Nou
un bon lloc per començar a entendre la història 
d’aquests nuclis industrials és la Torre de l’Amo 
de Viladomiu Nou, a Gironella, ja que alberga 
el Centre d’Interpretació de les Colònies Tèxtils 
del Llobregat. allà podreu descobrir com vivien 
els propietaris de les start-up modernistes, els 
més rics entre els rics de l’època. també hi 
gaudireu d’unes vistes molt boniques: el fet que 
les indústries tèxtils s’haguessin de construir fora 
de les zones urbanes i a la vora dels rius fa que 
tinguin unes ubicacions magnífiques. 

S

Espai turisme

La vida a les Colònies Industrials

t

tasta.cat 07 / OCTUBRE / NOVEMBRE 201648

Molt a prop 
de Barcelona, 
i ben comunicat 
amb la capital 
de Catalunya, 
s’estén un ampli 
territori que va des 
de la Mediterrània 
fins als Pirineus, 
on podem gaudir 
d’un patrimoni molt 
ben conservat.

esCola De la Colònia viDal al ParC fluvial Del llobregat. joseP Cano/DiPutaCió De barCelona.
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2. Colònia Pons  
ben a prop, a Puig-reig, trobareu una altra 
colònia molt interessant sobre el riu Llobregat. 
es tracta de Cal Pons, un complex residencial 
i industrial aixecat el 1875 amb l’objectiu de 
satisfer totes les necessitats dels treballadors i 
les seves famílies. Per això, a més de la fàbri-
ca i els habitatges, hi ha una escola, un jardí, 
una botiga, un cafè, una fleca i una fonda, a 
més d’una església i un convent de monges. 
si sentiu curiositat per aquest últim aspecte, 
no deixeu de visitar el Centre d’Interpretació 
de l’Església de Cal Pons, ja que disposa 
de tres espais museïtzats que permeten 
desxifrar, amb una claredat meridiana, quin 
paper va jugar la religió en la consolidació del 
sistema de colònies industrials a Catalunya.
 
3. Colònia Vidal
també a Puig-reig, la Colònia Vidal destaca 
pel bon estat de conservació del conjunt 
industrial, i podreu veure-hi tots els enginys 
que s’utilitzaven per transformar la força de 
l’aigua en energia per a la fàbrica: la resclosa, 
el canal i la turbina són impressionants! la 
màquina de vapor és un altre element que 
té molt d’èxit entre els nens, a banda de les 
eines tan estranyes que s’exhibeixen a la nau 

de telers. si observeu amb atenció l’obridora, 
la carda de xapons, les contínues de filar i 
els telers de garrot, aprendreu moltes coses 
sobre l’elaboració de teixits. 
 
4. Colònia de Borgonyà
Borgonyà va ser la colònia més gran de la 
conca del riu Ter. aixecada el 1895 en el terme 
municipal de Sant Vicenç de Torelló, era cone-
guda com “la colònia dels anglesos” per l’origen 
escocès de l’empresa fundadora, la famosíssima 
Coats. aquesta afiliació explica la línia arquitectò-
nica i urbanística que es va seguir a Borgonyà, 
amb cases unifamiliars amb pati al davant i eixida 

a la part posterior, 
jardins molt ben 
cuidats a tot l’entorn 
i, fins i tot, un camp 
de futbol. el Museu 
del Ter hi organitza 
visites per a grups, 
així que poseu-vos en 
contacte amb ells si us 
ve de gust anar-hi a fer 
un volt.  
 
5. Colònia Güell
i acabem amb la 

més famosa de les colònies industrials de les 
comarques de Barcelona: la colònia Güell. 
situada a Santa Coloma de Cervelló, el seu 
patrimoni històric i arquitectònic ha estat 
preservat perfectament i, transitant pels seus 
carrers, us serà fàcil d’imaginar com es vivia 
a principis del segle XX en un poble com 
aquest. els trets més característics del mo-
dernisme vigent en aquell moment hi són ben 
presents, així que obriu bé els ulls i aviveu la 
resta de sentits! Passi el que passi, no deixeu 
d’entrar a la cripta de la colònia Güell: és 
Patrimoni de la Humanitat des de 2005 i la 
va dissenyar l’arquitecte Antoni Gaudí. í

Ca l’esPinal De la Colònia güell al baiX llobregat. joseP Cano/DiPutaCió De barCelona.
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E ls dies 20, 21 i 22 de gener, Puig-reig celebrarà 
una nova edició de la seva festa més popular, 

amb més de 125 anys de tradició, La Corrida.
enguany la regidoria de festes i la comissió de la 
Corrida volen potenciar les curses del diumenge a 
la tarda. un atractiu que també diferencia aquesta 
d’altres festes de Sant Antoni. 

les activitats però, ja comencen dies abans 
amb el 25è Concurs de Fotografia projectada, orga-
nitzat per la secció de fotografia del CQuie.

Divendres dia 20 a les 10 del matí al Pas-
seig riera de la sala, esmorzar i passejades amb 
carro per als infants de les escoles. a 2/4 de 3 de 
la tarda, al mateix passeig, hi haurà La Corrida 
Infantil, amb passejades amb rucs i el tradicional 
joc de les cintes. Hi col·laboren les escoles del po-
ble. a 2/4 de 10 del vespre es farà “La Cuina del 
Porc”. tast de plats cuinats elaborats amb porc 
a càrrec d’una coneguda cuinera del poble. a 
2/4 de 12 de la nit, al Pavelló d’esports, Ball de 
la Corrida organitzat per la colla Diables del Clot 
de L’infern.

el dissabte dia 21, a les 10 del matí al Passeig 
riera de la sala, dotzè Raid Social de La Corri-
da, i a les 11, el ‘rodeo de rucs’. a la biblioteca 
guillem de berguedà, inauguració de l’exposició 
col·lectiva de pintors i a les 7 de la tarda, sortida de 
la comitiva de banderers, Comissió de la Corrida i 

autoritats, Pubilles i Hereus, templers i la banda de 
l’escola municipal de música de Puig-reig des de 
l’ajuntament per anar cap a l’església on a 2/4 de 
8 hi haurà missa solemne en honor a sant antoni.

Diumenge és el dia gran de la festa i comença 
a 2/4 de 9 del matí amb el 17è ral·li fotogràfic de la 
Corrida, amb les inscripcions a la biblioteca gui-
llem de berguedà. seguidament ‘Tamborrada’ dels 
Diables del Clot de l’Infern pels carrers del poble, i a 
partir de les 9 a la Plaça nova, festa a l’entorn del 
porc. esmorzar gratuït amb botifarra, pa i vi. De-
mostració d’elaboració d’embotits, a càrrec dels 
veïns de Cal marçal i fonollet; mostra d’embotits 
productes artesans i d’oficis tradicionals amb ex-
posició d’eines antigues del camp.

a les 11 del matí a l’ajuntament, lliurament de 
l’estendard al banderer, i a 2/4 de 12 pels carrers 
del poble, Cercavila de Cavalleries i Xarrets amb 
l’acompanyament dels Gegants i dels Grallers de 
Puig-reig, dels Hereus i les Pubilles de Puig-reig i 
d’arreu de Catalunya, Banda de l’Escola de Música 
de Puig-reig, Banda de l’Escola de Música de Berga. 
Durant la cercavila, davant el Cafè nou, tradicional 
joc de les cintes. 

a la 1 del migdia a la Plaça nova, Audició de 
Sardanes, i a 2/4 de 4 de la tarda, al circuit situat al 
costat del camp de futbol, ‘La Corrida Trofeu 22è Me-
morial Francesc Lladó’, amb curses de cavalls, pura 

Puig-reig es prepara per a “La Corrida”
Espai Fires i Festest
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sang, creuats, rucs i ponis. Premis en metàl·lic pels guanyadors.
seguidament, Tradicional Joc de les Cintes.
Durant tot el dia a la sala de la Creu hi haurà de nou la Tóm-

bola Benèfica a favor de la lluita contra el càncer i se celebrarà el 
quart Concurs d’Instagram de La Corrida.

Per a més informació i conèixer els últims detalls dels actes, 
podeu entrar als webs: 

www.lacorrida.cat, www.puig-reig.cat i 
www.tasta.cat o a través del codi Qr: 

puIG-REIG / cLImAtItzAcIó

Cansaladeria
Plats preparats
Llegums cuits
Queviures

Llobregat, 41Telèfon 938 380 348
08692 PUIG-REIG (BCN)

puIG-REIG / ALImENtAcIó

puIG-REIG / AssEGuRANcEs

puIG-REIG / ELEctRòNIcA

puIG-REIG / AutOmOcIó

puIG-REIG / AutOmOcIó

puIG-REIG / ALImENtAcIó

puIG-REIG / ALImENtAcIó

Matins de 7,30h a 13h - tardes de 15h a 20h - diumenges tancat
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on Kabat-Zinn, conegut com a referent mundial per haver 
introduït  aquesta pràctica dins el model mèdic i científic, 
defineix mindulness com “prestar atenció de manera inten-
cional al moment present, sense jutjar”. 

Per superar certs problemes és necessari que prestem 
atenció i prenem una consciència plena del que ens passa, pel 
que és necessari centrar-se en el moment present de manera 
activa (sense interferències sobre el que se sent en el passat o 
expectatives de futur). Busquem que els aspectes emocionals 
siguin viscuts i acceptats en la seva pròpia condició, sense 
ser evitats ni intentar controlar-los. Es tracta d’abraçar la vida 
amb tota la seva riquesa, trobant un espai per a créixer tant en 
força interior com en experiència i saviesa.

La nostra màquina de pensar (cervell) ens porta massa so-
vint a moments diferents d’aquell en el qual vivim, i el resultat 
és que acabem al llarg del dia esgotats mentalment i en alguna 
ocasió ens podem arribar a sentir com estranys dins la nostra 
pròpia vida. Per reduir la confusió mental que produeix el fet 
d’estar pensant i fent diferents coses a la vegada és important 
aprendre a aturar-nos: STOP. Això farà que reconnectem amb 
els nostres sentits, les nostres emocions, sensacions i pensa-
ments i adoptem una actitud d’obertura i acceptació. El fet de 
parar i observar el que ens passa, fa que el nostre nivell d’acti-
vitat i energia cerebral disminueixi i, per consegüent, augmen-
tem la nostra serenitat i potenciem una visió òptima de la nostra 
experiència. 

Amb la pràctica regular s’aconsegueix ser conscient de 
quan actuem amb el pilot automàtic posat, mecanisme que fa 
que simplement reaccionem als estímuls de manera mecànica; 

Espai salut 
GORETTI SOLÀ

Psicòloga especialista 
en Neuropsicologia 
i Programació 
Neurolingüística

Mindfulness; vivint en el present...
t

J acció-reacció, sense portar-ho a la consciència i tenint l’opor-
tunitat de respondre en comptes de reaccionar. 

Els estudis neurocientífics indiquen que, quan les perso-
nes dediquen una part del seu temps al dia a cultivar una pre-
sència disciplinada com un entrenament mental, es produei-
xen canvis en el cervell que faciliten la capacitat de respondre 
millor als esdeveniments, per tant, que milloren l’adaptabili-
tat i l’estat d’ànim. També s’ha demostrat una menor reacti-
vitat a l’estrès, una major capacitat d’atenció i concentració i  
una millor equanimitat (no aferrar-se).

Per tant, és molt important que comencem a integrar 
l’atenció conscient o mindfulness a les nostres vides, tant de 
manera informal (menjar conscient, dutxa conscient, conduir 
conscient...) com de manera formal (a través d’una guia inicial 
que ens pugui ensenyar eines i tècniques per a mantenir-nos en 
l’aquí i ara a través de la respiració, el body scan, meditacions, 
visualitzacions...) per poder-ho desenvolupar més endavant per 
si sols i aconseguir aquesta millora en la qualitat de vida, po-
dent gaudir de cada instant present ben intensament.... La paraula mindfulness 

ha estat traduïda com 
atenció plena o conscient 
i significa prestar atenció 
de manera conscient a 
l’experiència del moment 
present amb interès, 
curiositat i acceptació. 

í
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t Espai salut

JORDI VILÀ

Augment de mama: 
què no volem?

Metge especialista en Cirurgia Plàstica, Estètica 
i Reparadora, i Doctor Cum Laude en Cirurgia 
per la UAB.
Metge adjunt al Servei de Cirurgia Plàstica de 
l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (Badalona), 
és Associat Clínic a la UAB, 
desenvolupa activitat privada pròpia a Barcelona 
i coordina el Servei de Cirurgia Plàstica de Grup Policlínic.
Ha guanyat diverses beques i premis, i té publicacions a 
revistes d’alt nivell en la seva especialitat.

Centre Mèdic Berguedà
Passeig de la Pau núm. 21 Berga
938 22 00 53

a majoria de pacients solen demanar 
també un resultat natural, que pot ser 
expressat sovint com “que es noti 
(l’augment) però que no es noti (que 
es tracta d’un pit operat)”. La clau de 
l’èxit està, per tant, en aconseguir, a 
més de l’augment de volum, una forma 
i simetria correctes.

Què cal saber per evitar allò 
que no ens agradaria?
Respecte la tècnica quirúrgica, hi ha 
dos aspectes a tenir en compte: on fem 
la via d’entrada per l’implant (la inci-
sió), i a quina profunditat col·loquem 
la pròtesi (el pla anatòmic).

Hi ha 3 possibles llocs per la incisió: 
l’axil·la, el marge inferior de l’arèola i 

t

Llicenciat en Medicina 
per la UB

Plantejar-se una intervenció 
d’augment de mames és una 
decisió important per a tota pacient. 
Els objectius d’aquesta cirurgia 
semblen obvis d’entrada: es tracta 
d’augmentar el volum del pit, mitjan-
çant la col·locació d’unes pròtesis o 
implants que són de “silicona”.
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Respecte els implants (pròtesis), cal 
saber que són de silicona, però tenen dues 
parts: una coberta texturada (no llisa) per-
què la pròtesi s’adhereixi als teixits del vol-
tant, i un gel a l’interior que diem que és 
cohesiu, és a dir, que no migra si l’implant 
es trenqués per algun motiu i, per tant, és 
senzill de retirar.

Sobre quin volum volem aconseguir, els 
implants no es mesuren en talles de soste-
nidor, sinó en centímetres cúbics o mil·lili-
tres, i el resultat final de la cirurgia sol ser 
un augment més aviat de la copa (la lletra 
de la talla dels sostenidors: 90B, 90C...), 
que del contorn (el número).

Però a més del volum, hi ha diferents 
formes: rodons i anatòmics (o en llàgri-
ma o gota) i perfils o projeccions.

Arribar a un resultat final correcte de-
pèn, per tant, d’una bona tècnica, però 
també d’un bon pla quirúrgic: cal saber 
què posar, per on i on posar-ho. Així arri-
barem allà on volem arribar. í

anatòmica     rodona

el solc submamari. D’aquests, els més 
utilitzats són els dos últims, i l’elec-
ció final depèn de les característiques i 
preferències de la pacient.

El pla anatòmic on col·loquem l’im-
plant pot ser subglandular (per sota la 
glàndula mamària), subfascial (per sota 
la capa fibrosa que recobreix el múscul 
pectoral) o dual (la meitat superior de la 
pròtesi sota el múscul pectoral i la mei-
tat inferior sota la glàndula). L’elecció 
del pla és molt important i depèn de 
l’activitat de la pacient i el gruix del 
greix subcutani. Tots hem vist pacients 
intervingudes d’augment de mames on 
les pròtesis semblen dos objectes col-
locats sobre el tòrax, oi? Sovint això és 
a causa d’una mala elecció del pla.
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t
estació de l’any, el nostre organisme també es 
prepara per fer front als virus i als bacteris que 
apareixen en els períodes més hivernals. 

tot això influeix en el nostre sistema cel·lular 
i hormonal i ens pot fer descompensar metabò-
licament. De fet, no ens ha d’estranyar que a la 
tardor moltes persones pateixin grips intenses, 
refredats i altres problemes immunitaris, així 
com que ens caiguin els cabells i reapareixen 
malalties de la pell com, per exemple, l’acne, els 
èczemes o la psoriasis, entre altres.   

ara bé, cada per-
sona pateix unes man-
cances diferents a nivell 
vitamínic, mineral i anti-
oxidant. no tots acumu-
lem la mateixa quantitat 
de tòxics (fetge, ronyó, 
pell i intestins) ni tenim 
les mateixes dificultats 
d’absorció, impermea-
bilitat o intoleràncies. i, 
evidentment, existeixen 
diferències significatives 

entre edat, ritme fisiològic, nivell de vida, nivell 
d’estrès i genètica, entre altres.  

així doncs, no té cap sentit que consumim 
un complex vitamínic, si no coneixem els requeri-
ments i les exigències específiques del nostre cos.  

uan arriba la tardor, són moltes les persones 
que se senten cansades, desanimades, entris-
tides o apàtiques. Hem de tenir present que 
venim d’un període en 
què el nostre cos possi-
blement ha patit una des-
compensació provocada 
per la deshidratació, l’ex-
cés de toxines ingerides 
i l’estrès del sol. Com a 
conseqüència d’això, el 
nostre organisme s’inten-
ta regularitzar i consumeix 
una energia endògena 
que ens causa flaquesa. 

Per altra banda, el 
descens de les temperatures i l’escurçament 
de les hores de sol, a més de produir una bai-
xada de la serotonina, fan que el nostre orga-
nisme s’hagi de readaptar a nivell endocrí i im-
munitari. així mateix, en el transcurs d’aquesta 

Espai salut

Aquesta tardor dóna    
un cop de mà al teu 
sistema immunitari!      

Maria Cosp
et recomana

que apostis per
una suplementació
vitamínica, mineral

i antioxidant
personalitzada

Q
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És molt important remarcar que, tot i que 
una dieta equilibrada i un ritme de son adequat 
ens hauria d’aportar tot l’arc nutricional neces-
sari per al nostre organisme, diversos estudis 
demostren que la població pateix un dèficit 
preocupant de certs micronutrients, una reali-
tat que s’associa al fet que consumim aliments 
amb uns nivells de nutrients insuficients. ens 
estem referint a aquells aliments que es cullen 
fora de temporada, són transgènics, pateixen 
manipulacions, es tracten amb pesticides o 
provenen de cultius massius hidropònics o 
d’hivernacles.

un altre factor a tenir en compte és la ma-
nera com preparem i cuinem aquells aliments 
que consumim, així com els perjudicis que po-
den provocar els anomenats contra-aliments. 
ens estem referint a aquelles substàncies que 
no nodreixen el nostre cos, sinó tot el contra-
ri, ja que ens desnodreixen i ens desequilibren 
com, per exemple, sucres, productes prepa-
rats, alimentació industrial, excés de sal, alco-
hol, greixos trans, brioxeria, aliments de baixa 
qualitat, salses, conservants, colorants i esta-
bilitzants, entre molts altres. 

un bon exemple d’això és que nosaltres 
vivim en un país mediterrani amb sol, una dieta 
bastant equilibrada i una qualitat de vida alta, 
però estem mancats de grans grups vitamí-

nic i minerals com la vitamina D o el Magnesi 
i, a més, patim un dèficit permanent d’àcids 
grassos, Omega 3, vitamines del grup B, Calç i 
Ferro. tan sols això, ja causa una simptomato-
logia molt alta, com ara un augment d’osteopo-
rosis, vertígens, inestabilitat, estats depressius, 
insomni, contractures musculars, fatiga física i 
mental, dolor, problemes de memòria i concen-
tració, mal funcionament intestinal, etc. 

gràcies a una suplementació persona-
litzada i adequada, podem corregir algunes 
d’aquestes mancances i millorar el nostre estat 
de salut global. a Maria Cosp t’ajudarem a tro-
bar aquelles vitamines, minerals i/o antioxidants 
més adequats per cobrir les teves carències. í 
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KINESSIOLOGIA
la Kinessiologia Holística és la tècnica de tes-
tar els músculs per a obtenir una exacte informació 
dels desequilibris del cos físic, energètic, estructural 
i emocional.
la paraula “Holística” prové del grec “holos” que 
significa tot. la Kinessiologia Holística entén 
l’organisme com la suma de totes les parts, és a dir, 
quan tenim un desequilibri no només hem de bus-
car en un camp, sinó que s’ha de buscar i analitzar 
en totes les parts.
la Kinessiologia Holística és un mètode d’ava-
luació i diagnòstic no invasiu, còmode i eficaç que 
treballa a nivell del sistema nerviós. a través d’actes 
reflexes, el pacient contesta a les preguntes que es 
formulen sobre el seu organisme, emocions i l’estat 
energètic. gràcies a les respostes que el pacient ens 
dóna, podem trobar l’origen de la patologia. 
amb la Kinessiologia usem la fitoteràpia 
(herbes), oligoteràpia, dietètiques, flors de bach, 
vitaminoteràpia, manipulacions osteopàtiques, 
acupuntura...
una de les coses més importants que detectem 
amb la Kinessiologia Holística és la intoleràn-
cia alimentària, que ens pot causar una gran part 
dels desequilibris que podem tenir. acompanyat 
també de la detecció de paràsits intestinals o les 
molestes càndides. el test d’intoleràncies alimentà-
ries ens ajuda a millorar el nostre cos a nivell intern, i 
alhora també símptomes, patologies i l’aspecte físic.

ACUPUNTURA
a Quirobell ens dediquem a l’acupuntura 
des de l’any 1995, més de 20 anys.
l’acupuntura és una tècnica terapèutica 
mil·lenària d’origen xinès que consisteix 
en estimular certs punts del nostre cos, ja 
sigui amb agulles, moxa, pressió amb els 
dits (shiatsu o digitopuntura)... també fem 
servir ventoses xineses que ens ajuden a 
desenganxar la pell de la musculatura i així 
millorar la circulació sanguínia. amb aquests 
estímuls es busca l’equilibri del cos i ment.
l’acupuntura ens pots ajudar en cas de:· Dolor crònic: artrosi, artritis... · Problemes de fertilitat i qualsevol tipus   
 d’alteració menstrual· alleugerar el dolor d’esquena crònic· tendinitis· estrès, ansietat, depressió, insomni...· ajuda a millorar la digestió· migranyes, mals de cap...· entre altres afeccions i desordres 
 del nostre cos.
l’acupuntor intenta trobar l’origen que ha 
provocat el desequilibri i s’ha convertit en la 
causa del dolor i el tracta mitjançant la inser-
ció d’agulles, shiatsu... en determinats punts 
per aconseguir la millora immediata dels 
símptomes. l’acupuntura millora l’estat 
general de salut i benestar.

PUIG-REIG: 938 380 337
BERGA: 931 870 653



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 938 250 321
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  

 Gósol 
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
Mireia Perruqueria Unisex   626 861 932- 938 234 293

➜ 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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Bones festes

i feliç 2017
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U n any més, la Fundació Tutelar del 
Berguedà organitza l’exposició sub-
hasta solidària, amb la finalitat d’acon-

seguir recursos per a fer front al seu gran 
objectiu: vetllar per la protecció dels drets de 
les persones amb discapacitat psíquica i la 
millora de la seva qualitat de vida, potenciant 
les seves capacitats en tots els àmbits i evitant 
situacions de desemparament quan els pares 
no se’n puguin fer càrrec.

l’exposició-subhasta benèfica comen-
ça amb la compra de les teles a diversos 
establiments de la ciutat. les obres s’ex-
posaran al c/ Ciutat, 35, a l’antic “Cinema 

Catalunya”, local cedit pels Castellers de 
Berga, i la inauguració serà el 3 de desem-
bre a les 12 del migdia. l’exposició restarà 
oberta fins al 18 de desembre. la cloenda 
es farà el diumenge dia 18 de desembre 
amb obertura a les 12 del migdia i finalitza-
ció de la subhasta a les 13 hores. Durant 
tots els dies de l’exposició es podran fer 
ofertes sobre les obres exposades. el preu 
de sortida serà de 20 euros. els respon-
sables de l’entitat esperen una resposta 
semblant i, si pot ser, millor que l’any pas-
sat, per això animen tothom a compartir 
art i solidaritat.í

La Fundació Privada Tutelar del Berguedà 
organitza l’exposició-subhasta benèfica



CONSULTES 24h: 670 005 005 l Pere II, 7 baixos A l Tel. 93 822 10 11

NOU SERVEI

ESCÀNER BUCAL 3D
La tecnologia més avançada per

un millor diagnòstic

Treballem amb mútues

L’equip de
Solucions

Dentals Berga
us desitgem
un bon Nadal
i millor 2017

Obrim
de dilluns a dissabtes

de 9 a 22h.

Consulta’ns!!


