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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

gM b

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
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
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

Quadre mèdic i especialitats

De tota confiança

gabinet MÈDIC del berguedà
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questa afirmació copiada d’un conegut anun-
ci de TV, és adaptable a tot arreu. El bon temps 
sembla que arrela una mica més que les darreres 
setmanes, on hem passat de la calor al fred i neu 
en poques hores. És temps de primavera i arriben 
moltes de les fires i activitats a l’aire lliure. Sant 
Jordi amb les roses i els llibres copsaran de nou 
l’interès general dels darrers dies d’abril. 

Aquesta vegada entrevistem un conegut pre-
sentador de televisió d’arrels berguedanes que 
ha volgut transmetre en un llibre, també d’edició 
berguedana, tot el seu elegant saber. Es tracta de 
Marc Giró. Però també us recomanem gaudir de 
tots els llibres que s’editen ara i durant l’any a casa 
nostra, a les nostres contrades i al nostre país. 

A Sant Jordi de Cercs ja han posat els cargols 
en dejú per a celebrar la Festa del Roseret, que 
comptarà amb activitats de tota mena. Berga 
també posa a punt la Fira de Maig, que se cele-

brarà els dies 30 d’abril i 1 de maig amb l’objectiu 
de potenciar-ne la vessant més propera i genera-
dora de treball. Casserres viurà també una lluïda 
fira que comptarà un any més amb les tradicionals 
cantades de caramelles i Bagà prepara un gran 
festival de màgia. La Pobla promociona de nou 
els seus atractius al món turístic, i Bagà, Borredà 
i Vilada busquen, amb activitats i natura, captar 
l’atenció dels visitants que cada any augmenten 
en nombre al Berguedà. El reportatge del perio-
dista Ramon Viladomat ens endinsa a l’esperit 
del monestir de Sant Llorenç de Guardiola de 
Berguedà on aquests dies comença una progra-
mació cultural de primer ordre. Aquest Tasta tam-
bé compta amb la col·laboració de diverses per-
sones i entitats, així com l’acudit d’en Salvador 
Vinyes i l’apartat de salut amb els millors consells 
i professionals del sector. Tot això i molt més, ja ho 
teniu a les mans. Gaudiu-ne! í

Ja és primavera al Berguedà

Presentació

asta.cat

La vinyeta

Amb el suport de:
Diputació de Barcelona

t

t

A

Tasta.cat no es fa responsable 
de les opinions dels seus 
col·laboradors
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t Parlem amb
[ T. FERMÍ RIU] 

è

Marc Giró
L’elegància 
de la vida
Marc Giró i Costa (Barcelona, 1974) 

És l’editor de moda de la revista Marie 
Claire i col·labora des de fa anys en diver-
sos mitjans de comunicació. Entre d’altres, 
participa al programa Divendres, de TV3, 
presentat actualment per Helena Garcia Mele-
ro; al Hoy por Hoy, de la Cadena Ser, dirigit 
i presentat per Gemma Nierga; i a Las Maña-
nas Kiss, de Kiss FM, presentat i dirigit per 
Xavi Rodríguez. Va col·laborar també, amb les 
seves «classes d’elegància», al programa En 
el aire, d’Andreu Buenafuente, a la Sexta. Giró 
té arrels berguedanes i Berga esdevé el seu 
refugi en diversos moments de l’any. è
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èL ’editor de l’Albí, Jaume 
Huch, ens diu: “Després 
de diversos anys de fer-ne 
difusió a través dels mit-

jans de comunicació, ha arribat el 
moment d’aplegar els particulars 
consells sobre elegància de Marc 
Giró i recopilar-los en aquest únic 
i definitiu Manual de bones mane-
res per sobreviure al segle XXI. Un 
llibre que, sens dubte, esdevindrà 
una eina indispensable per a to-
tes aquelles persones que creuen 
fermament en l’elegància com a 
vehicle per exterioritzar la pròpia 
manera de ser i per relacionar-se 
amb l’entorn. Un manual impres-
cindible per introduir l’elegància 
a la nostra vida i a la dels altres”.

“Com ser elegant amb els 
veïns, la família o la parella? Com 
passejar un gos mastí dels Pi-
rineus, anar a teràpia, posar-se 
malalt o fins i tot morir amb ele-
gància? Com evitar perdre els es-
treps, elegantment, a l’oficina, du-
rant les vacances d’estiu, les festes 
de nadal o per Carnestoltes? Com 

suportar, de la mateixa manera, 
una llufa, els que xarrupen o els 
que escupen? Com mocar-se amb 
elegància o menjar peus de porc, 
calçots o ous ferrats sense ser bar-
roer? Com ser o no ser indepen-
dentista amb gràcia? tots aquests 
interrogants, i molts altres, es reso-
len en aquest llibre”.

—Marc Giró. Per què va decidir 
escriure aquest llibre sobre l’ele-
gància i les bones maneres però 
aplicades a qualsevol moment i 
situació de la nostra vida?

 —Doncs jo era molt reticent a pu-
blicar un llibre. això és feina dels 
escriptors. i tot i que ho havia re-
butjat diverses vegades, allò que 
passa, amb el Jaume Huch som 
família i m’ho va plantejar. D’entra-
da li vaig dir que no però després, 
amb l’entusiasme i la perseveran-
ça de l’editor i també en saber que 
aquesta és la darrera temporada 
del programa Divendres de TV3 on 
hi faig la secció des de fa prop de 
6 anys, vaig pensar que seria un 
bon colofó a aquesta etapa de la 
meva vida, i al final hi vaig acce-

dir i he de dir que m’ho he passat 
molt bé.
—Què hi trobem al llibre? En 
què t’has basat?
—en el fons el llibre inclou una re-
copilació d’alguns dels guions de la 
secció, perquè n’hi havia moltíssims. 
la Ruth Ripollès, que és redactora 
del programa i que em va ajudar a 
recopilar-los, m’ho va dir. amb els 
que vam trobar hagués donat per 
quatre llibres, com a mínim!
—Precisament aquesta secció és de 
les que més han durant en un pro-
grama de televisió, prop de 6 anys...
—sí. estic molt content. Ha agra-
dat i hem pogut fer i desfer sem-
pre amb independència i amb el 
suport de grans companys i com-
panyes. el que em va sobtar és la 
complexitat que porta l’elaboració 
d’un llibre, el recopilar, triar i adap-
tar els guions... Ha estat un exerci-
ci i una oportunitat magnífica.
—Tracta tots els temes i situa-
cions en aquest llibre. Podem 
aplicar l’elegància al 100% de la 
nostra vida?

PRogRama DiVenDRes a tV3.
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—sí, però és una cosa esgotadora. 
tenim tendència a escarxofar-nos i 
això costa molt. la nostra tendèn-
cia és el mico, per això sembla que 
estem 24 hores de servei i això 
cansa. Cada escenari té la seva 
particularitat. Per això, coses que 
a priori no són elegants, també es 
poden fer amb elegància. no té a 
veure amb el que fas, sinó amb el 
com ho fas. Qualsevol cosa, per 
tontorrona que sigui, per estúpida 
que sigui o per guarra que sigui, 
es pot fer des dels paràmetres de 
l’elegància. Per això insisteixo que 
dóna tant de si, ha! ha! ha!
també molts d’aquests temes 
eren suggerits per la gent que feia 
la secció. n’hi havia que lligaven 
amb les circumstàncies de les da-
tes, Pasqua, Carnaval, etc., però 
també hi havia molta gent que ens 
trucava i feia suggeriments.
—Aquests darrers anys l’elegàn-
cia en el nostre dia a dia ha anat 
a menys? Ens hem escarxofat 
més que anys enrere?
—Des que estic al planeta terra, 

jo ho veig equilibrat, el que passa 
és que les formes s’han relaxat po-
sitivament. ara, les persones que 
llegeixin aquesta entrevista o ha-
gin vist el programa de televisió i 
recordin aquelles formes estrictes 
dels anys 40 on l’home havia de fer 
d’home, la dona de dona i el nen de 
nen, el ric de ric i el pobre de po-
bre, i ningú es podia passar de la 
línia, reconeixerà que això per sort 
ha canviat. ara, això és imparable. 
Per molts murs que vulguin posar, 
per moltes lleis antiimmigració que 
vulguin fer, lleis antiavortament, 

antimatrimoni gai, la llibertat de la 
dona, els drets del treballador, per 
molt que hi hagi gent que segueixi 
amb aquest tipus d’opinions, el pro-
grés és imparable. això ha millorat 
molt i les bones maneres s’han re-
laxat, afortunadament perquè són 
més permeables, tenen més cin-
tura, més adaptables. estem en un 
moment històric on la particularitat, 
la veu pròpia es considera i la gent 
està més contenta quan s’acosta a 
la idea que té d’ella mateixa.
—El pròleg i epíleg del llibre han 
anat a càrrec de companys teus 
amb els que has viscut el progra-
ma de televisió aquests darrers 
anys. El Xavier Cassadó, el Xavi 
Coral i l’Elena García Melero. Satisfet 
del que diuen?
—Home, jo crec que el de l’Elena 
Garcia Melero és més “discursiu” 
perquè ara treballem junts i el 
seu podria ser el meu, perquè a 
més a l’Elena també li interessen 
molt les formes, les bones mane-
res... Pensa que segurament és la 
presentadora a nivell d’Espanya i 

 Els anys  
 40, l’home  
 havia de 
fer d’home, la dona 
de dona i el nen de 
nen, el ric de ric i 
el pobre  de pobre, 
i ningú es podia
passar de la línia.

PRogRama en el aiRe De la sexta.

“
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Europa que més hores porta fent 
televisió diària, ja que va començar 
molt jove. el pròleg de la Melero 
ve a ser el primer capítol del llibre. 
també el director del programa, el 
Xavier Cassadó, ha fet l’epíleg del 
llibre. ell ha estat una persona clau 
perquè jo pogués fer la secció. És 
una persona molt professional, té 
un humor molt fi. i l’epíleg que 
m’ha fet, s’ha passat tres pobles i 
ja li he dit: “Si jo em morís, t’ho 
deixo dit perquè consti, el dia de 
l’enterrament, llegiu això i serà 
fantàstic”. a més crec que funcio-
naria per a qualsevol enterrament, 
ha! ha! ha! És un passote el que ha 
escrit el Cassadó i també el pròleg 
del Xavi Coral, un gran amic amb 
qui el feeling va ser sempre intens, 
amb molta complicitat. un pròleg 
que jo el llegeixo i també hi estic 
d’acord, ha! ha! ha! Jo vaig plorar 
quan ho vaig llegir. És més, en un 
dia deprimit en lloc de barbitúrics, 
em llegeixo aquests pròlegs i epí-
leg i em carrego d’energia. no-
més per això, si ho sé, faig el llibre 

abans! us ho recomano! Que us 
facin un pròleg i estareu eufòrics! 
—I com lliga ser un llicenciat i ex-
pert en art amb la comunicació de 
les bones maneres als mitjans?
—Jo no sé si tu eres d’aquest tipus 
de nen, però quan a mi em dema-
naven què vols ser de gran, no en 
tenia ni idea. Jo no vaig ser una per-
sona vocacional. i a més, crec que 
sóc una persona una mica passavo-
lant, saps? el que en diuen flâneur. 
Jo sóc al planeta terra, jo passejo, 
observo, prenc una canya, etc. sóc 

una persona lenta, encara que parli 
molt ràpid, ha! ha! ha! en aquest 
passejar, vaig tenir l’oportunitat de 
treballar a TV3 al programa de les 
1000 i una, fa moltíssims anys, això 
em va portar a Madrid, a treballar a 
la ràdio, també a Rac1, a Catalunya 
Ràdio, Onda Cero, etc., però això 
sense plantejar-m’ho. Jo crec que 
la gent que vol molt una cosa no se 
n’acaba sortint perquè com que es-
tàs molt concentrat amb voler-ho, 
no deixes que s’acosti... això és 
com quan vas a lligar (ho havia fet 
molt de jove, anava molt calent, 
però ara ja m’ha passat, ha! ha! ha!) 
si vas molt directe i preparat no va 
bé. el dia que anaves amb un forat 
al mitjó, sense afaitar, que no t’has 
dutxat el matí... aquell dia, lligues!
i pel que fa a l’art, a casa meva 
n’eren aficionats. Per això em van 
portar a estudiar Història de l’Art. 
Crec que van dir quan era petit, el 
portem a la fundació Miró i llest! Jo 
vaig tenir molt bons professors. a 
casa van pensar que, com que jo 
era una mica “cuentista”, aquesta 

è

t

“ Llegeixo  
 els pròlegs  
 i epíleg i 
em carrego d’energia. 
Només per això, si ho 
sé, faig el llibre abans! 
Us ho recomano! 
Que us facin un prò-
leg i estareu eufòrics!

amB anDReu Buenafuente a la sexta.

Parlem amb /Marc Giró
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carrera m’aniria bé. la veritat és 
que m’ha aportat cultura general i 
moltes coses positives.
—I la relació amb Berga, què tal?
—Crec que era l’Ana Rosa Quin-
tana que deia “tengo una pena 
porque no tengo pueblo”. Hi ha 
gent que està atrapada a les grans 
urbs. el meu pare és de Barcelona 
i la meva mare de Berga. i també 
ho són els meus cosins, les meves 
ties, avis i més. això em permet 
una visió de la jugada molt més 
complerta, i ha estat una sort per-
què Berga i el Berguedà tenen una 
manera de ser i un paisatge que a 
mi m’agrada molt que formi part 
de la meva vida i de la meva histò-
ria. la meva àvia hi va anar a mo-
rir i això ha comportat una relació 
més intensa i més profunda amb 
la ciutat. Berga per a mi és una he-
rència en tots els sentits i sobretot 
en el sentimental i emocional.
—Ja per acabar, Marc. Com afron-
tes la signatura de llibres, les pre-
sentacions, aquesta recta final del 
teu llibre?

—Home, de moment estic molt 
content perquè se m’acosten per-
sones de qualitat. Com que no tinc 
Facebook, Twitter i tot això, que 
em critiquin o em diguin quelcom 
fort no m’ha passat, però també 
he estat prudent, tímid no, però 

Per això ara em sembla molt positiu. 
Crec que totes les persones que es-
tan en un mitjà de comunicació hau-
rien, alguna vegada, de defensar 
algun producte des del costat de la 
promoció, presentació, viure-ho des 
de l’altre costat. 
—I el passeig de la vida de Marc 
Giró, cap a on continua?
—Jo no espero massa res. una ve-
gada a Madrid, fa molts anys, vaig 
anar al psicòleg –no sé si hi acabaré 
tornant ara amb això del llibre, ha! 
ha! ha!– i em va demanar: “Usted 
¿como se ve dentro de 10 años?”, 
i li vaig dir: “Hombre, pues ¡delga-
do!”. ell m’estava demanant quines 
eren les meves expectatives. ara sí 
que li contestaria. i li diria, a més de 
Delgado, ha! ha! ha!, que m’adono 
que tinc una bona vida, que tinc 
menys por, estic en calma i tant de 
bo les coses em funcionessin com 
ara. Conservar el que tinc, tant per 
la meva pròpia vida com pels que 
tinc al voltant. sóc un ecologista! 
Preservar el medi ambient, comen-
çant pel meu. í

a Catalunya RàDio.

prudent sí. Per això l’experiència 
amb la gent és bona. tant de bo 
firmi molts llibres i es venguin. això 
seria un honor. a més, com que 
porto molts anys a l’altra banda, als 
mitjans de comunicació, he prepa-
rat moltes entrevistes a escriptors. 

Presentació del llibre a Berga
Dijous 13 d’abril a 2/4 de 7 de la tarda 
al Pavelló de Suècia, organitzada per 

Òmnium Cultural i editorial l’Albí.
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Parlar de la rosa és parlar de la flor 
preferida per la humanitat, la més 
conreada i, per molts, la més bella. 
són tan difoses i conegudes que 
no cal fer moltes presentacions. 

Cal conèixer les seves infinites varietats, les 
seves flors, colors, perfums, històries, detalls 
evocadors... És un món apassionant. fins i 
tot, hi ha persones tan entusiastes que ar-
riben a crear les seves pròpies varietats de 
roses. 
la rosa ha estat sotmesa al llarg de la his-
tòria a una intensa selecció i hibridacions 
amb l’objectiu de crear noves varietats i 
formes. És la planta més “treballada” que 
existeix. 

actualment hi ha catalogades més de 
30.000 varietats al món. Cada any n’apa-
reixen centenars de noves. De les més de 
30.000 varietats, només es posen a la ven-
da entre 2.000 i 3.000 tipus. 
la classificació de les roses o rosers des d’un 
punt de vista “jardiner” es fa en tres grups:
1. espècies silvestres de roses: les que 
existeixen a la naturalesa.

La rosa, la flor de la humanitat
2. Rosers antics: varietats de roses ante-
riors a l’any 1867.
3. Rosers moderns: varietats de roses 
posteriors al 1867.

Història de les primeres 
roses conegudes
s’han trobat fòssils de rosa de més de 35 
milions d’anys, però els primers escrits 
o bé motius pictòrics han estat trobats a 
Creta, al segle xVi abans de Crist, al famós 
fresc ocell blau del palau reial minoic de 
Knossos a Creta. 

Realment hi apareixen flors i fulles, i aven-
turem que poguessin ser de roses, però 
també en això hi ha dubtes. De ser roses, 
segur que van ser creuaments de la rosa 
gallica amb la rosa phoenicia, tan abun-
dants al mediterrani oriental.

anys més tard, apareix a Efeso, al temple 
dedicat a la deessa Artemisa (deessa Dia-
na per als romans) datat l’any lV abans de 
Crist, la imatge d’aquesta deessa coberta 
amb una túnica. a la vora de la túnica apa-
reix una rosa tallada de cinc pètals corbats, 

Sant Jordi

que s’assembla a la rosa gallica. aquesta 
vegada, sens dubte, podem dir que és la 
primera rosa coneguda per a ús religiós.
la rosa també és present entre els romans 
i la seva deessa Afrodita, de la qual es diu 
que guardava un bosquet de delicioses 
pomeres a l’ombra de les quals hi creixien 
els rosers. 
Cleòpatra va anar a trobar Marc Antoni, com 
Afrodita, dins d’una barcassa daurada tota 
plena de roses, i en la seducció va afegir la 
decoració d’un dels seus palaus sencers de 
roses, mobles, estances, jardins, etc.

infojardin.com
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A principis del segle XX Eusebi 
Güell i Bacigalupi va fundar, al 
Clot del Moro, la primera fàbri-
ca de ciment Pòrtland de Cata-
lunya, coneguda amb el nom 

d’Asland. Per alimentar-ne els forns s’utilit-
zava el carbó que s’extreia de les mines del 
Catllaràs; la considerable distància entre el 
nucli de població de La Pobla de Lillet i l’ex-
plotació minera va portar a Eusebi Güell a en-
carregar, a l’arquitecte Antoni Gaudí, la pro-
jecció del Xalet del Catllaràs com a habitatge 
pels treballadors i enginyers de les mines.

Durant la seva estada a la Vall de Lillet, 
Gaudí es va allotjar a casa dels Srs. Artigas, 
propietaris d’una de les fàbriques més pròs-
peres de l’època. En agraïment a l’hospitalitat 
rebuda, Gaudí els va regalar el disseny d’un 
jardí en un terreny que la família tenia just 
davant la seva casa i fàbrica tèxtil. D’aquí van 
néixer els Jardins Artigas, obra on natura i ar-
quitectura es fusionen en perfecte harmonia. 

Visita els 
Jardins Artigas a 
la Pobla de Lillet

Espai turismet
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Descripció de la visita
La visita s’inicia a l’estació del tren de La 
Pobla. Durant el trajecte fins els Jardins 
els infants i joves van coneixent els mo-
tius pels quals Gaudí arribà al municipi i hi 
dissenyà el Xalet del Catllaràs i els Jardins 
Artigas.

Dins el jardí el guia mostra les princi-
pals característiques de l’obra de l’arqui-
tecte com el trencadís, l’arc catenari, la 
construcció de pedra seca, una total inte-
gració de l’arquitectura en un entorn natu-
ral. La influència de la religió i la màgia dels 
símbols són coneixements que es van des-
cobrint al llarg del recorregut. Finalitzada 
la passejada es retorna al punt d’inici.

Aquesta activitat es pot realitzar tot l’any i 
és adequada per a tots els nivells educatius. í

Cal reserva prèvia a l’Oficina de Turisme.

L a fàbrica de ciment Asland, situada al paratge del Clot 
del Moro, en el municipi de Castellar de n’Hug, es va 
tancar l’any 1975. Les restes avui encara visibles po-

sen de manifest l’espectacularitat d’un dels conjunts fabrils 
més increïbles de la industrialització catalana, emmarcat en 
un singular entorn natural. 

L’any 1901 Eusebi Güell i altres socis funden a Barce-
lona la societat cimentera Companyia General d’Asfalts i 
Pòrtland, Asland SA, i inicien la construcció de la fàbrica 
de ciment a l’indret anomenat Clot del Moro, un edifici 
industrial excepcional dissenyat, sembla ser, per l’arqui-
tecte Rafael Guastavino, i inaugurat l’any 1904.

La fàbrica és un impressionant edifici modernista 
que ha iniciat un nou recorregut, convertint-se en el 
Museu del Ciment Asland de Castellar de n’Hug, grà-
cies a un centre d’interpretació i a un recorregut per 
les galeries i els grans espais industrials que resten de 
la fàbrica.

L’obertura al públic del Museu ens permet gaudir d’un 
centre dinàmic que ens obre al primer conjunt industrial ci-
menter de Catalunya, integrat al Sistema del Museu de la 
Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC).
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L ’antic monestir de Sant 
Llorenç, a Guardiola de 
Berguedà, comença 
una nova vida amb 
un programa d’activi-
tats que el portarà ser 

centre cultural de referència per tot 
el Berguedà. De la mà de l’associ-

Nova vida pel monestir 
de Sant Llorenç

ació CivitasCultura que lidera l’acti-
vista i gestor cultural barceloní, Toni 
Puig, s’inicia ara per Pasqua una 
programació variada de concerts, 
actuacions, conferències, tallers, 
encontres i exposicions tots els 
caps de setmana, i que els mesos 
d’estiu s’ampliarà a tots els dies de 
la setmana, adreçades a tot tipus 
de públics, amb la voluntat de tenir 
una programació estable al llarg de 
tot l’any.

l’objectiu de CivitasCultura, 
després del conveni signat amb 
l’Agència de Desenvolupament 
del Berguedà i l’Ajuntament de 
Guardiola, és ser un puntal per a 
la dinamització, utilització i difusió 
d’aquest important monument ro-
mànic, aprofitant la seva magnifi-
cència posada al dia després d’una 
exhaustiva i costosa restauració 
que ha durat anys.

el Toni Puig està exultant quan 
parla del projecte: «Feia temps que 
anàvem darrer d’un antic monestir, 
un recinte històric, on poder desen-
volupar un programa artístic de di-
namització cultural, i l’hem trobat al 
Berguedà» –explica satisfet. la his-
tòria és simple, bàsicament pel fet 
que el Toni, després d’anys a l’Ajun-
tament de Barcelona treballant en 
àmbits diversos de la gestió cultural, 
ara és professor a Esade. 

Precisament, en una formació 
de dinamització cultural per a re-
gidors de la comarca, el de Guar-
diola va ensenyar-li el monestir de 
Sant Llorenç. Va ser un enamora-
ment sobtat. finalment havia tro-
bat el que des de feia anys havia 
estat buscant per indrets diversos 
de la geografia catalana.

Passió per Sant Llorenç
«És un monument magnífic, es-
plèndid, ho té tot! Està molt ben 
restaurat, té un entorn immillora-
ble, molt ben connectat. Les pos-
sibilitats de fer-hi tot tipus d’activi-
tats són infinites» remarca en Toni, 
amb l’avantatge de poder-lo com 

Espai turismet

Periodista

RAMON VILADOMAT
REPORTATGE

El monument romànic de 
Guardiola de Berguedà 
emprèn una programació 
artística de la mà de 
l’associació CivitasCultura

Fotografies: JOAN HORRIT
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aquell qui diu, estrenar ja que fins 
ara no ha tingut altre ús que les visi-
tes guiades que s’hi fan els caps de 
setmana i les curtes Nits Musicals 
del mes d’agost. 

tenia al davant un tot un rep-
te, engrescador i motivador, que 
segons ell, aviat es va convertir en 
passió: «Passió per Sant Llorenç», 

un estat afectiu intens i irracional –
segons defineix el diccionari¬– que 
sembla haver anat en augment fins 
ara, que ha arribat el moment d’al-
çar el teló.

Des del passat mes de novem-
bre en que es va fer públic l’acord 
amb les institucions bergueda-
nes, en Toni  Puig i el seu equip, 

integrat, entre d’altres, per perso-
natges com l’antic Joglar Andreu 
Solsona, els gestors culturals Núria 
Fadrera i Andreu Agustín, o el fotò-
graf berguedà Joan Horrit, no han 
parat fins a tenir una programació 
a punt que comença amb el Festi-
val de Primavera i el concert de Pas-
qua inaugural amb la Polifònica de 

Puig-reig, el dissabte 15 d’abril.
a partir d’aquí el programa 

d’activitats seguirà tots els dissab-
tes i diumenges: els dissabtes a la 
tarda amb espectacles familiars i 
actuacions musicals al claustre, i els 
capvespres amb espectacles dins 
el monestir. «Tots són espectacles 
de petit format –comenta el Toni– 
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ja que l’espai hi obliga». i és que 
l’interior de l’església, malgrat les 
àmplies dimensions, només per-
met un aforament aprofitable per 
un centenar d’espectadors a l’espai 
de la cripta, situada al centre de la 
nau.

Programació tot l’any
al Festival de Primavera el seguiran 
els d’Estiu, Tardor i Hivern, el que 
significa que el programa d’activi-
tats no s’aturarà. «En aquests mo-
ments s’està instal·lant la calefac-
ció dins l’església –assenyala Toni  
Puig– el que ens permetrà fer acti-
vitats tot l’any, cosa que fins ara era 
impossible». Precisament aquesta 
és la clau del projecte, donar la pos-
sibilitat a artistes i grups que vulguin 
mostrar-hi les seves creacions en 
formats diversos.

«Estem contactant amb diver-
sos col·lectius i associacions del 
Berguedà –comenta el Toni–per 
explicar-los el projecte i les possi-
bilitats que tenen d’utilitzar aquest 
espai. Busquem especialment la 
implicació de tots els artistes i cre-
adors de la comarca perquè Sant 
Llorenç sigui una finestra oberta 

del Berguedà i un centre cultural 
rellevant per a tot el país». 

en aquesta línia en Toni Puig 
comenta que tenen en marxa inici-
atives per col·laborar amb col·lec-
tius berguedans com el Konvent 
de Cal Rosal o Logos Berguedà, 
que ja hi ha programat una Mis-
sa Polifònica el dia 20 de maig. 
aquest és només un primer inici 
de col·laboració amb iniciatives 
berguedanes estables, però està 
segur que en seguiran altres de 
noves en els mesos vinents.

Centre cultural de 
referència pel Berguedà
«Volem ser un centre cultural de 
referència per a tot el Bergue-
dà, oberts a totes les iniciatives i 
propostes –remarca en Toni. sant 
llorenç  ha de ser el gran centre 
d’activitats culturals del que el 
Berguedà encara no disposa. El 
recinte, les instal·lacions així ho 
han de permetre, per la qual cosa, 
confien amb una bona resposta 
del públic, que és qui, en defini-
tiva, ha d’assegurar la pervivència 
del projecte».

De moment el programa es 

Espai turismet
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centra al recinte de l’església i el 
claustre, però el conjunt disposa 
de més espais que encara estan 
per acabar. falta un projecte que 
completi la dinàmica de les activi-
tats i el monestir pugui funcionar 
simultàniament en línies diverses. 

Completar l’oferta
annex a l’església, després d’en-
derrocar el que havia estat una 
casa de colònies, s’han recuperat 
i reconstruït les antigues depen-
dències monàstiques. el nou edifi-
ci està pràcticament acabat a falta 
d’alguns servies, a punt de poder 
ser utilitzat, ja sigui com a equipa-
ment o restaurant, però a l’espera 
de formalitzar un conveni amb el 
Bisbat de Solsona, que n’és el pro-
pietari.

les possibilitats d’utilització 
que ofereix tot el conjunt, són mol-
tes, però cal anar per passos. això 
en Toni Puig sembla tenir-ho clar. 
«De moment comencem amb el 
programa d’activitats i així iniciem 
la dinàmica d’acostar públic al mo-
nestir. Som conscients que com més 
serveis aquest disposi i més oferta 
d’activitats i usos ofereixi, molt mi-

llor serà per consolidar-lo i assegu-
rar-ne el seu funcionament».

aquets és un gran pas per 
aquestes pedres mil·lenàries, que 
els dóna nova vida. no deixava 
de ser una llàstima que la inversió 

Consulta tota la programació a www.monestirsantllorenç.cat

realitzada en la seva recuperació 
només podés oferir visites guiades 
els caps de setmana, i el programa 
de concerts amb les Nits Musicals 
el mes d’agost organitzat amb 
molt de mèrit per Joventuts Mu-

sicals de Guardiola des de fa més 
de 50 anys. ara, l’oferta s’amplia i 
s’inicia una nova vida més estable i 
amb major projecció i oportunitats 
per tot el conjunt monàstic, ara re-
cuperat. è
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sant Llorenç és, segurament, el 
monument romànic en el que 
més s’hi ha invertit al llarg dels 

anys per recuperar el seu esplen-
dor de monestir medieval, per part 
de la Diputació de Barcelona. Con-
sagrat l’any 983 pels comtes  Oliva 
i Emerganda de Cerdanya i Besalú, 
el recinte va tenir vida monàstica 
pròpia durant molts anys, però va 
patir diferents vicissituds al llarg de 
la seva història.

especialment significatius pel 
conjunt monàstic foren els efectes 
del fort terratrèmol del 2 de febrer 
de 1428, conegut popularment 
com el terratrèmol de la Candele-
ra, amb l’epicentre situat prop de 
Camprodon, que el derruí parci-
alment, i que també afectà altres 
monestirs com Ripoll, Sant Joan 
de les Abadesses o Sant Martí del 
Canigó.

Després, amb els anys, va 
venir la seva restauració promo-
guda i finançada per la Diputació 
de Barcelona realitzada en dues 
etapes principals: la primera, de 
1982 a 1988, i la segona, de 1996 
a 2008. en una i en l’altra es van 
fer les excavacions arqueològi-
ques pertinents, tant dels espais 
interiors com de l’entorn. 

Pel que fa a la intervenció ar-
quitectònica, en la primera fase 
es va recuperar l’alçària interior 
original de les naus laterals de 
l’església en treure la subdivisió 
horitzontal del segle xVii, així 
com l’espai de la cripta, que es 
trobava ple de runa, i es va res-
taurar el campanar, tot dotant-lo 
d’una nova coberta. 

la segona fase d’obres, entre 
1996-2008, va permetre la recupe-
ració del volum inicial de l’esglé-
sia del segle x i la contemplació 
de l’espai interior tal i com estava 
el segle xV, presidit per la tribu-
na-cripta de la nau central, així 
com les ales del claustre que que-
daven dempeus o en ruïnes. í

Una llarga 
i costosa 
restauració

Espai turismet
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Aquest pont es trobava molt 
malmès pel pas del temps 
i fa just un any que es va 

acabar la seva restauració, gràcies 
a una subvenció de la Diputació de 
Barcelona. aquesta va permetre ne-
tejar de vegetació les parets laterals 
i recuperar la barana de pedra de la 
paret sud, també posar pals i xarxa 
metàl·lica a la paret nord. igualment, 
es varen resoldre els problemes de 
canalització de les aigües pluvials, i 
finalment es va netejar tot l’entorn 
immediat. en aquests moments, el 
pont ofereix una imatge esplèndida, 
en un indret poc conegut però real-
ment magnífic del Prepirineu. 

Borredà, un lloc ideal 
per al turisme familiar

Conscients de la importància de facilitar les visites als 
punts més interessants del terme municipal, dintre de 
pocs dies hi haurà nova senyalització per anar al pont 
de Sant Joan i al camí dels Graus.  Aquest és un pont 
del segle XIX, molt important per a poder travessar 
la riera Margansol i anar cap al terme municipal de la 
Quar. De fet, permet seguir el GR-4, que comunica mul-
titud de municipis del nostre país i porta cap a França.

un tram més amunt, ja pel 
camí dels Graus, trobareu una ca-
seta, batejada amb el nom de Pare 
Coll, perquè la llegenda parla de 
l’aparició del dimoni al Pare Coll 
quan venia a predicar a Borredà. 
no va caure en la temptació i con-
tinuà camí fins a arribar al poble. 
en record seu, les Germanes Domi-
niques li varen dedicar una placa i 
hi varen fer construir aquesta peti-
ta caseta de fusta, molt adequada 
per dies de pluja o per buscar l’om-
bra en dies de sol. aquesta caseta 
es trobava ja molt deteriorada, i fa 
pocs mesos, l’ajuntament la va re-
novar integralment. De camí cap a 

Espai turisme
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la Quar, trobareu la font del Llop. Des d’aquí 
tindreu una vista fantàstica del nucli urbà de 
Borredà i de tota la vall del Margansol.

Wifi zona escoles, 
piscines i amfiteatre cívic
Borredà és un poble ideal per al turisme fami-
liar, i això vol dir espais oberts, una gran zona 
esportiva amb multitud de jocs per a grans i 
petits, i a partir de maig, accés a wifi gratuït 
en un ampli espai al voltant de les escoles. 

Dintre de pocs dies, es durà a terme la ins-
tal·lació per tal de poder oferir aquest servei 
en un ampli espai que comprèn les piscines, 
l’escola i la zona de l’amfiteatre cívic, situat al 
costat i al darrere de l’edifici. D’aquesta mane-
ra, tothom qui vingui al poble podrà gaudir de 
la zona esportiva, si vol, o seure als graons de 
l’amfiteatre o als bancs de la font de l’escola i 
tenir accés al servei de wifi.

i qui vingui al poble, pot aprofitar per 
anar a visitar l’església romànica de Rotgers, 
una joia arquitectònica, totalment restaura-
da, amb una reproducció del frontal romànic 
que explica el martiri de sant Sadurní, sant 
al qual es va dedicar l’església. l’original es 
troba al Museu Episcopal de Vic. Benvinguts, i 
segur que tornareu. í
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V ilada continua organitzant activitats de 
tota mena per a petits i grans. activitats 
esportives, culturals i lúdiques que con-

viden a gaudir d’aquesta primavera.
el Miquel i la Magdalena, els gegants de Vila-

da, celebren enguany el seu 25è aniversari. Per 
aquest motiu, la Festa Major del poble retrà home-
natge als gegants i a totes les persones que els han 
fet dansar al llarg d’aquest temps.

el primer acte consisteix en l’organització d’un 
concurs fotogràfic per dissenyar la portada del 
programa de la Festa Major. el concurs és obert 
a qualsevol persona que hi estigui interessada, i 
consisteix en presentar fotografies o dibuixos dels 
gegants de Vilada.

les bases del concurs es poden consultar a: 
www.vilada.cat. el premi serà de 100 €. 

les persones interessades poden presentar 
les seves propostes per dues vies: en format 
digital al correu electrònic concursfotosvila-
da@gmail.com, o bé fent arribar la fotografia a 
l’ajuntament de Vilada en horari d’oficina.

en base a l’obra guanyadora, l’ajuntament 
de Vilada s’encarregarà de dissenyar el cartell i 
portada del programa de la festa major. a més, 
s’organitzarà una exposició de fotografies amb 

Gaudeix de Vilada

Espai turisme

totes les obres presentades al concurs.
l’objectiu del concurs és fer aflorar fotogra-

fies que documentin els 25 anys d’història dels 
gegants del poble; un dels elements del patri-
moni cultural més significatiu de Vilada.

la Festa Major d’aquest any serà organit-
zada per l’Associació Juvenil Cims de Vilada, la 
Comissió de Festes del poble i la resta d’associ-
acions del municipi, i comptarà amb el suport 
de l’Ajuntament de Vilada.

els gegants nous de Vilada són obra del 
constructor Manel Casserres i reben el seu nom 
inspirat en les dues esglésies romàniques de 
Vilada: sant miquel de les Canals i santa mag-
dalena de guardiolans. 

també s’organitza, d’abril a juny, el cinquè 
Concurs Literari Aurora Bertrana, amb diverses 
modalitats i premis. trobareu les bases al web 
de l’ajuntament de Vilada: www.vilada.cat. el lli-
gam d’Aurora Bertrana amb Vilada ve de lluny, 
ja que les Eres de Guardiolans, documentada 
des del s. xiV, fou bressol de l’erudit Ramon An-
glerill i també lloc de repòs de l’escriptora Auro-
ra Bertrana els últims anys de la seva vida.

Altres activitats previstes:
el Diumenge de Pasqua hi haurà la tradicional 
cantada de caramelles pels carrers del poble 
a càrrec de les Veus del Picancel. el Dilluns de 
Pasqua, se celebrarà la truitada al local Cultu-
ral, organitzada per l’ajuntament de Vilada.

el diumenge 23 d’abril, sant Jordi, hi hau-
rà una parada de llibres i roses. De les 11 del 
matí a la 1 del migdia es farà un taller infantil de 
“princeses i cavallers” amb narració de contes 
a càrrec del grup La Teia, al parc dels Gronxa-
dors i organitzat per l’Ampa.

el dissabte 29 d’abril a les 12 del migdia i al 
Local Pirinenc hi haurà l’obertura de l’exposició 
de fotografies de Laia Ros “Atrapats a la frontera 
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Greco-Macedònia”. Ho organitza l’ajuntament de 
Vilada. aquest mateix dia se celebrarà un taller de 
capgrossos a les 5 de la tarda i al Local Pirinenc or-
ganitzat per l’Ampa.

el diumenge 30 d’abril a les 12 del migdia i al 
Local Pirinenc se celebrarà una xerrada de sensibi-
lització amb el nom “Atrapats a la frontera Gre-
co-Macedònia”, organitzada per l’ajuntament.

el 13 de maig a les 7 de la tarda i al local Pi-
rinenc, el periodista de TV3, Carles Solà, oferirà una 
xerrada anomenada “Quina societat tenim? Quina 
societat volem”, organitzat per l’ajuntament.

el dia 20 de maig al matí i a la plaça dels Gron-
xadors hi haurà la trobada de motos Ruta de les 30 
Paelles, que celebra el 10è aniversari, organitzada 
pels germans Joan i Pep Rossinyol. a les 6 de la 
tarda i a l’església, se celebrarà el concert de pri-
mavera a càrrec de les Veus del Picancel.

el 27 de maig, al parc dels Gronxadors i en 
pantalla gegant, es podrà seguir la final de copa 
entre el FC Barcelona i el Deportivo Alavés.

el dimarts dia 30 de maig a les 5 de la tarda 
i al Local Pirinenc hi haurà un taller de capgrossos 
organitzat per l’Ampa. í

l’empresa Produccions mC de Berga i foto&film ha 
estat guardonada amb el premi “Wedding awards 
2017” per a la categoria de fotografia i vídeo. Des 
de fa quatre anys, Bodas.net atorga aquests premis 
a l’excel·lència en el servei ofert per les empreses 
del sector nupcial del nostre país, basant-se exclusi-
vament en les opinions i valoracions de les parelles 
que van contractar els seus serveis.
el guardó premia al 5% de les empreses que han ob-
tingut el major nombre d’opinions i les millors qua-
lificacions de cada categoria entre més de 38.000 
empreses, tenint també en consideració la seva con-
tinuïtat i qualitat del servei ofert.
els premis Wedding awards es divideixen en 18 ca-
tegories: banquet, càtering, fotografia, vídeo, músi-
ca, cotxe de noces, transport de convidats, invita-
cions, detalls de noces, flors i decoració, animació, 
pastís nupcial, complements de núvia, bellesa i as-
sessorament, joieria i viatge de nuvis, vestit de núvia 
i vestit de nuvi.

Premi per a Foto&film 
i Produccions MC de Berga
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U s ho recomanem, ja que us 
traureu l’estrès de sobre, 
millorareu l’ànim i us retro-

bareu amb la natura d’una manera 
tranquil·la i planera.

això ho podeu fer a Vilada, 
gràcies a una iniciativa de l’entitat 
Rural Salut i l’Ajuntament de Vilada, 
amb l’objectiu de posar en valor 
turístic i terapèutic l’indret conegut 
com a passeig dels Pins del Metge. 
es tracta d’un bosquet a tocar de la 
vila que va ser creat als anys 40 pel 
doctor Àngel Soler, destacat met-
ge de Vilada que es va instal·lar al 
poble i hi va crear un sanatori per 
als malalts de tuberculosi, comptant 
amb el repòs a la natura i el recor-
regut terapèutic per aquest bosc 
com a elements característics. Hi va 
plantar una gran varietat de conífe-
res i arbres, alguns vinguts de diver-

Voleu fer un 
bany de bosc?

Espai VILADA

sos punts d’Europa i amb qualitats 
terapèutiques i saludables.

el passeig dels Pins ha estat uti-
litzat sempre per la gent de Vilada i 
les persones que hi passen estades o 
caps de setmana, i ara l’ajuntament, 
d’acord amb Rural Salut, vol promo-
cionar aquest indret turísticament 
oferint aquests “banys de bosc”.

Rural Salut, amb Ester Corrales 
i Natxo Oñatibia com a tècnics en-
carregats de portar a terme aques-
ta iniciativa, expliquen que aquests 
“banys” consisteixen en caminar 
per aquest entorn natural en silenci i 
de manera relaxada, sense rellotges 

ni mòbils ni altres aparells, deixant 
de banda l’estrès que implica el dia 
a dia i gaudint només dels sorolls 
de la natura i de la influència de les 
plantes i arbres al nostre cos i la nos-
tra ment, captant així els sorolls, les 
olors, les textures, etc.

els dos tècnics, Corrales i Oña-
tibia, formats per aquesta i altres 
activitats tant en infermeria com en 
guiatge terapèutic internacional, ex-
pliquen que s’ha demostrat el bene-
fici d’aquestes sessions en reducció 
d’estrès, millora de la tensió arterial i 
del benestar en persones que patei-
xen malalties mentals, fibromiàlgia 

o càncer. també és molt recomanat 
per a infants i gent gran.

l’any passat es van fer dos banys 
de bosc per a conèixer quina era la 
resposta de la gent a la iniciativa, la 
qual va ser molt positiva, ja que hi van 
participar 40 persones, 20 a cada ses-
sió, el màxim que, segons Rural Sa-
lut, hi pot haver per grup, per tal que 
l’activitat es faci satisfactòriament. 
llavors se’ls va fer una enquesta que 
ha ajudat a decidir aquesta aposta 
per a la seva promoció.

l’objectiu, després de la bona 
acollida, és donar-hi continuïtat de la 
mà de l’Ajuntament de Vilada i en 
col·laboració amb altres empreses i 
entitats, com el restaurant i casa de 
colònies de Cal Candi o els altres res-
taurants i establiments del poble.

D’altra banda, el consistori també 
ha anunciat que vol ampliar el termini 
de cessió del bosc arribant a un acord 
amb la família propietària, els descen-
dents del doctor Soler. l’objectiu és 
millorar l’entorn i el camí del bosc, 
així com estabilitzar alguns petits ta-
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lussos i recuperar elements que, amb 
el pas del temps, s’han degradat. Per 
això demanaran una subvenció a la 
Diputació de Barcelona.

De moment Rural Salut ofereix 
dos paquets diferenciats oberts tant 
a nivell individual com a grups fins a 
20 persones. el primer és d’un dia i 
inclou el bany de bosc als Pins del 

Metge, amb una durada de prop de 
tres hores, un dinar a Cal Candi i una 
passejada a la tarda per a conèixer 
plantes terapèutiques i culinàries. 
el segon és únicament l´activitat al 
bosc, el bany de tres hores. í
Més informació a: 
www.ruralsalut.com (938 238 913) 
i www.vilada.cat 

l’associació de mitjans d’informació i Comunicació, que va néixer al gener de 1997 
amb el nom d’associació Catalana de Premsa gratuïta, arriba al 20è aniversari amb 
més de 280 mitjans associats i té el propòsit d’impulsar la innovació en el sector.
l’amiC celebra aquest 2017 el seu 20è aniversari amb tota una sèrie d’actes que van 
començar al mes de novembre quan l’associació va visitar les institucions de la Comis-
sió europea a Brussel·les, va presentar el llibre “10 Claus per una fórmula més eficient 
a partir de l’anàlisi de la innovació digital internacional” fruit del Premi de Recerca en 
nous models de negoci de la Premsa de Proximitat que va atorgar a la Dra. Carmi-
na Crusafon. el dia 23 de novembre l’amiC va presentar oficialment el logotip del 
20è aniversari, durant la trobada territorial entre els editors de l’àrea metropolitana 
de Barcelona.
l’associació de mitjans d’informació i Comunicació va néixer al gener de 1997 sota 
el nom d’aCPg -associació Catalana de Premsa gratuïta- amb l’objectiu d’agrupar la 
premsa de proximitat gratuïta de Catalunya i poder actuar amb més força tots junts. 
Durant els primers anys estava integrada per unes desenes de publicacions gratuïtes.
l’associació va canviar el nom, d’aCPg a amiC, perquè en aquesta nova dècada l’as-
sociació es vol convertir en una veritable patronal del sector dels mitjans d’informació 
i comunicació potenciant tres grans eixos: la qualitat del col·lectiu, prioritzant el rigor a 
través de control de les tirades i audiències, i les millores del contingut redaccional; la 
utilitat, posant tots els recursos encarats al servei dels editors; i la representativitat, vo-
lem aglutinar tota la premsa professional de proximitat i especialitzada, sigui en suport 
paper o digital, per donar valor al nostre col·lectiu davant el mercat i administracions.
una associació que està agraïda per l’esforç i complicitat de tanta gent que ha cregut 
en el periodisme de proximitat.
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A rriba la primera edició de la 
Swimrun-La Baells amb sorti-
da i arribada a Vilada i 22 km 

de distància, una prova que combi-
na la natació en aigües obertes per 
l’embassament de la Baells, amb au-
tèntic trail running que transcorre per 
l’espai d’interès natural de la serra de 
Picancel, sota la presència imponent 
del Pedraforca. aquesta és la prime-
ra edició, ja que s’havia de celebrar 
l’any passat i es va suspendre a cau-
sa del baix nivell de l’aigua del pantà 
que hi havia aleshores.

la prova se celebrarà el dissabte 
10 de juny de 2017 i s’hi podrà parti-
cipar en parella o individualment. 

el swimrun és una modalitat 
esportiva que neix a Estocolm al 
2006, amb l’ÖtillÖ (island to is-
land). la idea inicial fou la de re-
alitzar una cursa entre amics per 
l’arxipèlag d’Estocolm, que supo-
sava anar alternant mar i terra, una 
idea que en aquests moments s’ha 
convertit en tot un fenomen mun-

Espai VILADA

Swimrun-La Baells 2017
dial i en un dels esports amb més 
creixement del planeta.

T’atreveixes amb el 
swimrun de muntanya?
De la mà de Pangea Attitude, l’em-
presa organitzadora de la Salomon 
Ultra Pirineu, el 10 de juny es por-
tarà a terme la Swimrun-La Baells, 
la primera swimrun de muntanya 
del nostre país. amb sortida i arri-
bada a Vilada (Berguedà), els atle-
tes seguiran un recorregut format 
per 5 trams de terra i 4 d’aquàtics 

al voltant de l’embassament de la 
Baells, fins a completar els 22 km 
del recorregut. un repte per tots 
aquells que fins ara només se sen-
tien còmodes en un sol terreny i 
una oportunitat per aquells “am-
fibis” que gaudeixen de la convi-
vència entre l’aigua i la terra. 

El programa previst és el següent:
Dissabte 10 juny 2017 - zona es-
portiva de Vilada.
7:45 a 8:30:  entrega de dorsals
8:30: entrada a la zona de sortida i 
control de material.
8:50: Briefing de repàs.
9:00: sortida de la swimrun-la Ba-
ells.
10:30: arribada prevista 1er corredor.
15:00: finalitza la prova.
15:10: entrega de premis.
la prova compta amb el suport i col-
laboració de l’Ajuntament de Vilada. 
s’hi podrà participar individualment 
o en parella i les inscripcions estan li-
mitades a només 200 participants. í
Per a més informació i inscripcions, 
us podeu adreçar al web: 
www.swimrunbaells.com 
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sant jaume de frontanyà / turisme rural

avià / per menjar

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

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

Tel. 938 204 193
www.logosbergueda.cat

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

RA
RI

l’ametlla de merolapuig-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 am-
polla de vi”. /J. Kressman

TONI CASTAÑO

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

Ruta del bon menjar

93 822 31 21
Plaça Europa, nº 6

08600 BERGA

berga
t
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A rriba la 5a. edició d’alícia’t, la festa 
de la gastronomia de les comarques 
de Barcelona. els propers dies 29 i 30 

d’abril de 2017, en un entorn únic i singular 
com és Món Sant Benet, es portarà a terme 
un programa amb més de 150 activitats per a 
nens, famílies i aficionats a la gastronomia.
a alícia’t, es podrà conèixer i tastar els pro-
ductes agroalimentaris més singulars fets a les 
comarques de Barcelona, descobrir els atrac-
tius turístics i gastronòmics del territori, gaudir 
de tallers de cuina i alimentació molt actuals 
per grans i petits, i tot tipus d’activitats per 
passar-s’ho bé, tot gaudint i aprenent entorn a 
la cuina fàcil, sana i divertida. 

a través del web: http://www.alicia.cat/
festaalicia, us poden inscriure a les diverses ac-
tivitats programades. 

Aula dels Sabors
l’Aula dels Sabors és un espai lúdic i interactiu 
d’alícia’t on podeu descobrir i conèixer els 
projectes turístics i els productes agroalimen-
taris més singulars de la demarcació de Barce-
lona. uns tastos guiats per grans especialistes, 
d’una durada de 60 minuts, en els que bocafins 
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i aficionats podran gaudir i tastar els millors 
productes de la terra en companyia de vins i 
cerveses fets a Barcelona, de manera lúdica i 
interactiva. una activitat que compta amb el su-
port de la Diputació de Barcelona i que inclou 
una àmplia graella d’activitats distribuïda en 
diversos espais i seccions: tallers alícia – cuina 

per a tothom, aula dels sabors “Barcelona és 
molt més”, activitats per a la mainada, activi-
tats als escenaris, horts de Sant Benet i activi-
tats complementàries de lleure. un seguit de 
propostes els dies 29 i 30 d’abril, dissabte de 
les 10 del matí a ¼ de 8 de la tarda i diumenge, 
de les 10 del matí a les 6 de la tarda.

us recomanem fer reserva prèvia del taller, 
a través de la compra on-line o trucant al telè-
fon 93 875 94 01.

si sou al·lèrgics o intolerants a algun ali-
ment i voleu participar en algun taller de cuina 
participatiu, abans de fer la reserva us preguem 
que consulteu al telèfon abans esmentat. í
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CONSELL COMARCAL
DEL BERGUEDÀ

rriba setmana santa i el Berguedà, cada 
any, acull turistes i visitants que volen 
descobrir tot allò que els ofereix aquesta 
comarca.

Hi trobareu natura, tradició, història, 
descans, lleure, esport i molt més. tot 
a punt per gaudir-ne sols, en parella, en 
família o en grup. el Berguedà us ofereix 
establiments hotelers i turístics de primer 
ordre: hotels, restaurants, bars, càmpings, 
residències – cases de pagès (agroturisme), 
apartaments, campaments per a escoles i 
grups, amb la qualitat i el tracte familiar 
com a pals de paller de qui vol esdevenir 
una comarca turística.

una estada que es complementa amb 
diversos atractius que aquests dies estan 
a punt per a rebre-us. alguns són natu-

L’estada
al Berguedà

massís Del PeDRafoRCa.

fonts Del lloBRegat i BastaReny.

A

fotos: Consell ComaRCal
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rals: rasos de Peguera, 
les fonts del llobregat, 
el Pedraforca, Pedret, 
la Ruta de les Colònies 
als peus del llobregat, 
senders, vies verdes, 
rutes i excursions. Però 
també és molt impor-
tant el vessant històric: 
esglésies romàniques, 
monestirs plens de cul-
tura, viles medievals, 
Queralt, castells, etc. i també cal posar en 
valor tot allò que ha esdevingut de la mà 
de l’home. aquí sobretot referent al passat 
industrial: el museu de les mines de Cercs, 
el pantà de la Baells, el museu del Ciment 
asland de Castellar de n’Hug, el tren del Ci-
ment i els Jardins artigas de la Pobla de 
lillet, el museu del tèxtil de Cal Vidal, les 
colònies industrials....

Cada poble, cada vila, cada indret té 
els seus atractius representatius de la seva 
història, del seu dia a dia. 

al Berguedà, ja no només s’hi pot fer 
parada i fonda, sinó també estada, i dels 
dies que calgui. sempre en necessitareu 
algun més per a descobrir-ho tot!

Benvinguts!Pont De PeDRet. (elsdimecresalbosc.blogspot.com.es)

Ruta De les Colònies.
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Casserres s’omple 
de fira i caramelles

L a firà serà multisectorial, ja que 
comptarà amb una quarantena 
de parades. Hi haurà una gran 

exposició de vehicles amb la 7a Troba-
da de Cotxes Clàssics i la 8a de Tractors 
d’Època. també parades d’establi-
ments del poble i d’altres contrades, 
d’artesania, agroalimentació, auto-
moció, entitats solidàries, etc. 

El diumenge 7 de maig, Casserres s’omplirà de parades 
diverses per la Fira del Comerç i l’Artesania i de cara-
mellaires en la tradicional Trobada de Caramelles.

la carretera estarà tallada i els 
vehicles es desviaran per carrers 
alternatius com l’any passat. Co-
mençarà a les 10 del matí i durarà 
fins a primera hora de la tarda. 

segons el regidor de Cultura 
de l’Ajuntament de Casserres, Xa-
vier Parcerisa, “la fira és un apara-
dor del comerç de Casserres, així è
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Sant Jordi, 7    08693 Casserres
938 234 375 

606 670 336 (Xisco)
629 219 764 (Pere)

xisk07@hotmail.com
psuades@hotmail.com

ESPECIALITAT EN PLANXA I PINTURA
COTXES ANTICS NETEJA DE VEHICLES

Casserres / automoCió

Pont, 3          938 234 296      08693 Casserres

Casserres / fusteries
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Casserres / automoCió

Casserres / roba de Casa

Casserres / alimentaCió

Casserres / fusteries

Casserres / eleCtrodomestiCs

Casserres / flors i plantes

Casserres / flors i plantes

Plaça Santa Maria, 1 CASSERRES (Barcelona)
Tel.: 938 225 887. Mail fornfrancesc1936@gmail.com

Casserres / perruQueria Casserres / forns
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Fires i festes / CASSERREStCasserres / industrials

Casserres / farmàCia

Casserres / asseguranCes

els visitants coneixen tot el que la vila els 
ofereix a nivell comercial. El client hi troba-
rà de tot, amb la garantia d’un comerç de 
proximitat i arrelat al territori. Aquest any 
celebrem la 22ena edició”.

també el comerç del poble estarà 
obert durant tot el matí “a disposició dels 
visitants i clients que vinguin a Casserres, 
on descobriran un comerç proper, artesà 
i farcit de propostes interessants” explica 

el president de l’Associació de Comerciants de 
Casserres i del Grup Cantaire Sant Bartomeu, 
Enric Genescà, qui recorda que “entre totes 
les persones que comprin a la fira i als establi-
ments del poble, a la una del migdia se sorte-
jarà un cap de setmana d’esbarjo a triar”.
l’acte estrella és la trobada de Caramelles, 
una cita anual amb un gran poder de convoca-
tòria. aquest any ja farà 36 anys que se celebra 
de manera ininterrompuda. 

Casserres / alimentaCió
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938 234 293
626 861 932

Passeig Bisbe Comelles, 79
08693 CASSERRES
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Enric Genescà explica que “en-
guany hi ha colles del Vallès, del Ba-
ges, cinc o sis del Berguedà i altres 
que encara s’estan apuntant. La par-
ticipació creiem que serà aproxima-
dament com l’any passat. Les colles 
canten dues cançons, normalment 
les que canten per Pasqua al seu po-
ble, i la trobada s’acaba amb el cant 
de l’hora dels adéus”.

a partir de les 9 del matí hi 
haurà concentració de les colles i 
esmorzar de coca i xocolata. Poste-
riorment començarà la cercavila 
pels carrers de Casserres i hi haurà 
audició de sardanes amb la Cobla 

Principal de Berga. l’acte central se-
ran els cants de les colles vingudes 
d’arreu del territori, que comença-
ran a les 11 del matí a la plaça de 
l’ajuntament. els organitzadors hi 
esperen l’assistència d’unes 2.000 
persones al llarg de la jornada.

el regidor Parcerisa dóna les 
gràcies a l’Associació de Comerci-
ants i la Coral Sant Bartomeu per-
què “ells són els impulsors i els 
que ho fan possible”. i afegeix, 
“esteu tots convidats a aquest 
acte, que any rere any creix i es fa 
conèixer. Us esperem el diumenge 
7 de maig a Casserres”. í
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Espectacular alzina que trobarem molt a prop 
del nucli de Casserres. Des de dins del po-

ble, hem d’agafar el Camí de Cardona i seguir-lo 
durant un quilòmetre llarg. l’alzina no té pèr-
dua, perquè, encara que oficialment encara no 
té la declaració de Monumental, a la carretera hi 
ha un cartell amb lletra ben grossa que ens diu 
Alzina dels Colls. Arbre monumental. Vaja, que 
quan veiem el cartell, entrem a la pista de sorra 
indicada, seguim uns metres endavant i ràpida-
ment veurem, sens dubte, la gran alzina.

Fets i gent

Josep Pont i Roca, (Berga,1967) és membre de 
l’aftDao i fotògraf des de fa anys. 

un dels fotògrafs més actius de l’entitat, ha 
centrat sobretot els seus treballs com a fotògraf 
dels Castellers de Berga i altres colles castelle-
res, tot i que ha fet treballs per a diverses enti-
tats, institucions i les revistes més prestigioses.

el passat 28 de gener a Valls, en el marc 
de la Gala del món Casteller, va rebre el tercer 
premi de fotografia Castellera professional.

els premiats d’aquesta categoria van ser: 
Gemma Soldevila (primera), Laia Solanellas (se-
gona), Josep Pont i Roca (tercer), Joan Figueras 
(quart). un guardó atorgat per les colles que 
han assolit construccions superiors al “tres de 
nou amb folre” la darrera temporada.

Arbre monumental a Casserres

en la categoria de votació popular, els 
premiats van ser Marc Castellà (primer), Lins 
Griñó (segona), Lídia Gutiérrez (tercera) a tra-
vés d’un concurs a la pàgina de Facebook de 
la Revista Castells.

el lliurament es va produir en el marc 
de la XI Nit de Castells, que va tenir lloc al 
Centre Cultural de Valls, organitzada per la 
revista Castells en col·laboració amb l’ajun-
tament de Valls, la Xarxa de Comunicació 
Local i taC 12.

Volem agrair la col·laboració de Josep 
Pont i Roca amb la revista tasta i felicitar-lo 
per aquest merescut guardó i tots els que se-
gur vindran en un futur. Enhorabona.

fotografia premis: altafulla Bloc

Premi de fotografia 
Castellera 
pel berguedà 
Josep Pont i Roca
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Aquesta edició, tal i com es va fer l’any 
passat, comptarà amb un preus dels 
estands més assequibles amb l’objectiu 

de facilitar l’accés al certamen de moltes em-
preses i comerços berguedans que no podien 
assumir les despeses que això comportava. De 
fet aquesta acció l’any passat va obrir la porta a 
nous participants al certamen, sobretot dedicats 

Berga posa a punt 
la Fira de Maig
el certàmen se celebrarà el diumenge 
30 d’abril i el dilluns 1 de maig

L’Ajuntament de Berga, amb el suport de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, 
treballa aquestes setmanes per organitzar una nova edició de la Fira de Maig, una de les 
mostres multisectorials més importants de la Catalunya central.

Fires i festes

als productes de proximitat i al sector agroali-
mentari. economia circular que combina ecolo-
gia i sostenibilitat a nivell comercial i empresarial. 

la Fira de Maig de Berga inclourà diverses 
novetats que s’estan ultimant per part dels or-
ganitzadors i que juntament amb el programa 
d’actes, es presentaran públicament d’aquí a 
uns dies. è
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938 222 989
P/ Viladomat, 5              BERGA
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berga / il·luminaCió berga / alimentaCióberga / impressió

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

gironella / alimentaCió
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berga / alimentaCió

 
Hi haurà però aspectes que segueixen la 

mateixa línia que els darrers anys, sobretot pel 
que fa als actes paral·lels. així, les atraccions de 
la fira estaran situades a la zona de la plaça Cim 
d’estela, hi haurà demostracions dels centres 
esportius de Berga i la fira també comptarà 
amb la Jornada Castellera que organitzen els 
Castellers de Berga i que comptarà amb l’ac-
tuació dels Castellers de terrassa com a colla 
convidada.

è

è
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també se celebrarà la 27ena trobada 
de Cotxes d’Època, organitzada pel Clàs-
sic motor Club del Bages. una trobada 
no competitiva que començarà a les 9 del 
matí amb la concentració a l’Hotel Berga 
Park. a les 10 començarà una ruta que 
portarà els vehicles participants pel Ber-
guedà, acabant amb una recorregut per 

Berga a les 12 del migdia i l’exposició dels 
vehicles a la plaça de sant Pere. a les 2 hi 
haurà un dinar de germanor. la trobada 
està reservada a 25 vehicles clàssics de la 
marca mini (25 anys d’antiguitat o més), 
segons expliquen els organitzadors, el 
Clàssic motor Club del Bages, a la seva 
pàgina web (www.classicmotorclub.org)

è

è
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berga / industrials

TANCAbé

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

TANCAMENTS DE QUALITAT / alumini-poliuretà
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enguany també hi haurà diversos estands solidaris i d’entitats de Berga i 
comarca. un d’aquests estand serà el de Colònies a Borredà, on es faran 
les inscripcions per les quatre tandes de colònies a Borredà pels no socis, 
els dies 30 d’abril i 1 de maig. í

tasta.cat 10 / ABRIL / MAIG  201746
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Portes i finestres d’alumini, perisanes,
mosquiteres i persianes mallorquines.

Baranes i vidres

C/ Rasa del Canyet, 10 - BERGA
Tel. 938 212 250 - 617 439 167 - 627 945 511

info@aluminisberga.com
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t Fires i Festes / CERCS

L a festa, amb la cargolada com a plat 
fort, celebra enguany mig segle d’exis-
tència amb força i vitalitat.
els dies 12, 13 i 14 de maig, sant Jordi 

de Cercs viurà una nova edició de les festes 
del Roseret, enguany, però, d’una manera 
especial, ja que se celebra el 50è aniversari 
de la tradicional cargolada, la primera festa 
del cargol de Catalunya que es va començar 
a celebrar a finals dels anys 60. 

aquesta vegada, els actes previstos 
s’allarguen durant tres dies, ja que comen-
cen el divendres dia 12 a 2/4 de 12 de la nit 
amb una gimcana adulta per a majors de 18 
anys. a partir de 2/4 d’1 de la nit, al pave-
lló d’esports, hi haurà discoteca mòbil amb 
Divertimento.

Dissabte dia 13, els actes comencen a 
les 10 del matí a la plaça Primer Comte de 
fígols, amb el concurs de dibuix, i a les 11 
començarà la cursa popular infantil a càrrec 
dels Correcamins de Cercs. a 2/4 de 12 i a la 
mateixa plaça hi haurà jocs infantils a càrrec 
de Dracs de Blancafort, i a partir de la 1 del 
migdia començarà la 4a fira gastronòmica.

50 anys de Cargols a les Festes del Roseret de Sant Jordi
a 2/4 de 4 al Bar Centre, se celebrarà el 

concurs de botifarra i a les 7 a la plaça Primer 
Comte de fígols hi haurà animació infantil amb 
Divertimento. a les 8 i al mateix lloc, hi haurà 
l’actuació en directe de laura luceño.

a les 10 del vespre a la mateixa plaça es 
farà l’elecció del fadrí i la fadrina 2017 i a partir 
de 2/4 d’1 de la nit, al pavelló d’esports, hi hau-
rà ball disco amb PD nanfu i salas xic. a partir 
de 2/4 de 4, agafarà el relleu la DJ Blanca Ross.

Diumenge, dia central de la festa, els actes 
comencen a les 8 del matí amb l’engegada dels 
50 i tot seguit cercavila a càrrec de la Banda 
dels Reis. a continuació sortiran els gegants i 
grallers.

CerCs / asseguranCesCerCs / forn

foto: oRiol llauRaDó. (BCn És molt mÉs).
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la cursa de muntanya Bombers amb causa neix a 
l’empara del projecte solidari per a la investigació 
de malalties infantils del calendari BomBeRs amB 
Causa, amb la voluntat de donar-li més renom i 
aconseguir finançament per a la seva edició.

entre els objectius de la cursa es pretén acon-
seguir una part o la totalitat del cost del calendari; 
fomentar la consciència de realitzar activitats solidà-
ries per tal d’aconseguir fons per a la investigació 
de les malalties infantils; fomentar l’esport a la mun-
tanya de manera segura; apropar la els Bombers a 
la ciutadania i poder gaudir d’un cap de setmana 
en família en el marc d’una cursa de muntanya. 

els nens són els protagonistes del calendari 
i per això també tindran la seva cursa, que es 
realitzarà el dissabte 6 de maig a sant Jordi de 
Cercs, el dia abans de la cursa dels adults, i serà 
gratuïta pels nens que hi vulguin participar i pels 
pares que els vulguin acompanyar. 

iª Cursa bombers amb causa

la cursa de muntanya se celebrarà el diu-
menge 7 de maig a sant Jordi de Cercs i es 
dividirà en dues proves, una cursa de 25 km 
amb 1000 metres de desnivell positiu on es 
donarà un temps màxim de cinc hores per tal 
de finalitzar-la, i una cursa de 10 km amb 597 
metres de desnivell positiu. limitada a 3 hores.
Durant la cursa es realitzaran activitats paral-
leles per als acompanyants dels corredors, ve-
ïns i tothom qui hi vulgui participar. Hi haurà 
jocs per als nens, xerrades, activitats culturals 
pel municipi de Cercs, entre altres.
més informació a www.bombersambcausa.org
email: cursabombersambcausa@gmail.com

a les 11, a l’església, hi haurà missa solem-
ne i a les 12 a la plaça Primer Comte de fígols 
es portarà a terme una actuació de ballets a 
càrrec de l’esbart Roser. seguidament, ballada 
de sardanes i, en acabar, començarà la 50ena 
Cargolada Popular.

a les 4 de la tarda i a la plaça Primer Comte 
de fígols, hi haurà la cursa infantil de cargols 
i inflables gratuïts. a 2/4 de 5 al Bar Centre hi 
haurà concurs de truc i a 2/4 de 6 de la tarda a 
la plaça Primer Comte de fígols, holi festival i 
seguidament zumba per a tothom. í

CerCs / salut CerCs / alimentaCió CerCs / papereria-estanC
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Pau Segalés ha organitzat ja dos 
festivals més a Mollet del Vallès: el 
festival artístic internacional L’Ar-
lequí (festival de teatre de carrer), 
el qual compta amb una edició, i 
el festival Hors Lits Mollet (festival 
de teatre en espais privats), que 
veurà la quarta edició a principis 
d’abril. 

Durant tot el cap de setmana, 
la Vila s’omplirà amb tot d’activi-
tats relacionades amb la màgia, 
que aniran des de tallers per a to-

Maig “Màgic” a Bagà
aquesta vila, coneguda per la seva historia medieval, es 
transformarà, durant els dies 19 i 20 de maig, per acollir el 
primer festival de màgia Bagà pont màgic. una activitat or-
ganitzada pel mag vallesà Pau Segalés i que compta amb el 
suport de l’Ajuntament de Bagà, diverses entitats locals com 
Bagà cultura, el grup de teatre la Faia, musicabaganesa i 
amb el patrocini de les empreses locals Acertec i Cafeteria- 
restaurant La Flor de Lis. 

tes les edats fins a actuacions per 
diversos indrets de la vila.

el Bagà Pont Màgic s’iniciarà 
amb un espectacle interdisciplinar 
promogut  des de l’ajuntament de 
Bagà a través del grup Musicaba-
ganesa i el Grup de Teatre La Faia. 
l’espectacle, anomenat El temps 
de la màgia, es farà divendres 19 
de maig a les 8 dels vespre al tea-
tre Casal de la Vila i estarà dinamit-
zat per Pau Segalés.

Dissabte 20 de maig serà el 

Espai comarcat
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dia fort del festival. Hi haurà ta-
llers al CeiP galceran de Pinós, i a 
la tarda, a partir de les 5, hi haurà 
tres espectacles de carrer.

Començarà Eduard Juanola 
amb un espectacle familiar, seguit 
de Fèlix Brunet amb un espectacle 
de màgia itinerant i acabant amb 
l’actuació de Pau Segalés. el festi-

val culminarà al teatre Casal de la 
Vila amb el duo argentí multiguar-
donat a nivell mundial Brando y Sil-
vana amb el seu espectacle Circus.

totes aquestes activitats faran 
que Bagà mostri una nova faceta 
més màgica de cara a la seva po-
blació i als visitants, que segur que-
daran “encantats”. í

Espai comarca

09/04/2017 - Via crucis de Paller. Excursió 
UEC. El camí aèri de l’Àrtic a Vallcebre.
14/04/2017 - Concurs de botifarra de la pe-
nya Blaugrana.
16/04/2017 - Cantada de Caramelles a les 
8.00 del matí per tota la vila. 
23/04/2017 - Diada de Sant Jordi. Al matí 

venda de roses i llibres pel carrer. Truitada 
de les 17.00 a les 19.00 al pati de les escoles.
29/04/2017 - A la Roca de l’Albera 
Conferència sobre els càtars al Berguedà a 
càrrec de Pere Cascante 
30/04/2017 - Trobada d’intercanvi d’esbarts 
dansaires a la Roca de l’Albera

activitats a Bagà
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PEP MASANA

Periodista
i escriptor Berga, de Felip V a la CUP 

Berga va ser una ciutat filipista sense gaires 
discussions. i ho va ser, com sol passar sem-
pre, perquè els seus dirigents ho van voler 

així. Durant el període d’abans de la guerra (1701-
1705) essent rei Felip V, el marquès de Gironella 
va sondejar quina opinió tenien els notables ber-
guedans sobre un conflicte que ja es preveia, i els 
poderosos es van declarar a favor de Felip V, ja 
que Berga en treia notables beneficis, i en especi-
al els dirigents locals. 

el 1705, i condicionats per la pressió militar, es 
van canviar de bàndol i Berga es va fer austriacista, 
però cap a finals de la Guerra de Successió, havent-hi 
hagut alguns intents de retornar la vila a mans de Fe-
lip V pels notables que estaven a l’exili, el bloc diri-
gent berguedà va tenir la intuïció que la guerra estava 
perduda i Catalunya no podia lluitar contra França. 
alhora Espanya i els dirigents berguedans decidiren 
passar-se al camp filipista. sorribes, governador de 
la vila i austriacista convençut, va ser assassinat. Dos 
dies després, el síndic de Berga, Joan Golorons, va 
votar a la junta de braços (corts sense presidència de 
rei) a favor de Felip V.

el 15 de juliol, amb tota solemnitat, Felip V va 
ser proclamat i reconegut com a rei amb les cele-
bracions corresponents a la vila de Berga. D’aquí 
fins que va caure Barcelona, Berga va haver de 
fer front a diversos atacs de les guerrilles de so-
metents fidels als Àustries i sobretot contraris a 
tot el que representaven els Borbons. Quan l’11 
de setembre va caure Barcelona, a Berga es va 
celebrar amb festa grossa. 

Però, com tot a la vida, a Berga també hi havia 
partidaris dels Àustries, com Francesc Puig de 
Sorribes o Francesc Catllar i de Tord. en conclu-
sió, podríem resumir que Berga, a través dels seus 
governants, es va mostrar clarament partidària de 
la causa borbònica, tot i que això, hores d’ara, no 
agradi gaire de sentir a la immensa majoria entre 
els quals m’hi incloc.

Per atenuar aquest fet, molts historiadors al-
leguen que en realitat no saben el que opinava 
el poble. Però és que ho hem sabut mai? la res-
posta és no.

tan sols amb l’arribada de la democràcia i el 
vot universal hem pogut saber el que de debò 

pensa i vol la gent dins el món de la política.
el poble, en temps d’abans, ja en tenia prou 

d’anar passant el dia a dia, ja fos al món medieval, 
on qualsevol alçava la veu contra el senyor de les 
terres, o més endavant, per exemple, durant la 
Guerra de Successió.

a ells, a la immensa majoria de la població, 
els temes polítics no els importaven gaire. les po-
ques revoltes que hi havia solien ser per la pujada 
del pa o quelcom semblant, i deixaven fer la polí-
tica als notables locals, els quals s’alineaven amb 
uns o altres, segons la seva conveniència.

els ideals, fins a l’arribada del romanticisme, 
solien estar ben amagats dins l’ànima de cadascú, 
com ho demostra el fet que, essent Berga capital 
carlina, els que entraven a l’exèrcit, la majoria ho 
feien perquè no tenien feina i els carlistes pagaven 
millor i no havien d’anar a servir lluny. o és que 
durant el franquisme tothom era feixista? Davant 
del poder el poble gairebé sempre ha optat per la 
no pràctica: callar. i per tant, Berga va ser filipista, 
com ara, que amb les urnes i els vots, s’ha mani-
festat cupaire. í
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S’ha dit que la segona Restauració Borbònica que 
s’inicia el 1975 obeeix en última instància a dues 
legalitats i a dos personatges. D’una banda, la 

Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, de Francisco 
Franco; de l’altra, els Decrets de Nova Planta de Felip V, 
el primer Borbó. Aquests són els seus pecats originals.

La Ley de Sucesión, aprovada per les Corts fran-
quistes el 1947, definia l’Estat espanyol com un regne, 
confirmava el caràcter vitalici de Franco com a “caudillo 
de España y generalísimo de los ejércitos” i li conferia 
l’atribució de nomenar el seu successor, que ho seria 
a títol de rei. El futur monarca havia de ser “varón y es-
pañol, haber cumplido la edad de treinta años, profesar 
la religión católica, poseer las cualidades necesarias para 
el desempeño de su alta misión, y jurar las leyes funda-
mentales, así como lealtad a los principios que informan 
el Movimiento Nacional”. La llei va ser ratificada en refe-
rèndum, amb els resultats habituals aleshores: una par-
ticipació del 88,6 % i un vot favorable superior al 95 %.

Però el nomenament del príncep Joan Carles com a 
rei va haver d’esperar encara el juliol de 1969. Aleshores, 
Franco va triar-lo tot valorant que havia “dado pruebas 
fehacientes de su acendrado patriotismo y de su total 

Tribuna

AGUSTÍ ALCOBERRO

Professor d’història a la 
universitat de Barcelona,
exdirector del museu
d’Història de Catalunya

Les coses que comencen 
malament –en continuïtat 
d’una dictadura feixista- 
acostumen a acabar malament

Els pecats originals 
de la monarquia

identificación con los Principios del Movimiento y Leyes 
Fundamentales del Reino”. No cal dir que el jove príncep 
va ratificar en el seu jurament la seva lleialtat al dictador 
i la fidelitat a l’entramat legal que aquest havia edificat. 
Altre tant va fer el 22 de novembre de 1975, en ser no-
menat monarca per les Corts franquistes.

Així les coses, el referèndum dit de Reforma Polí-
tica, orquestrat per l’últim secretari general del Movi-
miento Nacional, Adolfo Suárez, el desembre de 1976 
obeïa a la voluntat de legitimar la nova Monarquia per 
una via espúria. És a dir, que Suárez i els falangistes 
que van atiar la dita Transició eren ben conscients que 
la Monarquia no hauria superat un referèndum plan-
tejat en termes de dicotomia amb l’altra opció política 
possible, la República.

La monarquia iniciada el 1975 és, doncs, una 
continuïtat del règim feixista de Francisco Franco en 
termes legals. Però obeeix també a una altra legitimitat, 
de caràcter dinàstic: l’encetada amb Felip V, el primer 
Borbó. Com és sabut, la proclamació del nét de Lluís 
XIV de França com a rei de la Monarquia Hispànica va 
iniciar una guerra de dimensions internacionals, que a 
casa nostra es va saldar amb l’abolició de les Constitu-
cions i la imposició d’un nou règim de caràcter absolut. 
Amb les Noves Plantes es va trencar el pacte inicial que 
havia constituït la Monarquia Hispànica entre dos socis 
iguals, les Corones de Castella i d’Aragó, dos segles en-
rere. Però tampoc no es va crear un Estat espanyol, per-
què es va sotmetre els regnes d’aquesta corona a unes 
condicions legals i fiscals molt més dures, pròpies de 
països vençuts. A tall d’exemple, a Catalunya, la pressió 
fiscal directa es va multiplicar per vuit: era l’inici de l’ano-
menat espoli fiscal.  La nova realitat, que en gran part 
encara patim, va ser segellada al primer decret de Nova 
Planta, el de València i Aragó, de 1707: el monarca s’hi 
arrogava “el dominio absoluto” dels regnes mitjançant 
“el justo derecho de la conquista que de ellos han hecho 
últimamente mis Armas”.

El 1975, i el 1979, molts catalans van creure enca-
ra que era possible que el Regne d’Espanya esdevin-
gués una democràcia respectuosa amb les llibertats i 
amb la sobirania del nostre poble. Ara ja no ho veiem 
així. Les coses que comencen malament acostumen a 
acabar malament. í 

t
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berga / mediCina tradiCional

NENS - ADULTS - SUPORT EN MALATIES CRÒNIQUES GREUS

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

gironella / podologiaCasserres - solsona / podologia
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Espai salut

www.sandraribalta.com
info@sandraribalta.com

sandraribalta.blogspot.com
Diplomada en nutrició Humana 

i Dietètica per la 
universitat Ramon llull. 

membre de l’associació Catalana 
de Dietistes-nutricionistes (aCDn) 

i de l’associació espanyola 
de Dietistes-nutricionistes (aeDn). 

exerceix la consulta clínica, 
la docència 

i la divulgació sobre 
alimentació i salut.

T

QUÈ MENJEM

SANDRA RIBALTA

Dietista-nutricionista

Canvia d’hàbits, millora la salut
n les darreres dècades i especialment als pa-
ïsos occidentals, el gran progrés de la tecno-
logia alimentària, la xarxa de fred i el transport 
permeten que es pugui consumir qualsevol ali-
ment durant tot l’any. el consumidor té accés 
a aliments ja elaborats per fer més còmoda la 
seva preparació, i això influeix decisivament en 
els hàbits alimentaris.

els nostres hàbits alimentaris es caracterit-
zen per un patró alimentari hipercalòric, hiper-
proteic i amb un elevat contingut en greixos. 
això és el reflex dels canvis en l’estil de vida, 
que han reduït el temps que es dedica a com-
prar i a preparar els aliments.

Canviar d’hàbits no és fàcil, perquè hi ha 
una tendència inconscient a continuar fent les 
coses d’una determinada manera, i per altra 
banda la societat condiciona moltes actuacions 
mitjançant la publicitat i els costums. ara bé, 
realitzar una alimentació sana i equilibrada re-
quereix d’una mínima planificació i també po-
sar-hi una mica de temps i ganes. simplement 
modificant uns quants hàbits alimentaris, sense 
necessitat de fer dieta, es pot ajudar a millorar 
la salut. Podeu començar per aquests consells i 
notareu aviat els efectes beneficiosos:

è menjar a poc a poc i mastegar bé.
è menjar una gran varietat d’aliments, però no 
en gran quantitat.
è Beure com a mínim 1,5 litres d’aigua al dia i 
moderar el consum de begudes alcohòliques i 
begudes ensucrades.
è menjar cereals integrals, més peix que carn 
i optar pels làctics semidesnatats o desnatats.
è menjar vegetals cada dia –combinant crus i 
cuits–, així com 2 peces de fruita diàries.
è utilitzar oli d’oliva tant per amanir com per 
cuinar.
è Disminuir el consum de sal, de productes 
de pastisseria i brioixeria, d’embotits, i de plats 
preparats.
è Practicar activitat física de manera regular. í

E
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uè tenen en comú un nen de 4 anys, un adolescent, un 
esportista i una àvia? Doncs que tots quatre necessiten 
un/a podòloga que els ajudi a tenir uns peus sans.

Per què ho diem?
actualment, la podòloga és el facultatiu especialista que 
diagnostica i tracta les diferents afeccions, deformacions 
i malalties dels peus, a través de tractaments pal·liatius, 
ortopèdics, físics, farmacològics i quirúrgics, propis de la 
seva especialitat.

Què cal tenir en compte?
en general, no hauria de ser normal que ens facin mal els 
peus, que ens surtin durícies o que no tinguem uns peus 
amb aspecte atractiu.

uns peus que fan mal ens indiquen que algun factor 
extern (com el calçat) o intern (del mateix cos) impedeix 
que els peus facin bé la seva funció.

Pel que fa als factors interns del peu, cal destacar la 
hidratació de la pell, deformacions congènites (de nai-
xement) de dits, malalties sistèmiques com la diabetis o 
alteracions musculars i òssies en altres parts del cos com 
el maluc i l’esquena. aquests ens poden provocar dolor 
articular i muscular, lesions o problemes de la pell com 
durícies i clivelles, entre d’altres.

Com a podòloga, et puc ajudar a detectar quin o 
quins factors fan que tinguis mal al peu, per així poder 

Espai salut

Consulta: 
A Manresa, a Clínica Universitària 

938 757 310
A Berga, a Centre Mèdic Berguedà 

938 220 053

T
IVONNE 
ALONSO ROCA

Podòloga graduada
Col. núm.1602

Puc ser la teva podòloga?

Especialista en Teràpia Neurodinàmica 
i Patomecànica del peu
Acreditació Cat Salut per a l’atenció 
a persones diabètiques

Qberga / fisioteràpia

berga / fisioteràpia

gironella / fisioteràpia

berga / fisioteràpia
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prevenir lesions i solucionar problemes 
que ja patim.

en general, tot factor que provoqui 
pèrdua de salut al peu (mal) s’ha de poder 
millorar o evitar per complet.

Podem prevenir?
en el cas dels nens i nenes, és recomana-
ble visitar la podòloga a partir dels 4 anys. 
el més probable és que el nen no es quei-
xi de mal de peus, no obstant, pares, si 
us sembla que el nen camina “estrany”, 
fer una visita a la podòloga serà la millor 
opció. a més, cal fer una revisió periòdica 
dels peus per a detectar si hi ha alguna 
anomalia en la forma dels dits o a la pell.

a l’edat adolescent, quan estem aca-
bant de créixer, podem actuar ajudant a 
fer que ossos, músculs i articulacions crei-

xin de la manera més perfecta possible 
prevenint desalineacions, sobrecàrregues 
musculars o lesions, si és el cas de prac-
ticar un esport amb regularitat. si hem 
pensat en iniciar-nos en algun esport i no 
sabem ben bé quin calçat ens convé, o 
si ja fa temps que en practiques però les 
lesions t’impedeixen gaudir-ne, consul-
ta’ns, que potser et sorprenem.

Quan ja tenim una edat en què sem-
bla que ens surten tots els mals, potser per 
anys de feina o perquè hem patit alguna 
operació, necessitem saber si tenim algu-
na opció de tractament per a pal·liar el mal 
de peus i prevenir desgast articular.

Com a podòloga que prioritzo la sa-
lut dels peus, us convido, lectors, a que 
també doneu prioritat a la salut dels vos-
tres peus. í
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t Espai salut

ROSER RODRÍGUEZ

Especialista i formadora 
en biodescodificació i 
desenvolupament emocional.

t

Quan temps fa que no t’escoltes? 
Descobriràs un món ple de possibilitats

a BioHarmonia us oferim 
els nostres serveis per 
al desenvolupament 

personal en la nostra vida quo-
tidiana, per ser capaços de 
gestionar les situacions que 
se’ns presenten. una maduresa 
emocional es manifesta en una 
millora de salut i benestar.

sempre hem cregut que les 
circumstàncies externes deter-
minen el nostre estat intern, 
i ara la ciència ens demostra 
el contrari: els nostres pensa-
ments alteren constantment la 
nostra realitat, llavors…

Per què no ens convertim 
en creadors de la nostra pròpia 
realitat i deixem les limitacions 
que ens impedeixen avançar?

millora la salut i el teu benestar a través 
de la maduresa emocional

Practitioner i Màster en PNL. 
Màster en Hipnosi Ericksoniana 
i especialització en Hipnosi Ericksoniana 
aplicada a la BioNeuroEmoció®

MARIA BOIXADER

Acompanyant 
en BioNeuroEmoció®.

Diplomada en Infermeria 
(núm. Col·legiada 20.993). 
Diplomada, Especialista i formadora 
nacional e internacional en 
BioNeuroEmoció®, 
amb quatre anys d’experiència 
com a Docent en el ieBNE. 
Experiència de més de 20 anys 
en teràpies relacionades amb la salut 
y el benestar personal. 
Formada en Naturopatia, Acupuntura, 
Teràpia Neural, Hipnosi y Especialista 
en Homeospagyria. 
Practitioner i Master en PNL. 
Monogràfic de Hipnosi Ericksoniana 
aplicada a la BioNeuroEmoció®
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Com ho puc fer? 
Per on començo?
els nostres pensaments i emo-
cions vénen condicionats pel 
nostre inconscient, que posse-
eix tota la informació (també 
anomenats programes) de les 
experiències que vivim. 

l’accés a l’inconscient ens 
permet utilitzar tot el nostre 
potencial de manera consci-
ent, conèixer-nos i entendre 
per què tinc un símptoma (ma-
laltia o conflicte de relacions), 
o per què ens trobem atrapats 
en situacions repetitives. 

oferim eines senzilles per 
l’alliberament de programes 
inconscients i la integració de 
nous aprenentatges, en consulta 
i en cursos i tallers.

Tens curiositat, 
i vols saber-ne més?
Visita el web i vine a les xerrades 
gratuïtes, també les pots veure a 
pàgina la web.

Per rebre informació de pro-
peres activitats, ens pots enviar un 
WhatsApp i t’afegirem a la llista de 
difusió, seguir-nos pel Facebook o 
donar-te d’alta al butlletí del web.

Passeig de la Pau, 12, 2n                    08600 BERGA
T. 93 611 31 23                                  M. 658 934 039

www.mariaboixader.com
info@mariaboixader.com



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

 somriu i gaudeix 
   dels dies especials

No amaguis el teu SOMRIURE, amb

Treballem amb mútues

Obrim
de dilluns a dissabtes

de 9 a 22h.

DESCOMPTE ESPECIAL: 
    15% en el tractament 

d’àcid hialurònic 
i estètica dental.

i moltes
més/


