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Presentació

La vinyeta

Agafem embranzida
em canviat d’any i després de fred i
nevades, el 2017 comença a agafar
embranzida. Arriba carnestoltes, la
Fira Internacional del Formatge
a Berga, la Fira de la Tòfona a Olvan i Cal Rosal, la Festa de l’arròs
de Bagà, la concentració de vehicles militars d’època al Guixaró,
la Fira de Sant Josep de Gironella, actes i activitats a Vilada... Això
s’anima i ho hem de gaudir. Aquest
Tasta també inclou entrevistes, informacions i reportatges. En Ramon
Viladomat ens acosta Saldes i el seu
cel de qualitat, entrevistem al gastrònom Toni Massanés per parlar
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de la cuina al Berguedà i expliquem
la tasca de divulgació que es porta
a terme perquè els joves coneguin
el passat industrial del Berguedà.
També parlem del Pedraforca que
forma part de les muntanyes emblemàtiques del Mediterrani i altres
temes. Tot això ho amanim amb les
seccions de Salut, Historietes Fets
i gent, Rutes amb encant i aquesta
vegada amb una pàgina d’escacs.
A veure si us atreviu a fer la jugada. Per cert, moltes gràcies als fotògrafs que col·laboren en aquesta
edició. Són uns artistes. Disfresseu-vos molt i gaudiu dels actes! í

Miquel Bernadas
Carme Cirera.

Fotografia:
Manel Escobet “Foto
Luigi”, Manel Iglesias
“Iglesias Fotògrafs”,
Juli Bover, Josep Pont
i Roca, Jaume Soler-

Miquel Bernadas.
Il·lustracions:
Salvador Vinyes,
Sílvia Massana.

Redacció i Publicitat:
617 395 978
Impressió:
Rotimprès
Dipòsit legal:
B-27800-2015

Amb el suport de:
Diputació de Barcelona

FEBRER / MARÇ 2017

tasta.cat 09 3

t

De tota confiança
n Especialitat
en Odontopediatria
n Implantologia
n Estètica dental

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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gabinet MÈDIC del berguedà
Quadre mèdic i especialitats
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

Carrer Barcelona, 54

REUMATOLOGIA
Dr. Giralt
ENDOCRINOLOGIA
Dra. Martínez
APARELL DIGESTIU
Dr. Rodríguez
VASCULAR
Dr. 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

Tel. 93 822 07 07

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

Fax. 93 821 41 70

08600 BERGA
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Parlem amb
Texte: FERMÍ RIU - Fotos:

d’aquí és bona, que els
embotits són de qualitat,
que a més tenim productes
diferencials que moltes comarques voldrien; productes
de la terra que molts voldrien tenir... Per tant, tenim
aquesta idea que el menjar
és bo perquè reflecteix un
paisatge privilegiat; qualitat
alimentària lligada a qualitat
de paisatge. També tenim
alguns restaurants coneguts
arreu per l’excel·lència de
la seva cuina, malgrat la notícia trista
de Cal Sala, restaurants com Els Casals
o l’Estany Clar i altres. També hi ha una
nova generació de cuiners joves que ha
estudiat cuina, s’estan espavilant molt
i fan coses molt interessants, coses
ben fetes, per exemple ara amb tapes
informals però amb producte local,
perquè si no perdrien la identitat. Crec
que això passa no només a Berga, a tot
el Berguedà, però trobo a faltar que els
restaurants, venent marca Berguedà, è

Toni Massanés:
“Al Berguedà
hi tenim de tot.
Només ens cal treballar plegats”
Aquesta vegada volem parlar
amb una persona que, a més de
berguedà, és expert en gastronomia, en cultura gastronòmica,
en investigació i divulgació de
productes, plats, menges, etc., i
director de la Fundació Alimentària Alícia. Es tracta del gastrònom Toni Massanés.

A

la comarca del Berguedà continuem
lluitant per aconseguir la màxima
excel·lència en gastronomia, en els
productes, els elaborats, en atraure
el visitant, però tenim la sensació que
encara ens falta posar-hi més èmfasi.
—Com veus l’actualitat gastronòmica
del Berguedà?
—Continuem tenint la percepció que
al Berguedà s’hi elaboren molt bons
productes, és a dir, que els pollastres
que es fan aquí són bons, que la carn
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Parlem amb

Toni Massanés

è facin més accions de promoció més
enllà de la comarca. El que tenim
clar és que la riquesa ens vindrà de
fora. Quan ve gent, treballem tots, i
quan no ve gent, no treballa ningú.
Per tant, hem d’aprendre a col·laborar conjuntament per fer que vinguin
més visitants a menjar, a comprar
els nostres productes, a gaudir del
paisatge, que els que vinguin a buscar bolets no vinguin a destrossar
el bosc i marxin sense fer un cafè
amb llet, sinó que vinguin a gaudir i
8 tasta.cat 09 / FEBRER / MARÇ
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respectar la natura i que coneguin tot el
que els oferim a la comarca.
—Amb el tema bolets hi ha molta
feina a fer...
—Això crec que caldria endreçar-ho.
Aquest any ha sigut un any extraordinàriament bo de bolets, amb diferència
respecte a altres comarques. A mi, a la
Boqueria, el Patràs, que en compra a tot
el món, em va dir: “Escolta, a finals de
setembre i octubre, els únics bolets que
venia eren del Berguedà, no en rebia de
cap altra comarca”. Si anaves a Coforb
o Taravil, era una burrada la quantitat
de gent que hi trobaves. Això no pot
ser. Ens queixem de les Rambles i això
era pitjor. Cal fer-ho sostenible, que no
embrutin, que no malmetin... Crec que
cal una estratègia integral per a millorar
el fet boletaire a casa nostra.
Tornant a la gastronomia del Berguedà,
crec que tenim productors de referència, tenim una gastronomia d’alt i mitjà
nivell de primer ordre, tant en tradició
com en creativitat, però ens falta coordinar-nos, treballar plegats, deixar enre-

re els campanars... La gent no entén si
Cal Rosal no és Gironella i si Cal Rosal no
és Berga. Quan vénen al Berguedà, vénen
al Berguedà. Hem de tenir aquesta visió
més de segle vint-i-ú perquè hem d’anar
més junts com a comarca per a reforçar
aquest nom que tenim, que combina
natura, paisatge, turisme sostenible,
familiar i agroalimentació de proximitat.
Crec que tots hem de ser més responsables. No només els polítics, sinó tots,
des del nostre punt de vista hem de
tenir aquesta visió de cooperar perquè

ara que sembla que hi pot haver una
mica més d’alegria a la metròpoli, això
ens acabi arribant, ens acabi beneficiant també amb la gent que pugui venir
a aquesta comarca i perquè la gent del
Berguedà pugui viure el dia a dia amb
qualitat de vida i amb el reconeixement
de la feina que fa cadascú.
—Darrerament hi ha hagut un boom
de les tapes, que s’han posat de
moda i sembla que també ha despertat la creativitat de diversos establiments.
—La tapa és un format que està triomfant a tot el món, tot i que fa molts anys
que existeix. Fa més temps del que la
gent es pensa. Tot i que ho atribuïm a la
cultura andalusa, a Catalunya les tapes
ja hi eren abans dels corrents migratoris
posteriors a la Guerra Civil. Aquí fèiem
pica-pica, el vermut, etc. I després
nosaltres dinàvem, oi? Ara, amb la idea
que hem de menjar menys quantitat,
podem dinar o sopar de tapes. Això
lliga molt més amb una realitat: que
mengem molt més a fora i que, quan

“

La tapa és un format
que està triomfant
a tot el món, tot i que fa
molts anys que existeix”

anem a fora, moltes vegades no tenim
temps de fer un bon àpat perquè no
volem pagar el preu d’un dinar o perquè
no volem que el cambrer estigui per a
nosaltres, sinó menjar informal, que ens
estalviï temps.
Jo vaig estar a Burgos, al Museu d’Atapuerca. Allà hi ha molts llocs de tapes,
però vaig tenir la sensació que tothom
t’oferia el mateix i això cansa força. Precisament, aquí hem de mirar de diferenciar-nos aprofitant que tenim producte
i tradició, qualitat, buscant lleugeresa,
verdura, etc., per tant, aprofitar aquesta
bona oportunitat.
—Com a director de la Fundació Alimentària Alícia, referent de la investigació gastronòmica al nostre país,
heu fet importants treballs de recerca
sobre aliments del Berguedà com el
blat de moro escairat o els pèsols
negres. Encara hi treballeu o ja heu
establert altres objectius?
—Bé. Encara hi ha recorregut, encara hi
ha feina per a fer, la faci Alícia o algú altre.
Tinc el cor repartit en aquest tema,
è
FEBRER
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Parlem amb

Toni Massanés

è com a gastrònom i berguedà, però
també com a persona que es dedica
a conèixer què hi ha al territori. Crec
que cal aconseguir el reconeixement
del pagès o el xarcuter o l’elaborador.
Això és el que passa al món i el que
allà és una cosa extraordinària aquí
encara no ho és. Per a nosaltres és més
ordinari. Per això crec que ens hem de
basar en el productor de formatge, el
productor de xai o altres. Hem de donar
valor a l’origen i la manera d’elaborar.
Hi ha camp per a córrer de receptari
i també d’actualització. Un exemple
és el blat de moro escairat. Tenim un
producte extraordinari, però no només
podem menjar escudella que porqueja
molt. I què més podem fer per desestacionar-lo? Perquè si no sembla que la
cuina que tenim només és d’hivern. Hi
ha llocs que en mengen tot l’any, ja que
el blat de moro és una menja que no és
gens pesada, té una base d’hidrats de
carboni que és la base alimentària de
09 // FEBRER
FEBRER // MARÇ
MARÇ 2017
2017
10 tasta.cat 09

“

Crec que cal aconseguir
el reconeixement del pagès
o el xarcuter o l’elaborador”

moltes civilitzacions. En el cas del pèsol
negre passa quelcom semblant. Aquest
any 2016, que era l’any dels llegums, a
Alícia hem fet un llibre que volem que
sigui de referència al món durant molts anys i que es vendrà
arreu. És en castellà i s’editarà en català i anglès. El vam
presentar a la Fira de Frankfurt
i inclou el pèsol negre, o quan
vam fer l’exposició de Catalunya a Milà, de la qual vaig ser
el comissari, tampoc hi va faltar el pèsol negre. Per tant, si
fem promoció i divulgació del
que tenim al Berguedà, quan
el visitant vingui aquí perquè
li han dit que hi ha aquestes
coses, les ha de poder trobar.
Hi ha d’haver aquesta oferta.
Per això, restaurants i botigues, creem
junts aquesta oferta, perquè això és
el que atrau i desperta l’interès de les
persones. í

t

Fires i festes

Cultura i gastronomia
de proximitat
a Berga

E

l 4 i 5 de febrer Berga acollirà la tercera edició
de la Fira Internacional del Formatge. Després
de l’èxit de les dues anteriors edicions, l’Ajuntament
de Berga aposta per consolidar l’esdeveniment que
ha dissenyat Esdeveniments 7 vetes amb la intenció de reunir els millors productors d’arreu d’Europa
per tal de compartir, tastar i conèixer en profunditat la
cultura del formatge. L’objectiu és convertir Berga en
l’epicentre d’aquesta cultura cada cop més arrelada
al nostre país.
La fira comptarà amb la participació d’una vintena de productors de formatge de procedències i
tipologies diferents. Es podran trobar referències
nacionals i internacionals. Formatges de llet de cabra, d’ovella, de vaca, de búfala, curats, semicurats,
tous... de llet crua, cuita..., un grapat de formatges
per a tots els gustos i paladars.
La Fira Internacional del Formatge és una festa
que promou els productes artesans i d’alta qualitat en
un context festiu, creant complicitat entre productors
i consumidors.
L’esdeveniment combina tradició, cultura i gastronomia; tot al voltant del formatge. Es vol potenciar
la vessant sociocultural de l’experiència del tast de
diferents sabors, textures i aromes d’orígens molt
diversos.
Al llarg del cap de setmana es realitzaran diferents
activitats relacionades amb el món formatger. Es
tracta d’una programació feta a mida per a l’ocasió.
El públic visitant podrà veure l’exposició d’eines for-

matgeres, antigues eines que s’utilitzaven per fabricar el formatge. Per als més menuts hi haurà tallers
diversos, com el concurs “Munyim la cabreta”, on
s’haurà de munyir una cabra de poliuretà, l’activitat
“Un jorn al mas”, el taller de pintar cares, un taller gastronòmic, o l’espectacle de màgia del Mag Pepus.
A banda, hi haurà l’inflable Dragon Age i el carrusel
musical accionat per pedals The Fabula Mobile.
Aquest any hi ha novetats, perquè la fira comptarà amb un espai reservat per a les foodtrucks, on el
públic podrà degustar tapes elaborades en furgonetes restaurades i customitzades.
Dissabte a les 12:30 h hi haurà un maridatge guiat
de formatge i cervesa artesana, on, immersos entre
formatges del món i cervesa artesana del Berguedà,
s’assaboriran de manera guiada aquests apreciats
productes. Diumenge a la 13:00 h el maridatge guiat
serà de formatge i de vins amb DO catalanes. í

Per inscriure’s als maridatges cal enviar un whatsapp a 625 062 570
FEBRER / MARÇ 2017
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Espai Gastrotasta
Restaurant La Nau (El Guixaró)

Xef: Elisabet Arroni Soler

Sacher

INGREDIENTS:
› 150 grams de xocolata negra
		 per fondre
› 150 grams de mantega
› 5 ous
› 150 grams de sucre
› 100 grams de farina
› 1 cullerada de llevat
› 6 cullerades de melmelada
		d’albercoc

PREPARACIÓ:

F

ondrem a foc lent la mantega,
ho deixarem temperar; per una
altre banda fondrem la xocolata al
bany maria. Separarem els rovells
de les clares i reservarem les clares.
Batrem els rovells amb el sucre i hi
afegirem la xocolata i la mantega
remenant fins aconseguir una massa homogènia. Afegirem la farina i
el llevat i ho batrem. Muntarem les
clares a punt de neu i les afegirem a
la preparació. Ho barrejarem sempre amb moviments uniformes per
no desmuntar les clares. Untarem
un motlle amb mantega i hi vessarem la mescla. Ho enfornarem a
180 graus durant 45 minuts.
Elaborarem un almívar coent el
sucre i l’aigua a foc lent. Deixarem
refredar el pastís, el tallarem trans-

12 tasta.cat 09
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Per l’almíbar:
› 150 grams de sucre
› 150 grams d’aigua

Per la cobertura:
versalment i untarem l’interior amb
l’almívar i la melmelada. La Sacher
original és amb melmelada d’albercoc però podem substituir-la per la
que més ens agradi.
Per la cobertura, escalfarem
la nata fins que comenci a bullir i

la retirarem del foc. Hi afegirem la
xocolata picada i la mantega tallada. Banyarem el pastís amb la cobertura de la xocolata, ho deixarem
refredar i ho adornarem amb l’alquequengis.
Bon profit! í

›
›
		
›
›
		

150 grams de nata
150 grams de xocolata negra
per fondre
50 grams de mantega
150 grams de alquequengis
(physalis) (tomàquet d’hivern)

no t’ho
.
perdis
l
Tasta’

Obert de dilluns a diumenge de 13 h a 15.45 h excepte dimecres i dijous (festes setmanals).
Fora d’aquest horari i per a grups superiors a 10 persones, prèvia reserva.

FEBRER
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Espai Gastrotasta

avià / alimentació
berga

l’ametlla de merola

sant jaume de frontanyà / turisme rural

saldes / alimentació

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

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

938 204 193

www.logosbergueda.cat
14 tasta.cat 09
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VENTA DE VEDELLA ECOLÒGICA
Tel.

BOTIGA VIRTUAL
609 791 095 - 659 620 766

www.vedellaecologicadelpedraforca.com
francesc@vedellaecologicadelpedraforca.com

93 822 31 21
Plaça Europa, nº 6
08600 BERGA

El lloc ideal
per a festes
familiars,
grups i empreses
(batejos,
comunions,
aniversaris, etc.)

Menú diari:
Aperitiu de benvinguda
lll

6 primers a escollir

Novetat: Menú degustació
Caprici de bacallà amb favetes i melmelada de tomàquet
Amanida de pop amb llagostins
Molla de pa amb mousse de foie, amb cruixent de cansalada virada.
lll

Xipironets fregits “a la tempura”
Cassoleta de musclos i cloïsses del Cantàbric amb suquet mariner
L’olla d’arròs caldós amb llamàntol
lll

Sorbet de llimona amb infusió de fruits vermells o Pastís de Tiramisú
lll

Possibilitat
de disposar
del restautant
en exclusivitat
per a la vostra
celebració

25 euros Iva inclòs / Menú per encàrrec.
lll lll lll lll lll lll

Gran Via, 45 - 08600 Berga
Tel. 931 752 183 - Mòbil 634 112 197
restaurantelcaliu16@outlook.es
Restaurant El Caliu

lll

6 segons a escollir
lll

6 postres a escollir
lll

inclou pa, aigua
o copa de vi
lll

14 euros IVA inclós

Menú nits,
caps de setmana
i festius
18 euros IVA inclós

Menús elaborats amb producte
de proximitat i qualitat
(peix fresc, carns del Berguedà...)
Escollim diariament
els ingredients de temporada
FEBRER / MARÇ 2017
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Berga celebrarà un
animat carnestoltes els
dies 24, 25, 26 de febrer i
1 de març, organitzat per
l’Ajuntament de Berga
i la Bauma dels Encantats
amb la col·laboració
de La Farsa.

2017
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Carnestoltes / BERGA

La Reina Postissa
protagonitzarà
el Carnestoltes

E

nguany aquesta efemèride s’inclou en el marc de la campanya
d’activitats no sexistes. La reina
Carnestoltes serà la reina Postissa
i anirà acompanyada dels empostissats, la qual regnarà durant tots
els dies de gresca i disbauxa.
Bergacomercial també participa de ple als actes del carnestoltes
amb una campanya conjunta de
carnaval, guarnint els aparadors i
sumant-se al caliu de la festa.
Els actes comencen divendres al matí amb el carnestoltes
de les escoles, amb els alumnes
disfressats que faran diversos recorreguts i activitats. A 2/4 de 5
de la tarda hi haurà el ball de carnestoltes que celebrarà el casal

de gent gran de Berga, a càrrec
d’Elisabeth.
Dissabte dia 25 a les 12 del
matí, al centre de Berga, arribada
de la reina Postissa i els empostissats. També hi haurà activitats
diverses a càrrec d’entitats i institucions (l’ANC de Berga, l’Agrupament Escolta Santa Maria i Geralda
de la Portella, els Bombers, la Creu
Roja, el Grup Colònies a Borredà,
el Grup de Joves de Santa Eulàlia,
els Mossos d’Esquadra, la Policia
Local i Protecció Civil).
A les 4 de la tarda, concentració de les carrosses davant la Residència Sant Bernabé de Berga
(carretera de Solsona). Les inscripcions es tancaran quan faltin

è
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berga / automoció

t

Carnestoltes / BERGA

è 10 minuts per les 5 de la tarda. Els inscrits

a través d’Internet (www.ajberga.cat), hauran de passar a recollir el número d’inscripció. Es sortirà per ordre d’arribada.

“Enguany el carnestoltes no farà la
“u” del passeig de la Pau – gran Via
i passeig de la Pau per la dificultat
que comportava”

berga / industrials

18 tasta.cat
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A les 5 de la tarda començarà la rua.
Sortida de davant la Residència Sant Bernabé. Es continuarà la rua pel carrer del
Roser fins a la plaça de la Creu on hi haurà
el Jurat qualificador. Enguany el recorregut
s’escurça una mica ja que no anirà cap a la
gran via i tornarà a pujar passeig de la Pau
amunt degut a la dificultat que això suposava pels participants. La rua continuarà cap
a la ronda Moreta i el passeig de la Indústria.
El veredicte i el lliurament de premis es farà
públic després del sopar popular que es
portarà a terme a la carpa instal·lada al vall,
aproximadament a 2/4 d’1 de la matinada.
Després de sopar hi haurà Ball, gresca
i xerinola amb pd Nanfu & Salas xic i altres
Dj’s berguedans fins a les 3 de la matinada.
Tot aquest sarau l’organitza La Bauma del
Encantats.
Diumenge dia 26 a les 11 del matí hi

haurà l’esmorzar de la Guerra de la Farina.
Els del bàndol Carlí (de color blau) esmorzaran al bar la Lluna i els del bàndol Lliberal (de
color vermell), al bar Ca la Nuri.
A la 1 del migdia començarà la Guerra a
la plaça de Sant Pere de Berga on s’enfrontaran els bàndols Carlins i Liberals. Hi haurà
servei d’hospital de campanya a càrrec de la
Creu Verda. En acabar es farà la fotografia de
grup a la plaça i el vermut a la plaça de Sant
Joan. Ho organitza la Bauma dels Encantats.
A 2/4 de 6 de la tarda hi haurà Ball de
Carnestoltes infantil al Pavelló Vell amb
Dani Magyk i un grup d’animació infantil. A
la mitja part BERENAR PER A TOTHOM.
El carnestoltes acabarà el dimecres dia 1
de març. De 5 de la tarda a 7 del vespre hi
haurà la vetlla de la Sardina a l’Ajuntament
de Berga.
Tot seguit, enterrament de la Reina
Carnestoltes, la reina Postissa. Es demana la participació de MOLTS PLORANERS
I PLORANERES. Inici de la processó a la
plaça de Sant Pere i final a la plaça del
Forn. A continuació, lectura del testament
pel notari de Madrona (un notari que acollona) i SARDINADA POPULAR a càrrec
de la Penya Boletaire de Berga (Organitza
Els Farsardines).

També Gironella prepara un Carnestoltes sonat, amb diversos actes i activitats
per a petits i grans que estaran protagonitzats per la Perla i els seus ajudants. Diversos dies de diversió que inclouen balls,
concursos, rua i molt més.
Puig-reig també prepara el seu carnestoltes que se celebrarà els dies 24 i 25
de febrer. Divendres hi haurà el carnestoltes infantil i juvenil i dissabte el carnestoltes
tradicional. Darrerament a Puig-reig, el
Carnestoltes comença el divendres a mig
matí amb una animació infantil al pavelló
i seguidament hi ha la cercavila infantil, a
càrrec de les escoles, que acaba a la Plaça
Nova i dona el tret de sortida a la festa.
Divendres al vespre, hi ha el tradicional sopar a la mateixa plaça: mongetes i botifarra, seguit d’un cercabars pels carrers del
poble amb l’animació d’una xaranga i els

ESPAI PATROCINAT

Percus dels Diables del Clot de l’Infern.
Dissabte, una rua de comparses encapçalada pel Rei Carnestoltes es passeja pel
poble. La rua acaba al pavelló, on es llegeix el pregó i les comparses ballen el seu
ball. Seguidament té lloc el sopar organitzat per la Comissió de Carnestoltes.
Vilada celebra el carnestoltes el diumenge
26 de febrer a partir de les 12 del migdia
amb sortida de la plaça de la Vila.
Tot i això, tant als carnestoltes de Berga,
Gironella, Puig-reig, Vilada i la resta de la
comarca, al caure enguany a final de mes,
encara hi ha molts actes que s’han de confirmar i alguns que poden canviar.
Per això us recomanem que visiteu les webs
dels ajuntaments per a comprovar si hi ha
canvis en el programa d’actes. Un cop disposem dels programes definitius, els anirem
publicant al web del tasta: www.tasta.cat.
Us recomanem comprovar els actes a:
www.bergueda.cat
www.ajberga.cat
www.gironella.cat
www.puig-reig.cat
www.vilada.cat
www.baga.cat
www.guardioladebergueda.net
i a la resta de webs dels ajuntaments de la
comarca del Berguedà. í
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berga / industrials

TANCAbé

TANCAMENTS DE QUALITAT / alumini-poliuretà

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

berga / restauració

berga / alimentació
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El carnestoltes

Història del Carnaval

L

a festa del Carnaval és la festa del món
al revés. S’escull un rei que, durant uns
dies, deixa fer les coses que la resta de
l’any estan prohibides o mal vistes. Tot el món
es disfressa, juga, balla, canta i fa bromes. El
Carnaval és un gran joc en el qual, durant unes
hores, pots deixar de ser tu mateix i convertir-te en l’heroi que sempre has volgut ser.

Les arrels del Carnaval

Fa molt temps, jueus, grecs i romans ja celebraven festes semblants al Carnaval. Els
romans se les dedicaven als seus déus. Eren
festes esbojarrades en les quals els esclaus i
els soldats triaven un rei que primer manava
tant com volia, però al final havia de morir.
Al llarg de la història, aquestes festes s’han
intentat prohibir moltes vegades. Malgrat això,
sempre han seguit existint gràcies a celebracions privades o secretes. Amb el temps,
aquesta situació ha canviat i el Carnaval s’ha
convertit en la festa més popular, alegre i participativa de l’any.

El Carnaval i la religió

El Carnaval també està molt relacionat amb la
tradició cristiana. Se celebra uns dies abans del
Dimecres de Cendra, dia en què comença la
Quaresma. En la tradició cristiana, els 40 dies
que dura la Quaresma són un temps de sacrifici
en els quals, per exemple, no es pot menjar gaire. Per això, durant el Carnaval hi ha més llibertat i es trenquen moltes regles. Cal aprofitar per
fer tot allò que després no es podrà fer.
Dos personatges han representat his-

tòricament la lluita entre el que signifiquen el
Carnaval i la Quaresma. Per un costat, el rei
Carnestoltes, un personatge gruixut, dragador, bevedor i esbojarrat. Per l’altre, la seva
enemiga, la vella Quaresma, una vella de set
cames, que dejuna i és vegetariana.
Dijous Gras: comença la festa del Carnaval. La gent es disfressa per celebrar que el
rei Carnestoltes està a punt d’arribar. Segons
la tradició, és un dia per gaudir d’un menjar
greixós i abundant. Els plats típics són la boFEBRER / MARÇ 2017
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Carnestoltes
normal, avui en dia, són les batalles que es fan
amb paperets i serpentines, el típic confeti.
Dilluns: se celebren balls a les places dels
pobles
Dimarts: la gent s’adona que la llibertat
que ha portat el rei no és bona per al poble. Es
fa un judici públic i sempre se l’acaba condemnant a mort. El rei fa el testament, i se’l crema
públicament.
Dimecres de Cendra: Per a uns, és l’últim
dia del Carnaval. Per a uns altres, ja és el primer dia de la Quaresma. La tradició diu que
s’ha de fer un berenar i participar en l’enterrament de la sardina, que simbolitza el final del
Carnaval.

El rei Carnestoltes, el rei de la festa

tifarra d’ou, la truita de botifarra i la coca de
llardons.
Divendres: la festa ja està en marxa i tot
el món celebra l’arribada del Carnaval. Els col·
legis celebren festes de disfresses i els grups
festius posen a punt els últims detalls.
Cap de setmana: és el moment de màxima
diversió. El dissabte arriba el rei Carnestoltes,
24 tasta.cat 09 / FEBRER / MARÇ
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rei dels poca-soltes, fins el dimecres. S’organitza una comitiva que recorre tot el poble i es
llegeix un pregó en el qual es fan bromes sobre
moltes coses. El diumenge se celebra la desfilada més important del Carnaval. Abans es feien guerres de taronges, tomàquets i clofolles
d’ou plenes de farina. En algunes ciutats encara es dedica un matí a aquesta tradició. El més

El rei del Carnaval és el centre de les festes.
Cada any apareix el dissabte sota l’aparença
d’un animal o d’una persona, i llegeix el pregó
amb el qual s’inaugura la celebració.
En el seu pregó, el rei dóna permís per passar-s’ho bé sense limitacions: és el moment de
ballar i desfilar disfressat. Però el caos i la bogeria només duren fins el dimarts. Aquest dia
la gent s’adona que tant desordre no és bo.
En un judici públic, el rei és declarat culpable
de tot, i se’l condemna a mort. Després de lle-

gir el seu testament, se’l crema en públic. A
partir de la mitjanit del dimarts s’acaba la festa
i comença la Quaresma.

La vella Quaresma

La vella Quaresma representa l’època que ve
després del Carnaval. És una vella dejunadora
i vegetariana, enemiga del rei Carnestoltes. Té
set cames, una per a cada setmana d’aquest
període que ve després del Carnaval, i que
dura 40 dies. Durant el regnat de la vella Quaresma no es poden cometre excessos com,
per exemple, menjar molt.
Durant els dies de Carnaval, el rei Carnestoltes i la vella Quaresma mantenen una lluita.
La vella Quaresma acaba guanyant, i s’abandonen les lleis del rei Carnestoltes: els banquets, la festa boja i el desordre donen pas al
dejuni, a l’ordre, a la calma.
Segons la tradició, els menjars abundants
es canvien per un règim de sopes amb oli, verdura i aigua. Només els diumenges es podia
menjar peix. Per això, la vella Quaresma porta
sempre un tros de bacallà.
Sabies que les paraules Carnaval i Carnestoltes no tenen el mateix origen?
La paraula “Carnestoltes” ve del llatí “Carns toldrem”, que significa “privació de
carn”. Es refereix al temps de Quaresma, en el

qual, segons la tradició, no es pot menjar carn.
En canvi, la paraula “Carnaval” té dos orígens.
Per un costat, ve de “Carnis avalis”, que vol dir
“carns privades”, i que també fa referència a la
Quaresma. Per l’altre, ve de “Carrus navalis”,
un gran vaixell amb rodes que els romans movien amb 10 o 12 cavalls i els feien desfilar per
les ciutats. El carro i el vaixell representaven el
cos humà; els cavalls, la força; i les regnes, la
intel·ligència i la voluntat. Amb això volien dir
que durant aquests dies l’home era lliure.

El Carnaval és una festa mòbil

El Carnaval, així com la Quaresma o la Setmana Santa, són festes mòbils: cada any se
celebren en diferents dates. Segueixen el calendari lunar, que es basa en la posició de la
Lluna respecte a la Terra, i que no coincideix

amb el calendari que solem usar. Per
això, cada any, els que organitzen les
festes de Carnaval han de consultar
la data als experts.
Era típic d’aquestes dates cuinar
l’olla dels pobres. L’olla dels pobres era
un menjar a base de carn de porc que
es donava a la gent necessitada. Amb
aquest acte solidari s’intentava ajudar
les persones pobres a suportar el llarg període
d’abstinència que venia després del Carnaval.

El costum de disfressar-se
ve de la prehistòria

Durant el paleolític i, posteriorment, en el neolític, un dels costums de les tribus de caçadors
era vestir-se en els seus rituals amb pells d’animals. Amb el temps, el Carnaval ha sofert la influència de moltes civilitzacions, i cada cultura
ha aportat els seus propis costums.

El Carnaval genera coses curioses

Per exemple, les “chirigotas”, típiques de Cadis, o les “murgas”, que són divertits grups
musicals que utilitzen la sàtira i el doble sentit per crear situacions divertides i burlesques,
però sense mala intenció. í
Extret de www.educalia.org
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Espai Casserres

Els vehicles clàssics i històrics
tornen a Casserres i El Guixaró

C

asserres gaudirà un any més dels vehicles històrics amb el 7è Berguedà clàssics ral·li que organitza l’entitat ‘Històrics’
i que enguany s’ha traslladat al 15 d’abril.
Abans però, del 9 al 12 de març, se celebrarà al
Guixaró la 23a edició de la Concentració Internacional de Vehicles Militars d’època que organitza
també l’entitat ‘Històrics’.
Aquesta veterana prova comptarà amb activitats
esportives, gastronòmiques, culturals, actuacions
musicals i diversos premis pels participants. Els
organitzadors hi esperen prop de 130 vehicles
militars, de la segona guerra mundial, als anys 40 i
d’altres utilitzats més tard, a les guerres de Corea
o Vietnam, procedents d’indrets com Barcelona, el
País Basc, Navarra, Castelló, Madrid, les Illes Balears i França. Però també vehicles de casa nostra,
vinguts de pobles com Casserres, Avià, Gironella i
Berga, que al llarg dels dies faran diverses etapes,
passant per diverses poblacions del Berguedà,

aturant-se a dinar i sopar als restaurants de la zona.
Dissabte a les 9 del vespre hi haurà un sopar al
Restaurant “La Nau” del Guixaró. Durant la vetllada
també hi haurà premis pels conductors i acompanyants més ben vestits d’època en relació als seus
vehicles, i diumenge dia 12 de març al centre del
Guixaró, on hi haurà el parc tancat i serà la base de
la trobada, es farà un esmorzar a partir de les 10 del
matí. Seguidament començarà la fira del Jeep, amb
mercat de peces i venda de productes artesans,
una activitat que cada any atrau a centenars de
persones. A les 11 hi haurà l’exposició dels vehicles
participants; a les 12 la setena etapa per la zona, de
15 quilòmetres, i a les 14 hores, la foto de grup, el
dinar de campanya i l’entrega de premis.
Més informació i inscripcions al telèfon 629 52 68 00
o al e-mail: sibilajeep@hotmail.com
Ho organitza l’entitat ‘Històrics’ amb el suport
de l’Ajuntament de Casserres, els quals hi conviden a tothom. í
FEBRER / MARÇ 2017
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casserres / fusteries

CASSERRES / automoció

938 234 296

08693 Casserres

Sant Jordi, 7 08693 Casserres
938 234 375
606 670 336
629 219 764
xisk07@hotmail.com
psuades@hotmail.com
ESPECIALITAT EN PLANXA I PINTURA
COTXES ANTICS
NETEJA DE VEHICLES
28 tasta.cat
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fotos: històrics.org

Pont, 3

FEBRER / MARÇ 2017

tasta.cat 09 29

t

Espai Fires i Festes

olvan

olvan

cal rosal

Bar Restaurant
Cal Jaume
Plaça Ajuntament, 11

Bar-Restaurant
Cal Puig

08611 Olvan

Ctra. de Berga, 18

661 018 686

Esmorzars de forquilla
Caps de setmana:
esmorzars i sopars
Obert cada dia de 3/4 de 8 del matí
a 9 del vespre i caps de setmana
fins a les 12 de la nit
Dijous tancat per festa setmanal
cal rosal

938 220 956

938 250 801

Cuina tradicional
Menú diari 9,50 euros
Menú festiu 12 euros
tapes amb tòfona

menú diari
i tapes amb tòfona

Obert tot l’any de 6 del matí a 11 de la nit
Diumenges de 6 del matí a 5 tarda.
Dilluns tancat per festa setmanal

Carretera d’Olvan, s/n.

08611 Olvan

Obert cada dia excepte dimarts
de 8 del matí a 11 nit

cal rosal

Restaurant
L’Estació del Carrilet
Ctra. de Berga, 10

Cal Rosal

938 211 983
Menú diari i festiu Cuina casolana
Especialitat en carns a la llosa
Carns exòtiques a la llosa
Plats amb tòfona

Obert de dilluns a diumenge de 7
del matí a 9 del vespre i dissabtes nit
30
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Cal Rosal

cal rosal

Bar-Restaurant
“EL NIU”
Ctra. de Berga, 17

Cal Rosal

616 433 722
Menú diari 9’50 euros
Menjar casolà
Obert tot l’any de 5 del matí a 12 nit
jocoelniu@hotmail.com

Plats i tapes amb tòfona
durant tot el dia
ctra. de berga, 8 - 08611 cal rosal
t 938 221 501 - m 687 498 800
calrosal@solicel.com - www.solicel.com

Olvan i Cal Rosal celebren
la Fira de la Tòfona

Aquest hivern, viu els Pirineus amb raquetes de neu!
Les raquetes de neu ens permeten gaudir dels
Pirineus de manera segura i molt divertida. A
Rutes Pirineus us ensenyaran a progressar amb
les raquetes i a fer servir noves tècniques de
progressió. Visitareu indrets preciosos del Pirineu,
fareu descobriments, veureu rastres d’animals i
interpretareu el paisatge i la muntanya. Des de
Rutes Pirineus us proposen excursions en grups
reduïts, tracte personalitzat i molt bon ambient,
perquè passeu un dia inoblidable i gaudiu d’una
experiència meravellosa.
Més informació: www.rutespirineus.cat

Rutes pels Pirineus

Al cor de la Vall...Hostal La Plaça. Natura, cultura,
aventura i descans
L’Hostal La Plaça és un hotel familiar, tranquil i
agradable situat davant de Sta. Eulàlia d’Erill
La Vall. Disposa d’acollidores i confortables
habitacions amb bany, ben equipades i
recentment renovades. Al restaurant de l’hotel
ofereixen cuina tradicional de La Vall de Boí, on
predomina el producte local i de màxima qualitat,
també disposa d’una amplia terrassa i una zona
enjardinada amb excel·lents vistes de la Vall.
Té pàrquing propi i WIFI gratuït, a més de la
possibilitat de contractar activitats al mateix hotel.
Més informació: www.hostal-laplaza.com/ct/

Un any més arriba la Fira de la Tòfona, aquest preuat fong que al
Berguedà ha aconseguit una gran importància. Els actes de la fira
que se celebra els dies 10, 11 i 12 de febrer, enguany es distribueixen
entre Olvan el dia 10 i Cal Rosal l’11 i el 12. L’ajuntament vol implicar als bars i restaurants del municipi perquè també participin de
la iniciativa, que coorganitza amb l’Agència de Desenvolupament
del Berguedà. Al tancament de l’edició del Tasta encara s’estaven
tancant algunes activitats. Per això us recomanem consultar d’aquí
a uns dies les pàgines web de l’ajuntament d’Olvan, (www.olvan.
cat) l’Agència (www.adbergueda.cat) i del Tasta, (www.tasta.cat).
Així us podreu informar en tot detall de la programació. Bona fira! í

Hostal La Plaça – Erill La Vall

Gaudeix de l’enoturisme en bicicleta pel Penedès
Bikemotions ofereix rutes guiades en bicicleta
convencional o elèctrica per les vinyes del
Penedès per gaudir de les olors i del paisatge,
amb explicacions de viticultura i amb parada
per visitar un celler i tastar els seus millors vins
o caves. També hi ha l’opció pels que vulguin
fer una ruta de tot el dia, que inclou dinar per
conèixer la fantàstica gastronomia local. Ofereix
rutes regulars amb horaris fixes i rutes privades
dissenyades a mida.
Més informació: www.bikemotions.es/ca/

Enoturisme en bicicleta
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Espai comarca

CONSELL COMARCAL
DEL BERGUEDÀ

32 tasta.cat 09 / FEBRER / MARÇ

2017

Tèxtil,
carbó
i ciment

A

quests tres elements van
significar una de les millors
èpoques de creixement
econòmic i desenvolupament industrial al Berguedà.
Un creixement també poblacional omplia
pobles d’arreu de la comarca de famílies
que iniciaven aquí una nova etapa de la
seva vida.
Però les crisis van aparèixer i també van fer els seus estralls. Fàbriques
tancades, creixement de l’atur i espais
industrials que anaven quedant orfes de
vida i d’activitat. El temps i la voluntat de
preservar-ne la memòria i sobretot posar
en valor allò que va significar ens permet,
a dia d’avui, visitar tots aquests espais i

museu de les mines de cercs

museu del ciment asland de castellar de n’hug.

torre de l’amo de viladomiu nou.

conèixer de primera
mà què va ser i va significar per la comarca
del Berguedà.
Uns espais que
també les escoles i les
famílies han de conèixer. Us heu imaginat
mai com era la vida en
una colònia industrial?
Uns recintes on hi havia la fàbrica, l’escola,
l’església, la torre dels museu tèxtil colònia vidal.
amos, el cinema, i tots els serveis que
les famílies poguessin necessitar sense
haver-se de moure del seu espai. O com
era de dura i complexa la feina i els perills
que comportava treballar diàriament en
una mina de carbó, sota terra, i les desenes de persones que malauradament hi
van perdre la vida? I com des d’una fàbrica situada a l’extrem nord del Berguedà
i amb una construcció ben singular es
produïa un ciment especial que es feia
arribar arreu de Catalunya?

Ara les escoles del Berguedà tot això
ho viuran, en viuran l’experiència. Combinaran la part didàctica al centre amb
la visita als espais, podent comprovar i
treballar un tema que arreu del món va
significar avenços importantíssims també
a la nostra comarca van ser-hi presents.
Una oportunitat també perquè les famílies, berguedanes i d’arreu, visitin uns
espais que pel Berguedà formen part
d’un passat ple d’èxit i que encara avui
es visitable i palpable per tothom. í
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Espai turisme

Descobreix que Barcelona
és molt més
Amb l’objectiu de
promoure el desenvolupament social i econòmic
dels municipis de la
demarcació de Barcelona,
la Diputació de Barcelona
ha apostat en els darrers
anys de forma decidida per
promocionar el turisme al
seu territori. Cada vegada
més, aquest sector es
referma com a factor
decisiu per contribuir
al creixement de
l’economia, la creació de
llocs de treball i al
reequilibri territorial.
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Cuina de Caça al Berguedà

prop de Barcelona, hi ha tot
un món de possibilitats per
gaudir de l'oci, de la cultura
i de la natura. Un territori ric
i divers entre el Pirineu i la
Mediterrània amb més de
100 quilòmetres de costa, art,
patrimoni cultural i una rica i
variada gastronomia .
La Diputació de Barcelona,
a través de la seva proposta
“Barcelona és molt més”,
difon l’oferta turística de la
demarcació a través de tres
espais:
n Costa Barcelona, amb el
Garraf, el Baix Llobregat i
el Maresme, amb destinacions tan emblemàtiques com
Sitges, Calella, Vilanova
i la Geltrú, Mataró, Santa
Susanna o Castelldefels.
A l’interior, l’Alt Penedès, el
Vallès Occidental o el Vallès
Oriental, amb destinacions i
oferta tan variada com Vila-

franca del Penedès, Sant
Sadurní d’Anoia, Granollers,
La Garriga o Caldes de
Montbui.
n Paisatges Barcelona, amb
l’Anoia, el Bages, el Moianès
i Osona. On ciutats com Igualada, Manresa, Moià i Vic
mostren el seu potencial per
descobrir la seva oferta gastronòmica, cultural i comercial,
envoltades d’un gran patrimoni
natural, format per Parcs Naturals tant emblemàtics com el
Montseny, Sant Llorenç del
Munt o Montserrat. Sense
descuidar racons d’alt interès
com Mura, Rupit o Calaf.
n Pirineus Barcelona, el Berguedà. La porta barcelonina
al Pirineu català, representada
pel Pedraforca i el Cadí, l’alta
muntanya amb tots els seus
valors per practicar-hi esports i
activitats a l’aire lliure o descobrir la seva gastronomia. í

U

na desena de restaurants del Berguedà engeguen la campanya gastronòmica de la Cuina de la Caça. No et perdis
l’oportunitat d’assaborir aquest territori tan ric en productes locals.
El Berguedà és una comarca de caça, amb boscos on els
caçadors poden gaudir de la seva afició. I no només ells, sinó també els amants de la cuina complexa i rica, com és la cuina de caça.
Des de mitjans de
novembre fins a
finals de gener, diversos restaurants
de la comarca
ofereixen, com a
mínim, un plat de
caça per mostrar
el potencial de la
terra al plat.
Enguany, seran 10 establiments que oferiran plats relacionats amb la caça del territori: llebre, conill, perdiu, cérvol i senglar.
Aquests restaurants son: Ca l’Amagat Rústic Gastrohotel i Restaurant Niu Nou de Bagà, Restaurant La Cabana i Restaurant
Sala de Berga, Restaurant Els Roures d’Espinalbet, Restaurant El Recó de l’Avi de Guardiola de Berguedà, Restaurant
Sant Cristòfol de Santa Maria de Merlès, Restaurant La Nau
del Guixarò, Restaurant Hostal Cal Fuster de Serrateix i el
Restaurant Cal Candi de Vilada. í
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Girats cap al cel

L

’interès de Saldes en obtenir aquest distintiu és lloable en
l’aspecte que cada vegada sembla més difícil centrar les
nostres mirades cap al cel. És un gest per massa fàcil, i per
tant, poc habituat. Obligats per les condicions de vida actuals,
sembla que estem més atrets per les pantalles de plasma que
per la contemplació d’espais naturals.
I es que contemplar el cel, amb les estrelles i planetes, i
saber-les identificar, encara que siguin unes poques, és més
aviat una tasca per a iniciats. Això és el que ens convindria a
tots saber fer. Contemplar el cel com ho sabien fer les generacions dels nostres avis, que hi veien i interpretaves tot tipus de
presagis, més enllà de senyals i prediccions.
Malgrat tot, a partir d’ara a Saldes ho han posat més fàcil per
tornar-ho a intentar, gràcies a la seva iniciativa i al distintiu
merescut de Cel Nocturn de Qualitat. í

Visió potent de 3.000
estrelles i la Via Làctia

D

iuen els iniciats que l’hivern és la millor
època per mirar el cel. Hi ha una dita
popular que diu “Si vols veure la lluna bé,
mira-la pel gener”. D’acord amb la classificació del cel nocturn, podem anar de zones
excel·lents, on la visibilitat a ull nu podem
observar fins a 5.000 estrelles i tenim una
visió potent de la Via Làctia, passant per
zones molt bones, bones, moderades, deficients i molt deficients, des d’on no observarem més d’una cinquantena d’estrelles.
La qualitat de zona molt bona és la necessària per a poder optar a la certificació
de Destinació Turística Starlight, el que
vol dir que hi ha visibilitat de la Via Làctia
i s’observen de 3000 a 5000 estrelles, i la
contaminació lumínica no afecta notòriament la qualitat del cel.
Això és el que podem observar des del cel
de Saldes aquestes fredes nits d’hivern,
però també a l’estiu, on descobrirem la
seva immensitat, amb l’Ossa Menor amb
l’estrella Polar, el Carro inclinat cap a l’horitzó, la constel·lació de la Cassiopea, i al
seu costat la de Perseu... podem passarnos-hi tota la nit i no ens en cansarem.
Gaudim de l’espectacle! í
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Espai Bagà

BAGÀ / industrials

Últims preparatius per rebre
la tradicional Festa de l’Arròs

U

n any més la vila de Bagà es
prepara per viure una de les
tradicions més especials que
s’han mantingut al llarg del temps “La
Festa de l’Arròs”, festa que se celebra
des de la fundació de la vila. En els
seus inicis era anomenada “Àpat del
pobres”, coincidint amb el dia que la
vila oferia un àpat calent a tothom qui
ho necessités. Avui en dia és un àpat
de germanor on els participants comparteixen un plat d’arròs en un dels
indrets més emblemàtics de la vila, la
Plaça Porxada.
Actualment, té lloc el matí del segon diumenge del mes de febrer on es
cuina a foc lent una paella de 3 metres
de diàmetre, amb 250 quilos d’arròs,
per a més de 2.000 persones.
Un dels element emblemàtics de
la festa és la ballada del Ball Cerdà,
una dansa mil·lenària originària de la
Cerdanya molt arrelada a les poblacions
pirinenques i prepirinenques que també

ha perdurat al llarg del temps. A l’actualitat
són els components de l'Esbart Cadí de
Bagà els encarregats de trenar la dansa
i trencar el ball, una vegada ha complert
aquest primer pas, tothom qui vol pot
afegir-se als ballaires assegurant d'aquesta manera la supervivència i continuïtat
d'aquest antic ball de plaça.
La festivitat coincidirà amb la fira de
productes artesans situada a la plaça de
Catalunya on es podran trobar productes representatius de la gastronomia del
Berguedà. A més de la possibilitat de
gaudir de nombroses activitats per a tota
la família: cercavila, gegants, grallers i
xanquers, intercanvi de plaques de cava
i tastet gastronòmic als restaurants i bars
de Bagà.
Una cita ideal per tothom qui vulgui
gaudir d’un dia especial, mentre gaudeix
d’una de les tradicions més significatives
i arrelades de la vila. Per això ens plau
invitar-vos i desitjar-vos que passeu una
agradable diada.

bagà / fisioteràpia

bagà / alimentació
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Programa d’actes
10.00 hores -

Obertura de la fira de productes artesanals (Plaça Raval – Plaça Catalunya).

10.00 a 13.30 hores -

2ª Trobada d’intercanvi de plaques de cava de Bagà (Plaça Raval).

10:45 hores -

Missa solemne a l’església parroquial de Sant Esteve

11:15 hores -

Cercavila amb els gegants i els grallers

12.00 hores -

Actuació de l’esbart Cadí de Bagà (Plaça Porxada).

13:30 hores -

Repartiment de l’arròs (Plaça Porxada).
INGREDIENTS: 250 quilos d’arròs, 50 quilos de musclos, 20 quilos
de sípia, 5 quilos de llagostins, 15 quilos de gambes, 20 cabeces d’alls, 35
quilos de cebes, 9 quilos de sal, 15 quilos de pebrots, 20 quilos de pèsols,
30 quilos de tomàquets, 15 quilos de tastet, 8 quilos de llard, 16 quilos de
costella de porc, 8 quilos de cansalada, 30 quilos de pollastre, 20 quilos
Per més informació a: www.turismebaga.com o www.baga.cat
de conill, 22 litres d’oli.
bagà / dentistes

bagà / estètica

bagà / alimentació

Estètica Home i Dona
DIAGNÒSTIC
I PROGRAMES
DE BELLESA
C/ Raval, 30 Bagà
Tel. 606 961 057
tasta.cat
tasta.cat
0908 4141
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Fira del Motor
de Gironella
per Sant Josep

fotos: jaume soler photography
629 083 798
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GIRONELLA / esports

Fira del Motor

E

ls dies 18 i 19 de març, dissabte i diumenge, se celebrarà a
Gironella la Fira de Sant Josep,
anomenada “Fira del Motor”, una
efemèride on tradicionalment les empreses
automobilístiques de la comarca hi exposen les novetats de la temporada i que
comptarà amb exposicions de vehicles,
activitats, mostra comercial i moltes més
coses.
La Fira de Sant Josep comptarà amb
la novena edició de la trobada de cotxes
clàssics, amb l’exposició dels vehicles a la
plaça Pi i Margall de 9 a 2, els quals faran
un recorregut per la vila i voltants, organitzat per l’Ajuntament amb el suport de l’Escuderia Gironella. També hi haurà l’espai
entitats, que l’any passat es va traslladar a
la plaça Dr. Armengou i enguany hi tornarà
a ser.

GIRONELLA / assessors

GIRONELLA / maquinaria

GIRONELLA / industrials

GIRONELLA / alimentació

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
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Tel 938 251 084

Gironella acollirà un any més la inauguració de la temporada dels Castellers
de Berga que aprofiten la Fira per a fer-hi
la primera exhibició que se celebrarà a 2/4
d’1 del migdia.
Juntament amb el Motor, el Comerç
de la Vila té molt protagonisme. Una
bona part de comerciants juntament amb
entitats locals, exposen i organitzen les
activitats que se celebren al Local del Blat,
obert dissabte tarda i enguany el diumenge
només al matí, on s’hi podran veure les
darreres novetats en moda, complements,
mobles i altres. Serà la 22a edició d’aquesta exposició que enguany comptarà amb
desfilades que mobilitzen a desenes de
persones, segons ha explicat al regidora
de comerç de l’Ajuntament de Gironella,
Maria Àngels Sallés.
També es podrà gaudir de l’exposició
GIRONELLA / restauració

del concurs de dibuix infantil que es porta
a terme entre les escoles de la Vila i que
enguany celebra la trentena edició.
La Fira també compta amb una mostra
agroalimentària de productes de proximitat
i les atraccions se situen totes a la plaça
gran de l’estació. Exhibicions, exposicions i
actuacions diverses acompanyen als actes
principals d’aquesta Fira del Motor que obre
la porta a les fires i certàmens anuals de la
Catalunya Central. La regidora de Comerç i
Fires de l’Ajuntament de Gironella, M. Àngels
Sallés, ha manifestat que els possibles canvis
puig-reig / alimentació

938 380 577

GIRONELLA / podòlegs

GIRONELLA / mobles

GIRONELLA / fusteries

L’Esteve
F u s t e r i a

tel.677 326 535
93 822 88 61
Carrer Verdaguer, 3

08680 GIRONELLA
tasta.cat0909 45
45
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FEBRER/ /MARÇ
MARÇ 2017
2017
FEBRER

ESPAI PATROCINAT

t

GIRONELLA / alimentació

GIRONELLA / coses de casa

GIRONELLA / automoció

TALLER REPARACIÓ MULTIMARCA
20 ANYS AL TEU SERVEI

Reparació de turismes, vehicles industrials i
motocicletes, restauració de clàssics, transformació 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.
Polígon Industrial Camp dels Pals, s/n
08680 Bassacs (GIRONELLA)
Tel. 938 228 613 pbassacs@hotail.com

pbassacs.wordpres.com
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la fira de sant josep fa 30 anys. foto luigi

tenen per objectiu millorar la mobilitat dels
visitants la celebració de les activitats d’una
forma més adient. Sallés també ha explicat
que aquesta edició no podran comptar
amb el solar situat al costat de la plaça de
l’Estació com a aparcaments ja que s’hi
està construint un supermercat. Tot i això
l’Ajuntament està treballant per ressituar els
vehicles en altres zones properes a la Fira.
L’Ajuntament de Gironella presenta-

rà públicament d’aquí a unes setmanes
totes les activitats i les novetats de la Fira,
algunes de les quals aquests dies s’estan
acabant de concretar. Us recomanem que
a principis de març consulteu el programa
al web de l’Ajuntament de Gironella: www.
gironella.cat i al del Tasta: www.tasta.cat.
Maria Àngels Sallés convida a tothom a
gaudir de la Fira del Motor, la Fira de Sant
Josep de Gironella. í

Més de 1000 alumnes
ja participen al Ficcions
L

a novena edició del concurs literari Ficcions organitzat per l’AMIC, l’associació de la
premsa de proximitat a la que pertany tasta.cat ja compta amb 1045 participants de
170 centres educatius, dels quals 739 són de Catalunya, 201 del País Valencià i 105 de les
Illes Balears.
Les inscripcions per participar al certamen de creació literària van començar el 2 de novembre i continuen obertes fins el dia 27 de febrer, a través de la pàgina web www.ficcions.cat
El Concurs “Ficcions, l’aventura de crear històries” està adreçat a alumnes de
14 a 18 anys que cursin segon cicle d’ESO, Batxillerat o Cicles Formatius. L’objectiu principal
d’aquesta iniciativa creada per l’AMIC és impulsar l’ús de la llengua catalana i a la vegada
incentivar la creativitat i la imaginació dels joves.
Prenent cinc inicis de de novel·la “Olor de colònia” de Sílvia Alcàntara, “L'aniversari” d'Imma Monsó, “El nom del vent” de Patrick Rothfuss, “L'aire que respires”
de Care Santos i “L'altre costat de l'infern” de Jordi Sierra i Fabra, els participants
han d'escriure un relat dividit en tres capítols i penjar-los a través de la web seguint el calendari
d'entrega. La participació pot ser individual i/o en grup de fins a tres persones.
A partir del 17 d'abril, últim dia per entregar la darrera part del relat, un jurat format per
persones vinculades al món literari i de l'educació s'encarregarà d'escollir els guanyadors i
els finalistes. Amb motiu del 20è aniversari de l'AMIC, el veredicte es farà públic en un
acte a La Pedrera de Barcelona on es farà l'entrega de premis i on hi podran assistir tant
alumnes finalistes com familiars i professors. Els primers premis seran un iPhone o una Play
Station per a cada membre del grup guanyador, també es lliuraran premis territorials per a les
millors històries de cada zona i es premiarà al professor/a més motivador/a.
En la darrera edició hi van participar més de 3.200 estudiants de segon cicle d'ESO, Batxillerat i CFGM de Catalunya, Illes Balears i País Valencià provinents de més de 370
instituts. Aquesta xifra suposa un increment del 80% respecte a l'edició del 2014, un fet que els
organitzadors volen agrair tant a la participació dels alumnes com a la motivació del professorat.
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Històries i historietes / 7
PEP MASANA

Periodista
i escriptor

Segons el decret 214/1987,
any en què la Generalitat
de Catalunya va prendre
la decisió de protegir
uns determinats arbres,
“es consideraran arbres
monumentals els exemplars
que, per les seves mides
excepcionals dins de la seva
espècie, o per la seva edat,
història o particularitats
científiques, són mereixedors
de mesures de protecció”.
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No digui arbre
monumental,
digui Gresolet

A

l Berguedà hi ha 9 arbres o arbred es declarats monumentals: el
Pi de les Tres Branques vell; el Pi de
de les Tres Branques jove, tots dos a
Castellar del Riu, i l’Alzina dels Colls
a Casserres. Els altres estan situats a
Gresolet, al municipi de Saldes, i són:
— L’Avet de les Molleres de Gresolet.
Situat en terreny de fort pendent i molt
erosionat, és per això que es poden observar nombroses arrels superficials.
De trenta-cinc metres d’alçada, surt
una gruixuda branca horitzontal del
tronc, que bruscament agafa verticalitat
i creix paral·lela al tronc principal.
— Faig gros de les Molleres de Gresolet. Presenta una alçada de 20 metres i
un tronc gran i gruixudes arrels al descobert. Tot i estar força malmès, les ondulacions del tronc i les arrels entapissades
de molsa li donen un aspecte fantàstic.

— Faigs del Clot de l’Om (I,II,III,IV).
Escampats per aquest indret hi trobem
uns faigs singulars per ser molt grossos.
Són difícils de mesurar, ja que estan situats en un pendent molt pronunciat. Arbres
amb un tronc molt recte i regular en els
primers metres.
— Pins vells de la Pleta dels Baganesos.
Aquest grup de pins negres està situat al
solell del coll de Torn, sobre la pista del
coll de la Bauma i proper a la zona de la
font de la Gralla. Destaquen per les dimensions dels troncs, tot i que tenen poca
vitalitat.
— Pi del Roc dels Castellots. A 1 km
dels Pins Vells de la Pleta trobem aquest
majestuós pi, amb un gruix molt espectacular i envoltat dels seus néts, que són

prims i el sobrepassen en alçària. Es ramifica a 2 m en dues besses, la més grossa, vessant amunt fa 3,86 m de gruix. Té
poca vitalitat.
— Faig Setrill de la Baga. Té unes
dimensions molt considerables, amb
una branca que surt a mig metre, gairebé de manera horitzontal i després
s’inclina cap amunt, creant una forma
peculiar similar a un setrill.
Cal esmentar també que en aquest
indret es va produir una de les primeres
lluites històriques de conservacionistes
a Catalunya, quan l’empresa Carbones de Berga va comprar el bosc de
Gresolet als capmassats (propietaris individuals del bosc que només el podien
explotar per necessitats domèstiques)
i el va voler explotar a fons. Impugnacions, judicis, contra aquesta decisió
per part d’alguns capmassats, entitats i
sobretot del Centre Excursionista de
Catalunya, ho van aconseguir aturar,
encara que, amb l’arribada de Franco,
l’explotació forestal es va iniciar i es van
perdre molts exemplars de gran vàlua.
Però aquesta seria una altra història. í

texte i fotos:
MIQUEL BERNADES

Tècnic esportiu,
guia i creador
de Descoberta 4

La falda del Pedraforca
i la Vall de Gresolet

[ruta circular]
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a ruta comença al mirador de Gresolet. Seguim la
pista que flanqueja la paret
nord del Pedraforca fins
a trobar, a uns 300 m a la dreta, el
sender dels Cavalls al vent. Prenem
el corriol amb un fort pendent amb
baixada pel bell mig de l’avetosa més
gran del Berguedà; aquest camí ens
portarà fins al santuari de Gresolet,
un dels indrets més emblemàtics de la
comarca. Enlairat respecte de la vall,
té davant, en el seu límit superior, la
corona calcària que forma el vessant
nord del Pedraforca. El camí puja
pel costat del torrent de les Mulleres, segueix l’antiga pista forestal cap
amunt, endinsant-nos en una espessa
fageda. Poc després de creuar el torrent, s’acaba la pista forestal i segueix
un corriol que ens portarà a la capçalera de la vall, el coll del Colell. Aquí
hi trobem la pista amb la qual hem
començat aquesta ruta circular i que
forma part d’un clàssic circuit en 4x4
que sol estar força transitat a l’estiu.
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Itinerari

Gràfica de desnivell

Característiques a destacar

Dos atractius de primer ordre: el Pedraforca i Gresolet. Aquesta ruta permet veure diverses perspectives d’ambdós. Tot i que té llargs trams pista
forestal, queden compensats abastament per les impressionants vistes.

foto: albert soler.

Desnivell acumulat 843m - Distancia: 13 km.
Dificultat: mitja - Temps aproximat: 5 h.
Cal portar:

Botes de senderisme, vestimenta per capes amb impermeable o paravent.
Motxilla petita pel pícnic del dia i la roba necessària per l’excursió i els vostres afers personals.
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Espai Vilada

Activitats per a tothom
V

ilada no para i continua oferint actes i activitats per a petits i grans. Aquests són els
previstos per les pròximes setmanes organitzats
per entitats del poble i l’Ajuntament.
El dissabte 11 febrer se celebrarà l’Espectacle Infantil "Com hem
quedat, Trafàlgar?", amb la pallassa Trafàlgar a les 5 de la tarda al
Local Pirinenc. Ho organitza l’Ampa de l’escola Serra de Picamill i hi
col·labora l’Ajuntament.
Dissabte 18 de febrer al Local Pirinenc a 2/4 de 6 de la tarda, hi
haurà una Jornada de sensibilització amb xerrada a càrrec de Mans
Unides de Berga.
Diumenge 26 de febrer Carnestoltes de Vilada amb sortida a les
12 del migdia de la plaça de la Vila. í
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Fets i gent

El Berguedà millorarà 45 camins de 30 municipis
gràcies al suport de la Diputació de Barcelona
Les obres de millora es faran entre aquest 2017 i el 2018, i comptaran amb un ajut total
d’1,35 milions d’euros, distribuïts amb ajuts de 50.000 euros de mitjana per municipi, el
90% del pressupost de les obres.
La Diputació de Barcelona destinarà 1.345.093,28 euros durant
aquest mandat 2016-2019, a la
millora i manteniment de camins
municipals del Berguedà, gràcies
al Programa Complementari de
Camins. Concretament, en aquesta
comarca s’arranjaran 45 camins de
30 municipis, dels 31 que té, gràcies a les sol·licituds presentades pels
seus ajuntaments. Només Gósol en
queda exclòs, ja que pertany a la
província de Lleida.
Per aquests 45 camins municipals del Berguedà hi circulen una
mitjana diària de 2.640 vehicles,
que donen accés a 45 nuclis de
població aïllats, 403 masies disseminades i 160 accessos a explotacions agràries i ramaderes.

El Diputat
d'infraestructures viàries
i mobilitat de
la Diputació
de Barcelona,
Jordi Fàbrega,
l'alcaldessa
de Montclar,
Raquel Sala i
el tinent d'alcalde, Miquel
Solsona al camí
que ha d'arranjar Montclar.
Camí de la Casa
Nova.

El conjunt de camins donen
accés a urbanitzacions, polígons
industrials i els disseminats rurals.
En la presentació del programa, realitzada fa uns dies a l’Ajuntament
de Montclar, el diputat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi

Fàbrega, va remarcar que “gràcies
a aquest programa donem suport
a l’assentament de la gent al territori, mantenint una infraestructura
bàsica en la comunicació de molts
municipis que garanteixen la mobilitat de la ciutadania i l'accés a

l'economia productiva en l’àmbit
rural, així com a diferents nuclis i
masies disseminades”.
A nivell global, el Programa
Complementari de Millora i Manteniment de Camins està dotat
econòmicament amb 11, 2 milions d’euros i se’n beneficiaran un
conjunt de 257 municipis. Al conjunt de la demarcació de Barcelona s’arranjaran un total de 549
camins, que suposen 1.650 km i
representen el 9% del total de camins municipals d’aquest territori.
En conjunt, les obres comportaran la creació de 200 llocs de treball
temporals durant l’execució de les
obres i beneficiaran més de 185.000
usuaris directes d’aquests camins.
També amb aquests arranjaments
es millorarà l’accessibilitat a 900 nuclis de població aïllats, 4.400 masies
disseminades i 3.200 explotacions
agràries i ramaderes. í
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Fets i gent

Potencien l’esport
de neu entre
els alumnes
del Berguedà

A

quests dies ha començat la 3a fase
d’implementació del programa Esport
Blanc Escolar al Berguedà, organitzat
pel Consell Comarcal del Berguedà, la Generalitat de Catalunya i el Consell Esportiu
del Berguedà.
L’alumnat participant realitza un total de
8 sessions bàsicament durant els mesos
de febrer i març en les quals practicarà les
modalitats d’esquí alpí, surf de neu, esquí de
fons i freestyle a les estacions d’esquí de La
Molina, Lles i Aransa.
En aquesta fase se’n beneficiaran prop
de 200 alumnes de 3r i 4t curs de primària
de 8 municipis de la comarca. Els centres
de la comarca seleccionats pel Departament
d’Ensenyament són l’Escola Galceran de
Pinós (Bagà), la ZER Alt Berguedà (Gósol,

foto: consell esportiu del berguedà.

Vallcebre i St. Julià de Cerdanyola), Escola
Lillet A. Güell (la Pobla de Lillet), Escola St.
Llorenç (Guardiola de Berguedà), Escola St.
Salvador (Cercs), Escola la Valldan (Berga),
Escola Sta. Eulàlia (Berga) i l’Escola St. Joan
(Berga).
El programa està impulsat per la Secretaria General de l’Esport i el Departament
d’Ensenyament amb l’objectiu de promou-

re i popularitzar els esports d’hivern entre
l’alumnat de les comarques del Pirineu, en
el context del Pla Estratègic dels Esports
d’Hivern a Catalunya (2013-2022).
El Consell Comarcal del Berguedà es fa
càrrec del cost del transport de l’alumnat a
les estacions d’esquí i, per la seva banda, el
Consell Esportiu del Berguedà s’encarrega
de la coordinació logística. í
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Espai cultura
LA PARTIDA
JOSEP GARCÍA
Mestre internacional ICCF

Jugador d’escacs federat des dels 12 anys.
Practicant habitual en competicions oficials
i internacionals.
Campió de Catalunya de 2a categoria 1974.
Ascens a la màxima categoria, preferent, 1986
Practicant d’escacs per correspondència
(s’envien les jugades per correu).
Durada habitual d’una partida de 1 a 2 anys.
Sots-campió d’Espanya de 2a categoria 1974
Categoria de mestre internacional Postal 1986
Àrbitre i monitor d’escacs.
Directiu i organitzador: Vocal de Junta del
Club Català Escacs, amb 16 anys.
Cofundador (1974) i primer president del Club La Lira
(1975). De nou president del club (1992-2012).
Vocal de la Federació Catalana d’Escacs (1975-1978).
Cofundador de l’Institut d’Escacs de Catalunya) (1975)
i secretari general (fins 1989).
Representant dels escacs en el Primer congrés de
Cultura Catalana (1976).
Organitzador i professor dels primers cursos d’àrbitres
a Catalunya (1981).
Ponent en la redacció dels estatuts de la Federació (1979).
Col·laborador en ponències de la Federació.
Tresorer de la Federació Catalana d’Escacs (membre del
Consell Executiu i de la Junta Directiva) i organitzador de
torneigs federatius (2003-2011).
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Cugasvili (blanques) vs. Grigorjan (negres) URSS 1976
JUGUEN LES NEGRES
Les blanques tenen tres peons de més i com que estem a
prop del final (queden poques peces i cal pensar a coronar
algun peó i transformar-lo en dama) devien estar molt contentes per l’avantatge.
Cal observar, no obstant això, que el rei blanc està molt
desprotegit de peons, malgrat que la majoria de les seves
peces el defensin.
D’altra banda, el rei negre està molt tranquil i no ha de témer
cap atac. Tot i així, no sembla que hi hagi gaires opcions per
a les negres, i potser un jugador del meu nivell o inferior,
portant les negres en aquesta posició, hagués abandonat.
LA SOLUCIÓ
Hi ha una única jugada que dóna la
victòria a les negres. Totes les altres
són perdedores per a aquest bàndol.
1....Dg5. Amenaça mat amb Txa1+,
Rxa1, Dc1 mat, però les blanques
poden respondre simplement 2.Txa5
per evitar el mat immediat. Ara les negres només tenen la dama i el cavall
contra el rei blanc, però n’hi ha prou
per guanyar, en aquesta posició.
2....Dd2 amenaçant Dc2+ i Dc1
mat. 3.Ta3 (quan s’està desesperat
no s’encerta amb la jugada que de-

fensa millor, però les blanques igualment estarien perdudes amb altres
jugades)
3.... Dc2+ 4.Ra1 Cd3 5.Ca4 Dd1+
jugada important perquè controla
b3. Si 5....Dc1+, Ra2, Dc2+, Rb1
serien taules. 6. Ra2 Cb4+ 7.Rb2
Dc2+ 8.Ra1 Dc1 mat.
En la tercera jugada de les blanques
era més precisa 3.Ta2 que ofereix
més resistència amb 3.... Dd3+
4.Rb2 (defensa el cavall) Dc2+
5.Ra3 Dxc3+ 6.Ra4 Cd3 (amenaça

mat amb Cc5) 7.De7 Cc5+ 8.Dxc5
Dxc5 i les negres acabaran guanyant
amb facilitat.
Em sembla una important lliçó que,
en una posició que sembla desesperada per a les negres, aquestes
tenen la partida guanyada. Els bons
jugadors sempre estan atents a totes
les possibilitats de cada posició. Els
jugadors mediocres com jo, un dels
defectes que tenim, és no esgotar
l’anàlisi de totes les opcions.í

T Espai salut
QUÈ MENJEM

Les postres s’han de guanyar

SANDRA RIBALTA
Dietista-nutricionista

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

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

H

i ha persones que quan s’entaulen per dinar o
sopar, abans i tot de començar a menjar, ja pensen
en les postres. I és que és difícil resistir-se a un
melós pastisset, un deliciós braç de gitano, un
exquisit tiramisú, una gustosa crema catalana, un
assortit d’ensucrats bunyols, o un senzill flam amb
nata... No cal dir que tan bons com poden resultar
aquests plats per al paladar, resulten fatídics per la
bàscula i la salut.
Si ja hem fet un àpat complert i equilibrat, un
àpat que inclogui tots els grups d’aliments en la
mesura adequada a les nostres necessitats, al nostre
cos no li cal cap dels plats que hem llistat abans.
Les postres poden servir per complementar un
àpat, amb una peça de fruita, un iogurt, o un grapat
de fruits secs, però ens hem acostumat a menjar
a diari un tipus de postres carregades de sucres i
hipercalòriques que abans estaven reservades als
dies de festa. I això passa factura.
I les factures... s’han de pagar. Totes les quilocalories de més que ingerim s’han de cremar. Tant si
volem mantenir el pes a ratlla, com si volem vetllar

per la nostra salut, és molt important realitzar
regularment algun tipus d’activitat física. Hi ha
moltes activitats que es poden fer, adaptades a les
característiques de cadascú. Una bona dieta és la
base, per mantenir un estat de salut òptim, però
una mica d’activitat física millora exponencialment
el nostre benestar.
També és cert que hi ha persones que realitzen
activitat física, però no segueixen una bona alimentació, fet que a la llarga també pot ser perjudicial.
Podríem dir que la dieta és el cinquanta per
cent del tractament, i l’activitat física l’altre cinquanta per cent. Una cosa sense l’altra no acostuma a
funcionar. í
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Espai salut

Posa el colesterol
a ratlla amb el salmó
AMIC / AMIC

T

ots sabem que el peix, en general, és
un aliment molt complet i indispensable
per a mantenir la salut del nostre cos,
ja que aporta una important quantitat de
nutrients i vitamines. Tot i això, són moltes les
persones que no l'inclouen dins la seva dieta.
Cada tipus de peix conté unes propietats
nutritives concretes amb beneficis específics
pel nostre organisme i, per tant, segons les
nostres necessitats, serà més convenient
consumir un peix o bé un altre.
berga / podòlegs

berga / podòlegs

Carrer Pere III, 11 baixos BERGA
Tel. 938 222 732 - 677 217 572
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berga / FISIOTERÀPIA

processos de gran importància per l'organisme i el seu bon funcionament (formació de
glòbuls vermells, millora del sistema nerviós...).
Els minerals més presents en el salmó són
el magnesi, relacionat amb el funcionament
de l'intestí, els nervis i els músculs; i el iode,
útil pel bon funcionament de la tiroides i el
desenvolupament cerebral.
Avui ens centrarem amb un dels peixos més
versàtils i, possiblement, més consumits
d'arreu del món: el salmó. Amb un color rosat
característic, és un peix blau de la mateixa família que les sardines o la tonyina, i la

seva singularitat és la alta aportació d'àcids
grassos omega-3 que contribueixen a regular
els nivells de colesterol i triglicèrids. A més,
les vitamines que més destaquen en aquest
aliment són les del grup B, que intervenen en

Així doncs, te'l mengis com te'l mengis, el
salmó resulta un aliment d'allò més complet
que aporta una gran quantitat de beneficis.
És per això que es recomana el seu consum
per a qualsevol tipus de persona i l'hauríem
d'incloure a la nostra dieta. í

puig-reig / dentistes

berga / fisioterapeuta

puig-reig / estètica
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t El Berguedà poble a poble

INFORMACIÓ COMARCAL
Consell Comarcal del Berguedà
938 213 553
C. Barcelona, 49 3er.
08600 Berga
www.bergueda.cat
Oficina Comarcal de Turisme del Berguedà
938 221 500
Ctra. c-16 km 96.2
08600 Berga
turisme@elbergueda.cat
www.elbergueda.cat
Centre Massís del Pedraforca
938 258 046
Pl. Pedraforca s/n (Ajuntament de Saldes)
tur.saldes@diba.cat
Parc Natural Cadí-Moixeró
938 244 151
La Vinya, 1
08695 Bagà
pncadimoixero@gencat.cat
Oficina d’informació i Turisme de Bagà
938 244 862
Pujada a Palau 7 08695 Bagà
619 746 099
tur.baga@diba.cat
Punt d’Informació a Bagà
619 746 099 / 93 824 48 62
Raval 18 08695 Bagà
tur.baga@diba.cat
Oficina Municipal d’Informació i Turisme de Berga
Carrer dels Àngels 7
08600 Berga
Info@turismeberga.cat
Oficina de Turisme de Castellar de n’Hug
Plaça de l’Ajuntament s/n
08619 Castellar de n’Hug
coronadoge@diba.cat
Oficina d’Informació de Cercs (Museu de les Mines)
Plaça Sant Romà s/n de Sant Corneli
08696 Cercs
m.cercs@diba.cat
Oficina de Turisme de Gósol
Plaça Major 1
25716 Gósol
centremuntanya@gosol.ddl.net
Oficina de Turisme de Guardiola de Berguedà
Estació, 2
08694 Guardiola de Berguedà
costacg@diba.cat
Oficina de Turisme de La Pobla de Lillet
Estació de tren de La Pobla de Lillet
08696 La Pobla de Lillet
tur.lillet@diba.cat
Oficina de Turisme de Vallcebre
Pla de la Barraca s/n
08699 Vallcebre
vallcebre@cercleaventura.com
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EMERGÈNCIES
Mossos d’Esquadra
Mossos d’Esquadra Berga
Bombers de Berga
Bombers de Gironella
Bombers de Puig-reig
Bombers de Guardiola
Creu Roja de Berga
Creu Roja de Gironella
Urgències Alt Berguedà
Hospital Sant Bernabé

Avià

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

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

938 230 000
938 230 331
938 230 402
938 231 215
938 231 062
938 230 300
avia@diba.cat

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

Berga
Ajuntament
Oficina d’Informació
i Turisme
Arxiu Històric Comarcal

938 214 333
938 211 384
938 221 548

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

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

Borredà
Ajuntament
Consultori
Farmàcia
www.borreda.net

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

Gironella

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

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

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

Castellar del Riu
Ajuntament
Alcaldia
www.castellardelriu.cat

938 212 775
608 998 663

Cercs

Capolat
Ajuntament
www.capolat.cat

Castell de l’Areny

938 215 040
capolat@diba.cat

➜ RESTAURANTS
Restaurant LA CANTINA DE LLINARS

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

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

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

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

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

938 250 033
938 228 181
938 250 321
938 250 082
938 228 144
938 250 177

Gisclareny
Ajuntament
www.gisclareny.cat

937 441 020

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

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

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

L’Espunyola

Montclar

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

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

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

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

La Nou de Berguedà

Sant Jaume de Frontanyà

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

Ajuntament
938 239 194
www.santjaumedefrontanya.cat

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

938 250 013
938 228 619
938 221 999

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

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

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

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

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

Saldes
Ajuntament
Oficina de Turisme
Farmàcia
Dispensari
www.saldes.cat

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

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

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

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

Vilada
Ajuntament
Dispensari
Farmàcia
Local Pirinenc
www.vilada.cat

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

Viver i Serrateix
Ajuntament
938 204 922
www.viveriserrateix.cat
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Associació de comerciants de CASSERRES
➜ INDÚSTRIA
Indústria Avícola del Berguedà
Molles Malé
Planafil S.A.

938 234 033
938 234 077
938 225 020

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

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

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

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

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

938 234 399
938 234 258
938 234 076

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

938 234 173
938 234 074
938 234 074
647 570 809
626 110 626
938 225 914
938 225 993
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Planxisteria Sant Jordi S.C.P.
SITEC 2012
Soldadura Francesc Puigdellivol
Vilà Motor

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

➜ PERRUQUERIA I ESTÈTICA
La Barberia
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
Fuster Xaies
Fusteria Colillas
Fusteria Integral Jordi S.L.
La Fusteria
Pintor Josep Martin

658 822 892
938 234 092
938 234 065
938 225 040
696 676 692
938 381 008

➜ ELECTRODOMÈSTICS I INFORMÀTICA
Electrofiguls S.L.
938 234 003
PC Imagine S.C.P.
938 225 983
➜ SERVEIS I SALUT
Caixabank “la Caixa”
Centre Dental Pere Pesarrodona
E&G Assessors Enric Genescà-Zuric
Estruch Assessorament
Farmacia Roset Estivill
Llibreria Estanc Casserres
Peusà - Lourdes Vilalta
Promocions La vostra llar

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

➜ FLORISTERIES I CERÀMICA
AgroNatur

938 234 005

➜ CALÇATS, COMPLEMENTS I ROBA
Calçats Valls
938 234 112
Talia 1924
938 234 031
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No amaguis el teu SOMRIURE, amb
somriu i gaudeix
dels dies especials
DESCOMPTE ESPECIAL:
15% en el tractament
d’àcid hialurònic
i estètica dental.
Treballem amb mútues
i moltes
més/

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

Obrim
tes
de dilluns a dissab
de 9 a 22h.

