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amb el suport de:

mb un maig força calorós, entrem al juny 
preparant els estris patumaires per a gau-
dir de la gran festa. Cal deixar els malde-
caps en un calaix (ja tornaran després) i 
gaudir d’aquest esclat d’alegria, tradició i 
vivència que cada any esperem amb de-
lit. en parlem amb la regidora de Patum, 
Mònica Garcia, coneixem l’opinió de l’his-
toriador Albert Rumbo i les vicissituds del 
rellotge de la plaça de Sant pere de la mà 
de Roger Cortina, però no només de pa-
tum viu el Berguedà. Puig-reig, Cal Marçal, 
Vilada, Cal Rosal i la Pobla de Lillet cele-
bren una lluïda Festa Major. Bagà tornarà 
a l’època medieval amb el mercat i les 
festes de la baronia, enguany amb rescat 
inclòs; Borredà convida tothom a gaudir 

Entrem a l'estiu amb 
la Patum i moltes festes!

Presentació

asta.cat

La vinyetat

t

A

t

Diputació
de Barcelona

No ens fem resposables de les opinions dels col·laboradors.

dels seus atractius turístics i Castellar de 
n’Hug ja té a punt les festes d’estiu. tam-
bé ens conviden a descobrir el món de 
pagès i tot el que ens aporta; Casserres 
celebra la Festa de l’Esport reconeixent 
els millors de l’any; Avià ja esmola les 
eines per a les Festes del Segar i el Batre i 
la Baells serà la protagonista un any més 
d’un festival farcit d’activitats. Cal des-
tacar el reportatge sobre Cal Pons del 
periodista Ramon Viladomat, que tindrà 
continuïtat. tot això i moltes més pro-
postes com les de salut, serveis i els mi-
llors consells professionals, ho trobareu 
en aquest Tasta número 11. Gaudiu-lo i 
aprofiteu per a viure les celebracions i 
activitats. que no se us escapin! í
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T Espai cultural

Periodista
RAMON VILADOMAT

REPORTATGE

Fotografies: MANEL IGLESIAS

Cal Pons entra a la primera 
divisió del patrimoni cultural (1)

El conjunt 
arquitectònic 
i paisatgístic 
de la colònia 
industrial 
de Puig-reig 
rep la distinció 
de Bé Cultural 
d’Interès Nacional

è
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t Espai cultural

L a colònia de Cal Pons, a Puig-reig, 
acaba de ser declarada conjunt 
monumental d’interès nacional. 

aquesta  és una categoria que, més 
enllà de la protecció i conservació del 
conjunt d’edificis i entorns d’aquest 
recinte  industrial , serà sens dubte un 
atractiu més per a molts visitants, per 
conèixer la història i les vivències d’un 
d’aquests nuclis singulars de la indus-
trialització a Catalunya.

aquest reconeixement de Bé 
Cultural d’Interès Nacional (BCin) 
que en l’àmbit de colònies industrials 
només tenen la Colònia Güell, al Baix 
Llobregat, i la colònia Borgonyà, a Oso-
na, és una mostra de voler preservar 
aquests conjunt singulars que consti-
tueixen les colònies industrials, de les 
quals al Berguedà en tenim nombrosos 
exemples.

Sens dubte, Cal Pons constitueix 
un exemple significatiu del poder que 
van tenir aquests nuclis, no nomé en 
l’àmbit fabril, sinó també d’organitza-
ció social, durant més d’un segle de la 
història de la comarca. 

Cal Pons té tots els elements que 
configuren aquesta organització i di-
visió d’edificis i espais, estructurats a 
partir de la seva funció: la fàbrica, amb 

les seves naus a peu del riu, el carrer 
d’habitatges dels treballadors, l’edifici 
del cafè i la botiga, les escoles i el con-
vent de les monges, una església mo-
numental coneguda com la catedral 
del Berguedà, i uns jardins amb dues 
torres dels amos, la nova i la vella, que 
configuren un dels espais més emble-
màtics de tota la comarca.

la història de la colònia s’inicia, 
com la majoria de les que trobem al 
llarg del llobregat, a la segona meitat 
del segle XiX, quan un incipients in-
dustrials, en aquests cas els Pons, deci-
deix construir un centre de producció 
tèxtil aprofitant l’energia que li propor-
ciona l’aigua del riu.

així, el 1875, l’industrial manresà 
Josep Pons Enrich, compra la finca de 

Cal Garrigal, i comença la construcció 
del conjunt d’edificis i d’urbanització 
de l’espai per convertir-lo en el singu-
lar conjunt que s’ha mantingut pràcti-
cament intacte fins avui, malgrat que 
l’activitat per la qual fou creada deixà 
de funcionar el 1992.

Un reconeixement merescut
el regidor de Cultura de Puig-reig, 
Jesús Subirats, celebra aquesta distin-
ció que es va sol·licitar l’any 2012 pels 
beneficis que pot comportar a l’hora 
de trobar ajuts d’altres administraci-
ons per recuperar i restaurar bona 
part d’aquest conjunt: «només l’actua-
ció que s’ha de fer a la Torre Nova per 
poder-li donar servei, un estudi de la 
Diputació de Barcelona xifrava una 

inversió de 2,5 milions d’euros. una 
quantitat inabastable per haver-ho de 
fer sols, un municipi com el nostre de 
quatre mil habitants!».

Jesús Subirats pensa en tota la res-
ta d’edificis que cal alguna intervenció, 
com la Torre Nova, amb les seves pin-
tures, o l’església, que atresora uns 
vitralls modernistes d’especial interès, 
com també ho necessita tota la co-
berta per evitar filtracions, o el mante-
niment dels jardins...  «Són tantes les 
necessitats que no sabem exactament 
per on hem de començar» comenta 
absort el regidor.

però la necessitat de recursos és 
important, no només per poder res-
taurar tot el conjunt de Cal Pons, sinó 
que en tot el municipi, Puig-reig compta 
amb molts altres nuclis segregats: Cal 
Prat, Cal Vidal, Cal Marçal, Cal Riera, l’Amella 
de Merola... tots es corresponen a anti-
gues colònies en les que també hi cal 
molta inversió, tant pública com priva-
da, per poder-les mantenir.

tot aquest patrimoni, quan les fà-
briques de les colònies estaven en ple 
funcionament, el seu manteniment 
anava a càrrec de les mateixes em-
preses, pel que l’ajuntament no havia 
de preocupar-se de cap servei. ara, 
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amb les fàbriques tancades o recon-
vertides en petites empreses i amb 
habitatges particulars, la implicació 
municipal és la mateixa que la que cal 
al centre del poble. 

Colònies vives
Més enllà del problemes econòmics 
per mantenir aquest conjunt singular, 
mostra rellevant del patrimoni arqui-
tectònic industrial de finals del segle 
XiX, el més important que aquests 
nuclis segueixen vius i amb activitat.  
actualment a Cal Pons hi ha censades 
unes 200 persones, més de la meitat 
de les quals són veïns de tota la vida, i 
la resta són de segona residència.

així ho destaca el president de 
l’Associació de Veïns, Jaume Serra, 
que considera la declaració patrimo-
nial com una excel·lent notícia per a 
Cal Pons, ja que de segur podran arri-
bar ajuts per anar arreglant i posar en 
servei edificis com la torre, l’església i 
els jardins, i no dubta que serà un punt 
d’atracció per a molts visitants.

des que s’ha fet pública la decla-
ració de Bé Cultural, les visites que 
l’Associació de Veïns organitza a la 
colònia, s’han incrementat, com reco-
neix Jaume Serra, que ja té diverses re-

el bosquet, un jardí històric maltractat

Més enllà dels edificis, la singularitat de Cal pons li prové també per tenir un dels 
jardins més singulars que podem trobar a la comarca. es tracta del bosquet, un 

jardí històric format per cedres espectaculars i de gran alçada, alzines i lledoners , que 
amb altres espècies vegetals, com boix, galzeran i garrics, conformaven un entorn 
d’un atractiu especial, que els amos de la colònia van fer construir al voltant de les 
dues torres i de l’església.

aquest jardí, que en el bons temps hi treballaven tres jardiners a plena dedicació, 
amb un complex sistema de reg que donava al lloc un oasi de verdor d’una gran va-
rietat vegetal, contrasta amb la resta d’espais de la colònia, amb l’austeritat del carrer 
dels treballadors i les naus de la fàbrica.

en el bosquet hi trobem el passeig de plataners, que va de l’església a la torre 
Vella, i el de rosers i til·lers entre les dues torres, així com una gran varietat d’espècies 
vegetals com cedres, alzines, llorers, llorer-cirers, palmeres, salzes, castanyers d’índies, 
lledoners i boix grèvols, i pel terra gessamí d’hivern, vinca i heura. 

el bosquet-jardí necessita amb urgència una intervenció que aturi la degradació 
en què es veu avocat per la manca d’atenció. la declaració de bé patrimonial també 
l’afecta, per la qual cosa és del tot necessari posar mitjans per evitar la mort de més 
cedres i altres espècies vegetals, per manca d’aigua i atenció. 

el bosquet de Cal pons no es mereix aquest maltracta que ha patit aquests dar-
rers anys. amb una petita atenció continuada es podria evitar un fatal desenllaç per a 
moltes de les espècies que, malgrat les inclemències, s’esforcen en sobreviure. Com 
s’esforça per sobreviure el conjunt de la colònia. í

serves de grups per als propers caps 
de setmana.

també l’Alberg que la Fundació 
Catalana de l’Esplai té al que foren 
l’escola i la residència de les monges 
i l’internat de noies del Manager, les 

64 places que ofereix a famílies i grups  
estan pràcticament ocupades tots els 
caps de setmana. 

ara, l’important és que no només 
Cal Pons tingui aquest distintiu. tot el 
conjunt de colònies del Llobregat, des 

de Cal Rosal fins a l’Ametlla de Merola, 
són mereixedores d’aquest distintiu. 
totes es reivindiquen per aspectes sin-
gulars. i es que malgrat aquesta unifor-
mitat de ser nuclis fabrils i residencials 
apartats dels pobles, no en trobem 
dues d’iguals. es per això que cal rei-
vindicar que la protecció patrimonial 
arribi ben aviat a totes. í
Visites guiades a la colònia
l’Associació de Veïns de Cal Pons organitza 
visites guiades al Centre d’Interpretació de 
l’Església i també un recorregut per la colò-
nia, els caps de setmana i també altres dies de 
la setmana, prèvia concertació i reserva.
telèfon contacte: 608 897 767 
preu: 5 euros / preu reduïts per a grups.
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del 26 de maig al 6 de juny puig-reig s’omple de festa. És 
un bon moment per reunir-se amb els amics i familiars i 
gaudir tots junts de les diferents activitats que s’organitzen 
des de la Comissió de Festes. aquest any, l’eix central torna 
a ser l’enVelat 2.0, situat al mig de la plaça nova, on re-
viurem i recuperarem aquells actes tradicionals, juntament 
amb les activitats actuals del moment. us animem, a grans i 
petits, a participar i a viure la Festa Major del nostre poble. 
Consulteu el programa d'actes!

Divendres 26 de maig
20:00 h. a la plaça nova: Marató de 
ball en línia solidària en benefici de 
Mans Unides Puig-reig.

Diumenge 28 de maig
10:00 h. a la plaça de la Creu: 8a Cur-
sa Ciclista Memorial Ramon Garriga 
(programa a part).

Dilluns 29 de maig
17:00 h. Inauguració del parc infantil 
de la plaça nova amb la presència 
de Pilarín Bayés, els gegants de puig-
reig, els gegants i capgrossos de l’es-

Festa Major Puig-reig 2017

PROGRAMA

Del 26 de maig al 6 de juny

cola alfred Mata i els capgrossos de 
l’escola bressol l’estel.

Dimarts 30 de maig
18:00 h. a la Biblioteca Guillem de 
Berguedà: Fem bombolles màgiques! 
(en cas de mal temps es posposarà 
l'activitat).

Dimecres 31 de maig
18:00 h. a la Biblioteca Guillem de 
Berguedà: Fem trucs de màgia! 
19:00 h. a la Biblioteca Guillemwc 
de david Cervantes. de 6 a 12 anys 
(inscripció prèvia). è
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HOSTAL
Fitness & Wellness Center

by 
Centre Gimnàstic del Berguedà

C/ Sant Jordi, 14
08692 Puig-reig

HOSTAL:
T.938 290 325
T. 607 886 836
T. 652 161 031

info@hostalsantmarti.com
www.hostalsantmarti.com
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C/Llobregat, 16       08692 PUIG-REIG     Tel. 93 829 04 14
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T puig-reig / alimentació

CANSAlADERIA, 
PlATS PREPARATS, 
llEGUMS CUITS 
I QUEVIURES 

puig-reig / agroalimentació

938 380 577
Major, 14 08692 PUIG-REIG

info@rostiseriacalmiquel.com
www. rostiseriacalmiquel.com

puig-reig / forns

puig-reig / electrónica-sonorització

puig-reig / construccions

Carrer de les Abelles, 2        
08692 PUIG-REIG

info@serraconstruccions.com
938 38 15 52

www.serraconstruccions.com

Dijous 1 de juny
17:30 a 20:30 h. al pavelló d’esports: Ball 
amb Pep i M. José Músics, i a la mitja part 
berenar per a tothom. organitza: associa-
ció de Gent Gran de puig-reig.
preu socis llar d’avis: 3 €
preu no socis llar d’avis: 5 €
Venda d’entrades anticipades a l’ajunta-
ment de puig-reig.
18:00 h. a la Biblioteca Guillem de Ber-
guedà: Màgia amb el Dani Magyk!
20:00 h. a l’envelat 2.0: Masterclass de Zum-
ba a càrrec de Judit Martínez, Eve Garcia, San-
dra Rubiralta i Jonatan Montaño.
21:30 h. a l’envelat 2.0: Havaneres amb els 
Pescadors de l’Escala, i a la mitja part rom 
cremat per a tothom. Col·labora: Centre 
Quitxalla Excursionista – CquiE.

Divendres 2 de juny
9:15 h. a l’envelat 2.0: Taller de diables per 
als nens/es de les escoles. organitza: dia-
bles del Clot de l’infern.
20:00 h. al pavelló d’esports: Exhibició de 
gimnàstica a càrrec del Centre Gimnàstic 
del Berguedà.
21:30 h. a l’envelat 2.0: Pregó de Festa Ma-
jor a càrrec de l’Escola Municipal de Músi-
ca de Puig-reig, que enguany celebren els 
25 anys.
Seguidament, correfoc pels carrers del 
poble amb els Diables del Clot de l’Infern, 
els Diables de Riudoms i la Batukada Ba-
quetes del Guinardó, amb inici i final a la 
plaça nova.
00:00 h. al pavelló d’esports: Concert jove 
amb Aspencat, The Txandals i DJ Tebar. 

Llobregat, 41 - 08692 PUIG-REIG 
Tel: 938 380 348
mail: claudiaescude@hotmail.com

Festa Major 2017t

tasta.cat 11 / JUNY / JULIOL  201710
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IGLESIAS
Col·labora: @jovespuigreig
preu entrada anticipada: 8 €
preu entrada taquilla: 10 €
lloc de venda: oficina jove del Berguedà 
(Berga), Bar Xato (Gironella), Bar Garbí, Bar 
Màgic, Via Veneto (puig-reig), Videoclub 
Chaplin (navàs) i Solans (Manresa).

Dissabte 3 de juny
9:30 h. al Cafè Bar la llar: Certamen ocellai-
re local a càrrec de la Societat Ocellaire de 
puig-reig.
11:00 h. a l’envelat 2.0: Esmorzar popular 
kids amb coca i xocolata a càrrec de Vin-
cles Puig-reig.
11:30 h. a l’envelat 2.0: Concert “Cançons 
per a gaudir i aprendre” amb Dàmaris Ge-
labert. Col·labora: Vincles puig-reig.
12:00 h. a l’antiga Biblioteca de la plaça 
nova: inauguració de l’Exposició de pin-
tura d’artistes locals i exposició fotogràfica 
dels 25 anys de l’Escola Municipal de Mú-
sica de Puig-reig amb l’actuació d’alumnes 
de l’escola.
16:00 h. al bar de la piscina: Torneig de 
botifarra.

16:30 h. a la Biblioteca Guillem de Ber-
guedà: xerrada sobre el càncer de pell. 
organitza: associació contra el càncer de 
puig-reig. 
17:00 h. a davant la Biblioteca Guillem de 
Berguedà: Festa Holy color. organitza: as-
sociació contra el càncer de puig-reig.
17:30 h. a la Biblioteca Guillem de Bergue-
dà: Inauguració del XXXVIII Concurs de 
fotografia CquiEFoto  i entrega de premis.
18:00 h. a l’església de Sant Martí: Especial 
comte Arnau (fragments). Toni Gol diu jo-
sep M. de Sagarra.
preu entrada taquilla inversa.
19:00 h. a l’envelat 2.0: Concert amb Toc-
deflok.
20:00 h. al pavelló d’esports: Musical in-
fantil “Charlie i la fàbrica de xocolata”, a 
càrrec de l’escola Municipal de Música de 
puig-reig. Col·labora: aMpa de l’escola de 
música.
preu entrada taquilla inversa.
20:00 h. a l’envelat 2.0: Sopar de brasa. 
Col·labora: Futbol Sala puig-reig i associ-
ació de Veïns i amics de Cal pons.
nota: es servirà el sopar fins a les 22:30 h.
21:30 h. a l’envelat 2.0: Concert amb 
Aquell Parell.
23:30 h. a l’envelat 2.0: Concert amb Urra, i 
seguidament sessió dj amb Ernest Codina 
d’adolescents.cat de raC 105. Col·labora: 
diables del Clot de l’infern.

Diumenge 4 de juny
11:30 h. a l’entorn de la plaça nova: ac-
tuació dels castellers de Berga, acompa-
nyats de la colla Salats de Súria.

11JUNY / JULIOL  2017 tasta.cat 11

è



tasta.cat 11 / JUNY / JULIOL  201712

tpuig-reig / assessoria
ES

PA
I P

AT
RO

CI
NA

T

tasta.cat 11 / JUNY / JULIOL  201712

puig-reig / assegurances

puig-reig / assessors

puig-reig / automoció

puig-reig / tecnologia

13:00 h. a l’envelat 2.0: Vermut musical a càrrec 
de les diferents formacions de l’escola Municipal 
de Música de puig-reig. Col·labora: aMpa de l’es-
cola de música.
17:30 h. a l’entorn de la plaça nova: actuació de 
circ al carrer amb Mr. Alret.
19:00 h. al pavelló d’esports: Concert amb el cor 
Giovinetto, Sergi Cuenca i Dani Anglès. preu en-
trada anticipada: 7 €
preu entrada taquilla: 9 €
lloc de venda: oficina jove del Berguedà (Ber-
ga), impremta Guinó (Gironella), llibreria Mont-
se (puig-reig), llibreria Colillas (puig-reig) i Víde-
oclub Chaplin (navàs).
21:00 h. a l’escenari de la plaça nova: Bikinada 
popular, amb el Combo de l’eMMp, lo Promis-
cuo del Son (formació cubana) i PD Caperucita 
Sound. 
organitza: @jovespuigreig

Dilluns 5 de juny
11:00 fins a les 14:00 h. a l’envelat 2.0: Jocs ge-
gants “Revoltim”.
12:00 h. a la plaça de la Creu: Sardanes amb la 
Maravella i ballada dels Nans de puig-reig.
18:00 h. al pavelló d’esports: Concert seguit de 
ball de gala amb l’Orquestra Maravella.
preu entrada concert anticipada: 6 €
preu entrada concert taquilla: 7 €
preu entrada ball anticipada: 5 €
preu entrada ball taquilla: 6 €
lloc de venda: oficina jove del Berguedà (Ber-
ga), impremta Guinó (Gironella), Bar de la llar 
d’avis (puig-reig), ajuntament de puig-reig i Ví-
deoclub Chaplin (navàs).
18:00 h. a l’envelat 2.0: Taller de còctels sense 

Espai Puig-reig         Festa Major 2017t
è
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alcohol i a continuació Festa caribenya amb dj fins 
a les 21:00 h (edat: 10 a 16 anys). 
organitza: espai jove puig-reig.

Dimarts 6 de juny
17:30 h. a la plaça Mestre Badia: Tornaboda i audi-
ció de sardanes amb la Cobla Principal de Berga. 
Berenar per a tothom. Col·labora: associació de 
Gent Gran de puig-reig.

Divendres 9 de juny
21:30 h. davant de la piscina municipal: lll Cursa 
nocturna la frontal i la frontal kids. organitza: at-
lètic puig-reig (programa a part).

Dissabte 10 juny
10:00 h. portes obertes piscina muncipal. entrada 
gratuïta durant tot el dia.
a part d’aquests actes hi ha:
durant tota la setmana en horari de biblioteca l’ex-
posició "Abracadabra, pota de cabra".

De l’1 al 5 de juny 
Obertura del bar de la piSCina.
XXXVIIl Concurs fotografia Cquiefoto. admissió 
d’obres fins al 14 de maig a cquiefoto38@gmail.com

Horaris de visita de les exposicions fotografia i 
pintura: 

Dissabte 3, diumenge 4 i dilluns 5. 
Matí d’11 h a 14 h i a la tarda de 17 h a 20 h. 
lloc: antiga biblioteca de la plaça nova.
Actes religiosos: 

Dissabte 3. 
Missa a 2/4 de 8 del vespre a l’església romànica i 
diumenge 4 repic de campanes a les 11 del matí i 
missa a 2/4 de 12.
En cas de pluja, la majoria d’actes es faran a l’Envelat 2.0 
o bé al pavelló d’esports.

Camí de Sant Marçal, parcel·la 4
Pol. Ind. La Sala - 08692 Puig-reig
Tel. 938 380 874 - Fax 938 290 187

climaglas@telefonica.net
F r e d   I n d u s t r i a l

puig-reig / climatització puig-reig / perruqueria

Espai Puig-reig         Festa Major 2017
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puig-reig / construccions

Carrer de les Abelles, 2        
08692 PUIG-REIG

info@serraconstruccions.com
938 38 15 52

www.serraconstruccions.com
puig-reig / restauració

Dissabte 17 de juny
Concurs infantil de dibuix. entrega de làmines al 
Bar Cal Marçal, on es tornaran fetes abans del 24 
de juny. a les 15:30h, al Bar de Cal Marçal, XXiVè. 
Campionat de botifarra.

Divendres 23 de juny
a les 21:00h  Sopar amb entrepans calents i 
beures, acompanyats de música ambient (5€), a 
continuació vistós espectacle pirotècnic i encesa 
de la torxa, que donarà pas a la Revetlla  de Sant 
Joan, amb la bona música i el ball de Jose luís.
a la mitja part hi haurà coca de Sant Joan i cava 
per tots els assistents. a continuació música dis-
co i karaoke.

Dissabte  24 de juny
a les 12:00h Missa solemne. a les 14:00h tradicio-
nal dinar popular i de germanor (venda de tiquets 
al Bar Cal Marçal, Forn Cal Marçal i Cal Feliu), i a les 
postres es farà El Quinto amb el lloro més trempat 
de la comarca, el “CHICHI”, amb interessants premis.
a les 17:00h els gegants de puig-reig, Martí i Carme 
amb els Geganters i grallers del poble faran gaudir 
a tothom amb uns quants balls de gegants. a conti-
nuació, a saltar i ballar al ritme de la música amb la 
gran festa de l'escuma.
a l’inici de la posta de sol, començarà l'imprescindi-
ble marató clàssica de ball amb la marçalenca Marta.  

a la mitja part de la ballaruga, hi haurà un gran 
berenar-sopar, amb botifarres a la brasa, pa amb 
tomàquet i la tradicional Sangria del llobregat.

Diumenge 25 de juliol
a les 20:00h 1a. Masterclass zumba, amb Judit Mar-
tínez i Sandra Rubiralta. (1€). Hi haurà Servei de Bar 
amb begudes i entrepans.
1er. Concurs d'instagram de les Festes de Sant Joan.
premi d’un lot Marçalenc a la foto més original/
divertida compartida a instagram amb l’etiqueta 
#festescalmarçal.
les bases del concurs estan disponibles a: www.
facebook.com/veinscalmarçal.
llevat del Dinar de Sant Joan i el Berenar-Sopar del 
mateix dia, tots els actes són gratuïts i se celebraran 
als llocs de costum.
Ho organitza: a.V. de Cal Marçal i ajuntament de 
puig-reig. Col·labora: ràdio puig-reig.

Diumenge 9 de juliol 
al pla de l'església de Cal Marçal.
4ar. Tast de vins i productes de proximitat.
18:00 h. S’obre la porta a tothom.
18:30 h. es parlarà d'algun ofici antic (on aprendrem 
molt). 20:00 h. 1er. Concurs de vi fet al nostre territori. 
on vosaltres sereu el jurat. Seguidament tast de pro-
ductes autòctons, acompanyats de música en directe 
i bon ambient. í

Festes de 
Sant Joan 
Cal Marçal 2017

puig-reig / lliBreries

tasta.cat 11 / JUNY / JULIOL  201714
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Espai PATUMt

 —A pocs dies de la festa, tot està força a punt?
—Bé, ja fa dies que tenim la base de la festa prepara-
da, tant pel que fa a nivell de seguretat, com a nivell 
sanitari, etc, a part de tot el que s’ha de comprar i tenir 
llest, com els rams de flors i moltes més coses. per 
tant, tenim molt a punt la festa. des de l’ajuntament el 
que garantim és que tot estigui en condicions perquè 
es pugui dur a terme la patum.
S’ha de fer un manteniment anual de la compar-
seria, també cada any es renova vestuari, la res-
tauradora i la modista fan les seves tasques i això 
incideix directament amb el que passa a la plaça, 
però per la resta, els que passa al voltant, carrers i 
places, també ho tenim tot preparat.
—Aquesta és una feina que no es fa en un mes. És 
necessita molt temps?
—Són molts mesos abans que ja es comença a pre-
parar, i com més abans millor. estem parlant de con-
tractes administratius de gran volum, de temes que 

necessiten el seu temps i el seu procés. Coses que 
s’han de moure amb agilitat perquè sovint hi ha al-
gun recurs entremig, al·legacions, i per tant, sempre 
s’allarga. Hi treballem tan aviat com podem, com a 
mínim sis mesos abans.
—Enguany, la Patum infantil ha d’aplicar la norma-
tiva del foc i això vol dir reduir el nombre de nois i 
noies que hi participen. 
—ja des de l’any passat sabíem que aquesta norma-
tiva s’havia d’aplicar. recordem que va sortir el 2010, 
però des de la patum infantil fa temps que s’està 
treballant perquè hi pugui haver una excepció, tot 
i que fer-ho des de l’ajuntament és complicat per-
què la norma és europea, però de totes maneres els 
fem costat. els hem facilitat la documentació neces-
sària per tal de poder tirar endavant tota aquesta 
demanda. Sabem que hi ha festes populars que te-
nen excepcions i la patum en podria ser una. a nivell 
de seguretat, els nens de 10 anys sabem que estan 

Mònica Garcia: 
“La Patum és neguit i satisfacció”
Mònica Garcia Llorens (Cup) és la regidora de patum de l’ajuntament de Berga (Cultura 
i Festes, esports i tiC) i, juntament amb les seves companyes i companys de l’equip de 
govern, treballen perquè tot estigui a punt per la festa, perquè no quedi cap detall a 
resoldre. aquesta tasca continuada no treu que pateixi durant tots els dies perquè tot 
vagi bé i, com diu ella, “perquè sobretot ningú prengui mal”.

oBra GuanYadora
del ConCurS de CartellS
de la patuM 2017
autor: pol CaSadeSúS pont
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Espai PATUM
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suficientment preparats per portar un fuet, i els menors, sí que 
n’han portat fins ara, però s’haurà de veure si ens ho permeten. 
això ens modifica l’estructura perquè no hi podra participar 
tanta mainada. a les comparses de foc hi podran participar 
nens d’entre 10 i 12 anys i als plens d’entre 10 i 14, pel que puja 
l’edat. això fa que quedin pocs espais pels menors de 10 anys 
a la resta de comparses i ens preocupa. 
—Aquesta any, la Patum infantil, enlloc de a les Germanetes 
anirà a la residència Sant Bernabé?
—Sí. És molt interessant. de fet, no s’entenia per què, després 
de tants anys, no hi anava.  el que s’ha fet és que cada any vagi 
a una de les dues residències. aquest any a la de Sant Bernabé 
i l’any vinent a les Germanetes.  precisament la residència Sant 
Bernabé també té un espai idoni com és l’aparcament. no és 
tan gran com el de les germanetes, però per a la gent gran 
que viu a la residència serà molt emotiu, ja que tenen totes les 
finestres que donen a l’aparcament i des de l’habitació podran 
veure l’assaig de la patum. Fins ara, els passacarrers anaven a 
la residència de Sant Bernabé com a deferència de la festa, 
però aquest any, des de la residència, fent un treball exhaustiu, 
els psicòlegs del centre han descobert que potser no era tan 
positiu que la patum passés a la nit per la residència, ja que 
a alguns avis els feia gràcia, però a la majoria els provocava 
problemes, els despertava i no podien agafar el son. així que 
es va considerar que la presència de la patum infantil ja com-
pensava que la gran no hi anés, amb el valor afegit que les 
comparses infantils es quedaran tota la nit a la residència i la 
gent gran les podrà veure de prop, el que serà una experièn-
cia molt positiva.
——Quan respira més tranquil·la la Mònica García, un cop aca-

ben els quatre fuets, que ja comença la festa, o quan peta el 
darrer a la plaça el Diumenge de Patum?
la setmana de patum és la més difícil. i la veritat, per una banda, 
abans de la festa tens el neguit que tot estigui a punt i que tot 
vagi bé. el dia dels quatre Fuets tu ja saps que està tot a punt, 
però també comença el neguit de saber si tot anirà bé, tant a la 
plaça com als carrers i, per sobre de tot, molt per sobre de tot, 
que ningú es faci mal. quan veus el dispositiu desplegat, quan 
veus com està la plaça, quan t’ho mires des de dalt, des de 
baix, quan parles amb les comparses de com està tot, t’adones 
que, tot i que la situació és de perill màxim, està controladíssim. 
per això funciona com funciona i som un referent de seguretat. 
el dispositiu de seguretat de Berga és conegut i ens vénen a 
demanar diverses vegades l’any pel nostre pla de seguretat i 
per com ens organitzem. 
l’esclat del darrer fuet és molt emocionant, és una descàrrega 
de tensió i nervis acumulats. És un moment de plorar i que et 
surt el cansament d’aquests dies, perquè també m’agrada fer 
una mica vida de patumaire i quan puc salto una estona a la 
plaça o als carrers, i això també s’acumula. Surto amb els amics 
i anem a fer el got. Crec que per ser regidora no he de perdre 
aquesta vivència de la festa. 
—Què els diria a la gent que vol venir a Patum enguany?
jo els diria que vinguin, que s’hi fiquin i que vegin la patum 
que fem els berguedans. que intentin respectar-la el màxim 
possible i que, encara que sembli que tot és bogeria, no és així, 
hi ha una organització, una litúrgia que cal preservar i respectar. 
que no es preocupin perquè hi ha seguretat màxima i està tot 
controlat. que se’ns en va una mica la xaveta (riu), però que la 
festa és per a gaudir i que vinguin a fer-ho amb nosaltres. í
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Berga / pintura

n any més, la primavera berguedana porta de 
la mà la més gran, sentida i viscuda de les nos-
tres tradicions: La Patum. Aquesta celebració 
popular, la única forma d’expressió cultural 
catalana reconeguda per la Unesco com a 
Obra Mestra del Patrimoni Oral i Immaterial 
de la Humanitat, estructura i vehicula verita-
blement el calendari berguedà i la vida de la 
Ciutat i els seus habitants.

Nascuda molt probablement a les darreri-
es del segle XIV a partir dels antics entremesos 
que participaven a la processó del Corpus me-
dieval amb el nom de Bulla o Bullícia del San-
tíssim Sagrament, aquesta celebració, única al 
món, ha arribat ben viva fins als nostres dies.

Al llarg d’aquestes sis llargues centúries, La 
Patum n’ha vist de tots colors: ha tingut moments 
d’èxit reeixit i ha sofert l’atac de diverses prohi-
bicions; ha esdevingut símbol de la lluita per les 
llibertats i s’ha vist utilitzada per diversos poders 
polítics... sempre, però, ha aconseguit esdevenir 
símbol i representant de Berga i els berguedans.

La Patum del 2017 ja es percep, ja s’albira, 
ja es flaira. La festa dels sentits i els sentiments 
torna a picar a la nostra porta per omplir de 
festa, d’alegria i de bullici els nostres carrers i 
places. Altra volta gaudirem amb la visió im-
pactant del voleiar de la capa del Gegant Nou; 
tot escoltant les notes juganeres de la melodia 
dels Nans Nous; en ensumar l’olor única i in-
descriptible que fa la Plaça un cop finalitzat 
el Tirabol; amb el tacte constant d’un Poble 
que expressa al carrer els seus sentiments més 
pregons; i amb el gust extraordinari de l’atàvi-
ca pólvora dels Plens empassant-se gola avall.

Berga tornarà a repetir el seu miracle anu-
al, rememorarem l’històric i impagable llegat 
que hem heretat dels nostres avantpassats i 
procurarem donar el millor de nosaltres ma-
teixos per continuar-lo transmetent als nostre 
descendents, tot assegurant així totes i cadas-
cuna de les baules de la nostra història i de la 
nostra tradició.

Que tingueu una molt bona Patum! í

Flaires de Patum
U

ALBERT RUMBO

Historiador

Berga / industrials

Pio Baroja, 43                              08600 Berga
938 220 452     677 503 190

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

TANCAbé
Tallers J. Ballarà, S L

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

Espai PATUM
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PORTES I FINESTRES D'AlUMINI, PERSIANES,
MOSQUITERES I PERSIANES MAllORQUINES

BARANES I VIDRES
Tel. 938 212 250 - 617 439 167 - 627 945 511

C / Rasa del Canyet, 10 - Berga /  info@aluminisberga.com
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Berga / Bugaderia

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

BERGA

Berga / electricitat

Berga / fusteries

Berga / mudances Berga / estètica

Berga / jardineria

Berga / iluminacióBerga / BarBeria

MUDANCES I TRANSPORTS

Transports i serveis urgents
Mudances

Servei Nacional i Internacional
Servei de guardamobles

Servei de plataforma

CUINES - PORTES - PARQUETS - PERSIANES 
PANYS -  ARMARIS ENCASTATS - MARCS A MIDA  
SERRALLERIA 24 h - REPARACIONS AMB FUSTA

c/ Pere II, 15                              08600 Berga
Tel. 938 213 717 - M. 646 260 069

fusteriaarcos@gmail.com   www. fusteriaarcos.com

Berga / moda
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El rellotge de Sant Pere institució 
berguedana patumaire

Els rellotges de campanars varen 
ser els primers rellotges mecà-
nics que foren construïts. Han 
marcat el pas de les hores i han 

fet bategar el cor de les nostres viles 
des del segle XiV fins als nostres dies.

a Berga, el rellotge i les campanes 
de l’església parroquial de Santa Eu-
làlia de la plaça de Sant Pere, fa més 
de tres-cents anys que assenyalen les 
hores més joioses i tristes de la nostra 
ciutat. també acompanyen la vida de 
cada un de nosaltres i no s’han oblidat 
mai de donar entrada puntual, amb 
les seves campanades, al comença-
ment de la Patum.

l’església de Santa Eulàlia fou 
construïda durant la segona meitat 
del segle XVii i consagrada l’any 1677, 
aixecada sobre l’antiga església romà-
nica de Sant Pere de Cohorts.

“Per mi els veïns mengen, per mi es lleven, per mi 
preguen, per mi comencen llurs tasques, per mi des-
cansen, per mi es regeixen els espectacles, per mi els 

metges guareixen, per mi els clergues canten, i per 
mi el Senyor Jesús us porti a la glòria” diu la inscrip-
ció de la campana eulàlia de la Seu de Barcelona.

un cop enllestida, hi instal·laren un 
primer rellotge; aquest era només un re-
llotge de campanes sense esfera.

l’any 1696 ja trobem la figura de 
Baltasar Rosal com a rellotger de la vila, 
el qual rep la quantitat de 10 lliures 
com a salari d’un any. a partir d’aquí, 
comencen tot un seguit d’anotacions 
corresponents al pagament de salaris, 
així com les despeses de quartons d’oli 
per a untar el rellotge, canvis de cor-
des, reparacions...

els noms de Francesc Farriols, Josep 
Obiols o Miquel Solé seran freqüents du-
rant el segle XViii com a rellotgers de 
la vila.

l’any 1892 té lloc la restauració de 
la façana de l’església parroquial pel 
deplorable estat que presenta, sobre-
tot pels desperfectes ocasionats per les 
guerres carlistes del segle XiX. 

en aquest moment, i davant el 
mal estat del rellotge, sorgirà la idea 
de comprar-ne un de nou i, al mateix 
temps i per primer cop, serà instal·lat 
amb esfera exterior i transparent il·lu-
minada durant tota la nit, a fi que els 
ciutadans puguin saber l’hora en qual-
sevol moment. el 12 de gener de 1893 
és acordat per l’ajuntament. è
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el 18 de març d’aquell mateix any 

s’encarrega el rellotge i es firma el con-
tracte amb Joan Ferrer, qui es compro-
met a tenir-lo instal·lat el 31 de maig. 
el cost serà de 1.500 francs al canvi de 
Barcelona.

el 28 de juny del mateix any serà 
l’encarregat de l’escorxador qui li dona-
rà corda i tindrà cura d’aquest rellotge, 
juntament amb el de Sant Joan, que 
tanmateix ja fa 150 anys que va a càr-
rec de l’ajuntament, després que n’ha-
guessin tingut cura els mercedaris.

amb la restauració de la façana i 

la col·locació de la nova esfera, desa-
pareixerà el rellotge de sol que era uns 
metres més amunt, sobre el bust de 
Mn. Antoni Comelles. 

l’any 1911 un llamp cau sobre el 
rellotge i li causa greus desperfectes, 
arribant a trencar l’esfera. el 13 de juny 
del mateix any es pren l’acord de com-
prar-ne una de nova per ser instal·lada 
el 19 d’agost d’aquell any.

l’any 1922, en Ramon Obiols, per un 
salari de 588 pessetes l’any, es cuidarà 
dels dos rellotges.

durant la Guerra Civil l’esfera es 

torna a trencar, però se salva el rellotge 
i les campanes. el 29 de juny de 1940 
s’acorda el canvi d’esfera. S’instal·la a fi-
nals d’agost amb tanta mala sort que es 
torna a trencar mentre l’estan posant. 
a causa de les penúries econòmiques 
del moment l’apedacen, afegint-hi a so-
bre una estructura metàl·lica per refor-
çar-la, però queda dividida en sis sec-
tors radials. tot i fet amb tota la bona 
fe i amb l’aprovació de l’ajuntament el 
dia 14 de setembre, va rebre crítiques 
i mofes per bona part de la població, 
doncs ningú hi veia l’hora que marcava, 

Berga / alimentació
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Berga / alimentació

Berga / agroalimentació

Ctra. Solsona, 71      938 210 172       08600 BERGA
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938 222 989
P/ Viladomat, 5              BERGA

Pol. Ind.  “La Valldan”                            BERGA
Tel. 938 220 183 / 649 381 238 / 679 767 672
info@elpoligon.cat      www.elpoligon.cat

Berga / automoció
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ja que les busques es confonien amb 
les barres de ferro que hi havia a sobre.

algunes de les garrofes de l’època 
digueren així: “Una obra monumental, 
l’Ajuntament vell féu fer, van escati-
mar-hi un ral, i al final no va ser res. Es 
tracta, ho sabeu tots, del rellotge de 
Sant Pere, hi van posar uns ferregots, al 
mig de la gran esfera. Abans quan era 
trencat, no sabíem veure-hi res, però 
ara que l’han ‘arreglat’, tampoc sabem 
quina hora és. Un consell us vull donar, 

molt bo de totes maneres, un dia se us 
pot trencar, el rellotge o les ulleres. El 
vidre no el canvieu, ni us gasteu gaires 
pessetes, a cal Piera el porteu, que us hi 
posaran barretes...”

Malgrat tot, aquesta esfera va mante-
nir-se fins al dia 22 de maig de 1978, que 
fou canviada per l’actual.

el canvi més important en els dar-
rers anys arribà en vigílies de les festes 
de Corpus de 1998. la setmana de l’as-
censió un avaria important va afectar-lo 
i obligà, després de més de cent anys, 
a substituir la vella maquinària per una 
nova màquina equiparable a un ordina-
dor; es van haver d’instal·lar uns nous 
batalls que funcionen amb uns electroi-
mants. això passava el dia 9 de juny.

aquest procediment donava per 
finalitzada una tasca centenària, la de 
pujar pràcticament a diari a donar cor-
da al rellotge. una feina de responsa-
bilitat.

aquell mateix any l’ajuntament va 
anunciar que retiraria la vella maqui-
nària del rellotge per ser exposada al 
Museu Municipal, cosa que encara 
no ha succeït. no obstant, s’ha portat 
a terme el mateix procediment amb la 
vella maquinària del rellotge de Sant 

Joan, que ha estat restaurada i col·lo-
cada dins una vitrina de vidre al Museu 
Municipal. 

la familiaritat de les campanes 
pels que vivim al seu entorn se’ns fa en-
tranyable i imprescindible. Fa estrany, 
pel qui no hi està acostumat, quan afir-
mem que les campanes de Sant Pere 
ens desperten de nit quan, per algun 
problema, deixen de tocar. Hi ha quel-
com estrany quan el silenci nocturn no 
es veu interromput pel toc dels quarts i 

de les hores. el veïnat coneixem de nit, 
pel seu so, si el temps és estable, si fa 
vent, si plou o neva. el so del bronze 
canvia en tots aquests aspectes clima-
tològics.

tanmateix, aquest rellotge, amb 
les seves respectives campanes, ha en-
trat en la mística patumaire. de ben pe-
tits hem après a mirar amb nerviosisme 
les busques del rellotge quan marquen 
sobretot les 12 en punt del migdia, pre-
cedit pel toc de quarts i el continuat i 
esperat toc de l’hora que fa que sentim 
el so del pregon, vell i revingut Tabal 
de la Patum i que els gegants empren-
guin camí vers els costeruts carrers del 
capdamunt de la vila i que els músics 
comencin a entornar la melodia tot 
l’any esperada.

el campanar i el rellotge han estat 
els símbols de la comunitat i han orde-
nat, al toc de campana, el seny de les 
feines i els dies.

És dilluns, gairebé clareja. Camí 
de casa, al capdamunt de la barana, el 
rellotge tocarà quarts. les campanades 
acreixeran la buidor interior que un 
sent acabada la Patum. una última mi-
rada a la plaça i una llàgrima en record 
d’uns dies que no tornaran. í

è

eS
Fe

ra
 a

M
B 

n
ú

M
er

o
S

eS
Fe

ra
 a

M
B 

Ba
rr

et
eS



25JUNY / JULIOL  2017 tasta.cat 11 25JUNY / JULIOL  2017 tasta.cat 11

Berga / escoles
A la petita vila de Riera de Gaià (Tarragona) s’hi 
troba la Masia Can Martí, un edifici construït 
l’any 1680 i envoltat de 20 hectàrees de na-
tura, conreus i jardins destinats a la celebració 
d’esdeveniments. Masia Can Martí és també un 
espai exclusiu on la gastronomia pren gran relle-
vància gràcies a les experiències culinàries que 

natura, descans i gastronomia a la masia can martí

aporta el seu director de cuina, Jaume Drudis, un xef amb ampla trajectò-
ria que s’adaptarà a la imatge i necessitats de cada acte. 
Més info: www.masiacanmarti.com

experiències úniques a la bodega montesquius
La bodega Montesquius, fundada el 1918 per la 
família Santacana, proposa dues activitats eno-
turístiques exclusives. La primera, “Tast de la 
Terra en els túnels de la Boqueria”, consisteix 
en un tast dels millors caves del celler amb un 
maridatge de pa, olis catalans i pernil en un lloc 
màgic i íntim. La segona experiència, “Visita les 
Caves i viu el procés d’elaboració del cava en directe”, ofereix una visita 
a les caves més antigues de Sant Sadurní i l’oportunitat única de fer un 
recorregut per la zona de producció per veure en directe com s’elaboren els 
productes.  Més info: montesquius.com

MASIA CAN MARTí

BODEGUES MONTESQUIUS

Cava & Hotel Mastinell, situat a Vilafranca del 
Penedès, és un hotel de 5 estrelles amb una ar-
quitectura que emula un conjunt d’ampolles de 
cava. Les seves 13 habitacions de disseny únic 
inspirades en el món del vi i el cava, així com les 
experiències gastronòmiques, els tractaments de 
benestar i les enoexperiències, prometen estades 

Viu una estada inoblidable a cava & Hotel mastinell

HOTEl MASTINEll

i activitats inoblidables adaptades a tots els gustos. Deixa’t captivar per 
aquest oasi de confort al Penedès! Més info: www.hotelmastinell.com
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t Espai PATUM CORPUS 2017

Dissabte 3 de juny
a les 12 del migdia i a la plaça de Sant pere, “Fem so-
nar la Patum” amb la banda de l’escola Municipal de 
Música de Berga, orquestres de Superfilharmònics i 
músics del taller Coloma.

Dissabte 10 de juny
a les 10 de la nit, a la plaça de Sant pere
Concert de Patum. XXè Memorial Ricard Cuadra, amb 
obres patumaires a càrrec de Solistes Berguedans i 
de la Banda del Memorial Ricard Cuadra.
actuaran com a solistes: judit Marmi al Clarinet, Martí 
Villegas, Fiscorn; Mariona Casellas, piano; Marc Garcia, 
piano; denis rojo, Saxo alt i flabiol; rosa M. rodríguez, 
Saxo soprano i saxo alt; jordi Boixader, Saxo tenor; ari-
adna just, Saxo tenor; joan Sala, tenora; Guillem Car-
dona, trompeta; Francesc planella, Violí i laura Masfer-
rer, Violoncel. la direcció va a càrrec de Sergi Cuenca. 
en cas de pluja, el concert es farà al teatre Municipal.

Diumenge 11 de juny
a 2/4 de 12 del migdia a la plaça de Sant pere, 
diada castellera dels quatre Fuets a càrrec de les 
colles Capgrossos de Mataró, Minyons de terrassa, 
Bordegassos de Vilanova i Castellers de Berga.
a 2/4 de 6 de la tarda, a la plaça de Viladomat, 66è 
Concurs nacional de colles Sardanistes amb la Co-
bla pirineu.

arriba la Festa de la patum, el Corpus berguedà, la Festa Major de la ciutat i 
de tots els berguedans. després del ple de l’ascensió, s’ultimen els detalls de 
la Festa. els actes a la plaça són els de sempre, pel que us reproduïm diverses 
activitats que també formen part de la festa. us recomanem consultar les webs 
de la patum, l'ajuntament de Berga i del tasta, on us podreu descarregar el 
programa en pdf.

a les 8 del vespre, a la plaça de Viladomat,  “els qua-
tre Fuets”

Dimarts 13 de juny
a 2/4 de 7 de la tarda, al pati de l’escola, patum de la 
llar Santa Maria de queralt, amb la Banda de l’escola 
Municipal de Música.
exposicions durant els dies de la festa
a la sala d’exposicions del Casino Ber.guedà i fins al 
25 de juny, exposició: “els cartells de la patum”.
al vestíbul de l’arxiu Comarcal del Berguedà (pave-
lló de Suècia) i fins al 30 de juny, exposició: “Barre-
ja” de Marta pont i roca.

Patum del carrer de la Pietat
Divendres 2 de juny

Cercavila pels carrers del barri amb la Banda de l’es-
cola Municipal de Música.

Dissabte 3 de juny
de 2/4 d’11 a la 1 del migdia, iV taller - Concurs de 
dibuix infantil. inscripcions al local de l’entitat fins a 
les 11. Cal portar el material per a dibuixar excepte 
la làmina.

Diumenge 4 de juny
a les 8 del matí des de la plaça de la pietat, sortida 
a tagastet a esporgar timons i plantes aromàtiques.

a 2/4 de 9, despertada general amb repicada de 
campanes.
a les 10, gran esmorzar popular, amb tastets, botifar-
res i cansalada.
a les 12, patum de lluïment amb música en directe a 
càrrec de la Banda de l’escola Municipal de Música 
de Berga.
a les 6 de la tarda, repartiment de premis del iV taller 
- Concurs de dibuix i distincions honorífiques a les 
persones que han col·laborat amb les festes al llarg 
dels anys, amb la presència de les autoritats.
a 2/4 de 7 de la tarda, tandes de patum completa 
amb plens i tirabols.dilluns 5 de juny
a ¾ de 12, despertada general amb una salva de co-
ets i repicada de campanes.
a les 12, missa a l’església de la Mare de déu de la 
pietat en memòria dels difunts del barri i com a clo-
enda de les festes. en sortir, es repartiran els cors be-
neïts de la Mare de déu de la pietat.
exposició del iV taller-concurs de dibuix infantil del 
carrer de la pietat, al casal cívic de Berga (Casal de 
Gent Gran), del 7 al 18 de juny.

M
ar

ta
 p

o
n

t 
i r

o
C

a



27JUNY / JULIOL  2017 tasta.cat 11

treBall GuanYador del ConCurS de CartellS de la patuM inFantil, 
oBra de aina Garreta eSpalter (4t de priMària).
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Som ramaders
Cuidem els nostres ramats 
de pastura extensius d'ove-
lles de raça autòctona ripo-
llesa, fent tot el seguiment 
dels animals, des de la pro-
ducció, la matança pròpia i 
la venda directa.
Seleccionem per a vosaltres 
les millors carns.
Us oferim xais lletons per 
encàrrec, així com vedella 
ecològica del Salt del Colom 
(l'Espunyola), pollastres 
ecològics del Cadí-Moixe-
ró, pollastre de pagès de 
Ramaders de Muntanya del 
Berguedà i molt més, tot 
amb la màxima qualitat i ga-
rantia de proximitat. 

CARNISSERIA CATÍ 
25 anys al vostre servei!

tlf. 646055337
608806076
674690690

camí de Sant Bartomeu 96 p3
polígon industrial La Valldan

08600 BERGA 

ToT TIPuS DE MARBRES A MIDA PER A CuInES, LAVABoS, PLATS DE DuTxA, 
ESCALES, fAçAnES, foCS A TERRA, LàPIDES, PoRCELLànICS...

PRoVEïDoRS DE SIlESTONE, COMPAQ, NEOlITH, DEKTON I NATURAMIA

PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMíS
enS troBareu al políGon induStrial de la Valldan, a BerGa

Ens trobareu als telèfons 938 221 945   /   638 766 674 
i al passeig de la Indústria, 42 de Berga. 

Aquest any tanquem per vacances del 12 al 27 de juny.

Berga / alimentació Berga / industrials

tasta.cat 11 / JUNY / JULIOL  201728
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Divendres 14 de juliol
17h Holly Festival a la pista poliesportiva (portar rova 
vella blanca).
17h Campionat d’Escacs al bar 3a3 (preu 3€/per-
sona).
18h Festa de l’escuma amb Divertimento a la pista 
poliesportiva.
18h–19:30h recollida de truites casolanes.
19h Pregó d’inauguració a la pista poliesportiva amb 
la presència d’autoritats, membres de la junta i pre-
sentació de les pubilles i hereu.
20h Concurs de truites amb votació popular i de-
gustació a la pista poliesportiva (preu: 0,50€/porció).
20:30h Venda de tiquets per als pinxos a la barra 
de la Comissió de Festes (preu pinxo: 1,50€ / entre-
pà de pinxo: 2,50€).
21h Entrega de pinxos a la barra de la Comissió de 
Festes.
22:30h Monòlegs a càrrec de Gestadella, per a fer 
baixar el sopar.
23:30h Disco mòbil a la pista poliesportiva amb di-
vertimento. 

Dissabte 15 de juliol
08:30h 1a Trobada de cotxes clàssics de Santa eu-
làlia a la pista poliesportiva.
10h lliurament de les làmines del Concurs de Di-
buix al local de l’associació de veïns.
12h recollida de dibuixos i votació popular a la pista 
poliesportiva.

Festes del Barri de Santa Eulàlia

Espai fires i festes / BERGAt

16h Bingo popular a la pista poliesportiva (preu 3€/
cartró).
16h Jocs de cucanya a la plaça de Santa eulàlia. or-
ganitza Grup de joves de Santa eulàlia.
16h Campionat de Botifarra al Frankfurt Santa eulà-
lia. (preu: 10€/parella).
20h Venda de tiquets per a la botifarrada popular a 
la barra de la Comissió de Festes (preu: entrepà 3€ / 
entrepà + beguda: 4€).
20:30h Botifarrada popular a la pista poliesportiva.
23h Gran revetlla a càrrec de l’orquestra liberty. a 
la mitja part sorteig d’una gran panera.

Diumenge 16 de juliol
08h Diana florida amb un toc diferent.
08:30h Partit de futbol mixt júnior al camp de Fut-
bol de Berga.
09h Solemne missa cantada per la Coral Queral-
tina.

Seguidament, xocolatada popular a la pista polies-
portiva.
10h Partit de futbol mixt sènior, solters/es versus ca-
sats/des al camp de Futbol de Berga.
11h Activitats infantils i castells inflables a la pista 
poliesportiva i a la plaça de Santa eulàlia.
12h Campionat de Truc al Bar astúrias (preu: 10€/
parella).
17:30h exhibició de Sevillanes amb Evabel i altres 
convidats.
19h lliurament dels diferents premis a la pista polies-
portiva.
Seguidament, gran ball fi de festa a càrrec de De 
Gala.
20h Venda de tiquets per als pinxos a la barra de la 
Comissió de Festes (preu pinxo: 1,50€ entrepà de 
pinxo: 2,50€).
20:30h entrega de pinxos a la barra de la Comissió 
de Festes.
Hi haurà servei de bar durant tots els dies a càrrec de 
la Comissió de Festes. en cas de mal temps els actes 
es faran al Centre Cívic. í
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Visita els 
Jardins Artigas a 
la Pobla de lillet

Espai turismet

Durant aquest mes de juny, els Jardins 
Artigas comptaran amb un nou al·licient. Es 
tracta de l’espai o mirador anomenat “Joan Ar-
tigas Alart” en homenatge a qui fou el funda-
dor dels jardins i propietari de la fàbrica Barral.

L’obra s’ha realitzat amb una subven-
ció de l’àrea de Turisme de la Diputació de 
Barcelona i compta amb un mirador on hi 
haurà un plafó que explica la distribució dels 
jardins i dos plafons més. Un que mira a la 
fàbrica on hi ha una biografia de Joan Arti-
gas i l’altra encarat al Catllaràs que explica la 
relació d’Artigas amb Güell i Gaudí i perquè 
aquest va venir a dissenyar el Xalet.

També s’hi ha posat una pèrgola empe-
drada que servirà per a aixoplugar activitats i 
visitants en cas de pluja. També s’ha adequat 
amb plantes i bancs una zona al costat dels 
serveis com a lloc de descans. Unes millores 
que encara fan més atractiu aquest indret 
únic d’obligada visita.

JOAN ARTIGAS  i AlART (1844-1903)

Joan Artigas i Alart va néixer a la Pobla de Li-
llet el 13 de juliol del 1844. La seva joventut 
coincidí amb una evolució significativa en la 
indústria poblatana. Joan Artigas va adqui-
rir l’any 1876, la fàbrica que Pere Casas tenia 
al molí de Panella, situat al marge dret del 
Llobregat. Artigas va construir una nova fà-
brica que, amb algunes variacions, és la que 
encara avui podem contemplar. L’any 1904, 
s’instal·là una indústria clau pel desenvolu-
pament de la zona: la fàbrica Asland, lide-
rada per Eusebi Güell i Bacigalupi. La vida 
econòmica del poble girà entorn d’aques-
tes empreses i les de carbó durant més de 
70 anys. Però Artigas Alart també era un ac-
tiu prohom i l’any 1903, va promoure que la 
il·luminació pública de fanals de petroli fos 
reemplaçada per l’excedent de l’electricitat 
de la seva fàbrica. L’any 1905, les autoritats 
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la pobla de lillet cele-
bra els 3, 4 i 5 de juny, la 
Festa Major de Cinqua-
gesma, amb activitats 
de tota mena per a pe-
tits i grans. espectacles 
infantils, Karaoke, balls, 
concert, sardanes, cer-
cavila i la tradicional 
dansa de Falgars, fan 
d’aquesta Festa, una 
activitat imprescindi-
ble. Hi sou benvinguts. 
no us ho perdeu! 

La Pobla 
està de 
Festa!

municipals acordaren nomenar-lo fill hono-
rari de la Pobla. 

Així mateix, Artigas, gran amant de les 
arts i admirador de l’obra que Gaudí esta-
va fent al Park Güell a Barcelona i al xalet 
del Catllaràs (1902) a la Pobla, per compte 
del seu comú amic Eusebi Güell, convidà 
l’arquitecte a casa seva per tal d’encoma-
nar-li el disseny d’un jardí humit dins d’uns 
terrenys de la seva propietat, travessats pel 
riu Llobregat. D’aquesta sort, brollaren els 
magnífics Jardins Artigas. Les obres van co-
mençar amb la construcció de la gruta de la 
font de la Magnèsia, única part dels jardins 
que Artigas va veure acabats, ja que va mo-
rir el 6 de desembre de 1903. L’hereu, Joan 
Artigas i Casas (1885-1934), va continuar 
l’obra del seu pare que acabà el 1910. 

Resum de l’escrit de l’editor
Jaume Fàbregas Armengol

Més informació: 687  99 85 41 - www.poblelillet.cat
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t Espai comarca

CONSELL COMARCAL
DEL BERGUEDÀ

rriba la segona edició de Benvinguts a Pagès i la 
pagesia catalana es prepara per a viure de nou 
un gran cap de setmana de portes obertes. Gai-
rebé 250 pagesos, ramaders i pescadors d’arreu 
de Catalunya oferiran visites gratuïtes a les seves 
explotacions els dies 3, 4 i 5 de juny, perquè la 
ciutadania pugui conèixer i tastar els productes 
cultivats, criats i pescats a casa nostra.

però Benvinguts a Pagès és una experiència 
que va més enllà: uns 200 allotjaments  d’arreu 
del país s’afegeixen a la iniciativa amb ofertes 
especials per a aquell cap de setmana; uns 160 
restaurants serviran el menú Benvinguts a Pagès, 
amb productes de temporada i de proximitat; i 
en moltes comarques s’oferiran activitats com-
plementàries. la varietat de productors, restau-
rants, allotjaments i activitats complementàries 
permetran als participants planificar un cap de 
setmana a mida a qualsevol punt del país.

al Berguedà, ja s’hi han apuntat 9 explota-
cions agràries (Cal pauet, Cal roio, Cal Serrador, 
Federació Vaca Bruna dels pirineus, Granja torre 
d’en roca, Salt del Colom, Xai de Ferreres i Xai 
ecològic de Cal pastoret, Formatges Cuirols), 7 

El Berguedà
també és pagès

Cal roVira.

FederaCiÓ VaCa Bruna del pirineu.

A

al Berguedà,  més d’una trentena 
de cases de pagès, allotjaments, 
restaurants i activitats s’apunten 

a la segona edició 
de Benvinguts a Pagès

tasta.cat 11 / JUNY / JULIOL  201732
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restaurants (Ca l’amagat, Cal Batista, Cal Fuster, 
Hostal Sant Maurici, logos Berguedà, els roures 
i niu nou), 6 allotjaments (Baluard de Ferreres, 
Berga resort, Ca l’amagat, Cal Cisteller, Hostal 
pedraforca i Volta de Ferreres) i més d’una de-
sena activitats complementàries que permetran, 
per exemple, visitar una exposició sobre produc-
tes singulars de la comarca, visitar un obrador de 
cerveseria o fer un tast gratuït de productes.

el nucli fort del Benvinguts són les visites 
guiades i gratuïtes que es podran fer a les explo-
tacions agràries i ramaderes. no caldrà reservar 
amb antelació l’horari d’arribada per fer les visites 
(tot i que es recomana fer-ho si es tracta de grups 
molt nombrosos). la majoria d’explotacions, des-
prés de la visita, oferiran un petit tast amb els pro-
ductes que cultivin o elaborin i, a més, algunes 
tindran una zona de venda per als visitants que 
vulguin comprar aquell producte directament en 
origen, de la mà dels seus productors.

a través del web www.benvingutsapages.cat 
es pot consultar la informació, horaris, localització 
i  coordenades de totes les cases de pagès que 
oferiran visites gratuïtes. el mateix web reuneix 
tots els establiments turístics i restaurants que 
s’han afegit a la iniciativa. 

tots els infants i joves que siguin del Club 
Súper3 tindran condicions especials el cap de 
setmana del Benvinguts a Pagès. per una ban-

da, tindran un obsequi quan visitin alguna de les 
explotacions i, d’altra banda, podran participar 
de forma gratuïta en qualsevol activitat comple-
mentària. a més, es posarà en marxa un concurs 
especials per als “súpers” en què els guanyadors 
tindran allotjament, àpats i activitats gratuïtes du-
rant tot aquell cap de setmana. 

Benvinguts a Pagès és una iniciativa de la Ge-
neralitat, amb la col·laboració del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació -a 
través de Prodeca-, del departament d’empresa 
i Coneixement -a través de l’Agència Catalana de 
Turisme-, i de la Fundació Alícia.

enguany, la Setmana Bio s’incorpora al pro-
jecte de Benvinguts a Pagès i ambdós esdeve-
niments es celebraran de forma conjunta, de 
manera que Benvinguts a Pagès donarà el tret de 
sortida de la Setmana Bio, que es celebrarà del 3 
al 9 de juny de 2017.

recentment, Benvinguts a Pagès ha estat re-
conegut amb el premi alimara a la innovació en 
producte o experiència.

Més informació a:
• www.benvingutsapages.cat
• FB: BenvingutsPages
• TW: @BenvingutsPages
• Instagram: @benvingutsapages

ForMatGeria CuirolS.
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t Espai turisme

Vine a viure experiències 
inoblidables a prop de Barcelona

Cansat de la ciutat? a prop de Barcelona, 
pots gaudir de la natura en cases de pagès i 
allotjaments rurals d’arquitectura tradicional 
ubicats en pobles petits o en ple camp. la 
Diputació de Barcelona a través de la seva 
campanya Barcelona és molt més (www.
barcelonaesmoltmes.cat) t’apropen la infor-
mació necessària. amb tot tipus de serveis 
i una àmplia oferta d’activitats complemen-
tàries, l’estada en aquests establiments pro-
porciona sempre una experiència interes-
sant per a petits i grans. i n’hi ha més de 150!

En moltes petites poblacions de les 
comarques de Barcelona, trobaràs 
allotjaments rurals on passar unes 
vacances realment inoblidables. però 
abans de triar un establiment, con-

vé que coneguis els dos tipus d’habitatges de 
turisme rural que preveu la legislació catalana: 
les masies et permeten compartir la casa amb 
els seus propietaris i enriquir-te amb les seves 
experiències, mentre que la qualificació de ma-
soveries es reserva per les cases rurals que es 
lloguen senceres. tenir en compte aquesta dis-
tinció és especialment important si viatges amb 
nens, ja que, en funció de la seva edat, et pot turiSMe rural en FaMÌlia / OriOL CLAVErA/DiPutACió DE BArCELOnA
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interessar més una casa on tenir total llibertat 
i independència, o tot el contrari: un espai on 
conviure amb els amos i aprendre moltes coses 
interessants sobre el camp i els animals.  

a Paisatges Barcelona, a les comarques de 
l’Anoia, el Bages o Osona, trobaràs masies on 
han viscut vàries generacions de pagesos, es-
pais molt atractius que mantenen una activitat 
agrícola intensa. alguns d’ells tenen quadres 
amb cavalls, basses amb peixos, així com pe-
tites granges amb gallines, pollastres, ànecs, 
oques i, fins i tot, algun xai  acabat de néixer. 
els teus fills estaran encantats donant bibe-
rons, repartint gra i recollint ous!

envoltat per les serres prepirinenques, el 

Berguedà t’atraparà si busques allotjaments 
rurals on els boscos siguin els protagonistes. 
Segons la temporada que hi vagis amb la teva 
família, hi podreu trobar bolets, espàrrecs, car-
gols, mores o maduixes silvestres. i, si pareu 
prou atenció, descobrireu el tresor amagat: 
l’apreciadíssima tòfona negra.

per la seva banda, l’oferta de turisme rural de 
l’Alt Penedès us seduirà si sou amants del pai-
satge de les vinyes. Són molts els cellers que us 
permeten acabar el dia amb una copa de cava a 
la mà i passejant amb els nens per la finca.

entra a Barcelona és molt més i desco-
breix la millor oferta d’allotjaments rurals de les 
comarques de Barcelona. í

entorn rural /JOSEP CAnO/DiPutACió DE BArCELOnA

turiSMe rural en FaMÌlia / OriOL CLAVErA/DiPutACió DE BArCELOnA

Sant Mateu de BaGeS i taVertet / JOSEP CAnO/DiPutACió DE BArCELOnA
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t Espai comarca / LA BAELLS
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Dimecres 21 de juny
20:00 h. projecció de la pel·lícula la chica danesa (any 2015, 
duració: 120 minuts) al Casal pirinenc. en el marc de la cam-
panya contra l’homofòbia. Hi col·labora: Consell Comarcal 
del Berguedà.

Divendres 23 de juny
10:00 h. Obertura piscina municipal. 18:00 h. trobada de ge-
gants i celebració del 25è aniversari de la construcció dels ge-
gants nous, el Miquel i la Magdalena. plantada de gegants al 
parc dels Gronxadors, cercavila pel poble i entrega de records.
20:30 h. Sopar popular (pa amb tomàquet i embotits) al parc 
dels Gronxadors. Venda de tiquets als establiments habituals 
(fins al dia 22 de juny). programes a part (preu del tiquet 3 €).
22:00 h. Revetlla al parc dels Gronxadors. encesa de la foguera 
i castell de focs.Hi haurà degustació de coca per a tothom.
22:30 h. Concert al parc dels Gronxadors amb els grups apar-
dalats, destemps i insershow, acabant amb l’actuació de dj 
Kutal. Hi haurà servei de barra.

Dissabte 24 de juny
11:30 h. Missa en honor a Sant joan, cantada per la coral les 
Veus del Picancel. en acabar, cercavila amb els gegants de 
Vilada fins a la plaça de l’ajuntament i refrigeri per a tothom.
13:00 h. Sardanes a la plaça de la Vila amb la Cobla Berga Jove.

Vilada, la petita Suïssa catalana, ja té a punt la festa Major, farci-
da d’actes i activitats pensats per a totes les edats. destaquem 
la celebració dels 25 anys dels gegants Miquel i Magdalena. 
una els organitzadors us desitgen una bona Festa Major.

Dies de gresca i alegria

17:30 h. espectacle de màgia a càrrec del mag pota al parc 
dels Gronxadors. en acabar l’espectacle, hi haurà berenar 
per a tothom.
19:00 h. Concert i ball a càrrec de l’orquestra Venus (hi hau-
rà servei de barra).

Diumenge 25 de juny
durant tot el dia es farà l’Homenatge a la Vellesa i hi hau-
rà una trobada amb veïns i veïnes de Santa Fe del penedès 
(municipi agermanat amb Vilada). programes a part.
a partir de les 09:00h i durant tot el dia, torneig de pàdel 
(programes a part).
10:00 h. jornada de portes obertes a la piscina durant tot el dia.
11:30 h. Zumba a la piscina.
19:00 h. Cantada d’havaneres amb el grup Peix Fregit al parc 
dels Gronxadors. a la mitja part hi haurà rom cremat per a tothom.

Dilluns 26 de juny 
09:00 h. Bany de Bosc. recorregut terapèutic pel passeig 
dels pins del Metge amb Rural Salut. 
places limitades, cal inscriure’s prèviament a l’ajuntament 
de Vilada.

Dimecres 28 de juny
jornada de portes obertes, passejades amb piragua al molí 
del Cavaller. es donarà un tiquet per fer una passejada gratuïta 

amb piragua a les persones que adquireixin algun producte 
els dies 24- 25 als establiments del poble (tiquets limitats). 
activitat gratuïta.

Divendres 30 de juny
19:30 h. Conferència: “Vida i obra de jaume i el Con-
queridor (naixement dels  països Catalans)” al Casal 
pirinenc. la conferència serà a càrrec del Sr. jaume 
Farguell d’Òmnium Cultural dins el cicle de conferèn-
cies “Moments decisius de la història de Catalunya”.

Dissabte 1 de juliol
17:00 h.  presentació del llibre Paradisos Rurals, de da-
niel Montañà i josep rafart (prudenci i aurora Bertra-
na al Berguedà).
19:00 h. Partit de futbol solters/solteres contra casats/
casades al camp de futbol de Vilada. 
en acabar remullada a la piscina.,.Hi haurà refrigeri i 
berenar per a tot-
hom.
22:00 h. Actuació 
teatral, espectacle 
en Peyu i en Dani 
al local cultural. en 
Peyu, acompanyat 
del seu tècnic de so 
i llums, repassarà en clau d'humor el present del país, 
des de la política, la casa reial fins a anar a dinar a un res-
taurant... Venda d’entrades anticipades als establiments 
del municipi. preu entrada anticipada 12 €, preu a taqui-
lla: 15 €. (obertura de taquilla a les 21:15 h)

Espai comarca / Festa Major VILADA
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Vilada / finques

Vilada / forns

Vilada / restauració

637 552 828

Cal Candi - Camps de Vilarrasa
Restaurant - Allotjaments - Casa de Colònies

C/ Clotassos, 18 / 08613 VILADA / Carretera C26 - Trencall Camps de Vilarrasa (entrada sud del poble) 
Tel. Restaurant i Allotjament: 93 823 83 13 / calcandi.vilada@gmail.com / Tel. Activitats i Casa de Colònies: 676 40 40 85

peptoy@gmail.com / web: www.calcandi.simdif.com

a Cal Candi fa més de 20 anys que estem al vostre costat amb 
la intenció de servir a tothom qui ve a casa, ja sigui a fer un 
àpat o a passar uns dies. us proposem una cuina tradicional 
arrelada a aquestes muntanyes i a la natura, amb ingredients 
de proximitat i la qualitat com a punt fort, realitzada per pro-
fessionals i apassionats d’aquestes contrades. a Cal Candi us 
trobareu enmig de la natura, en una vall envoltada al sud per 
les muntanyes de la serra de picancel i al nord per la serra del 

Catllaràs. un lloc idíl ·lic per a realitzar activitats relacionades 
amb la natura i l’aigua, ja que a menys de 10 minuts de dis-
tància a peu podem gaudir del pantà de la Baells. excursions 
a peu o en bicicleta, rutes per a tots els públics, relaxar-nos o 
a anar a buscar bolets a la tardor, nedar, pescar, navegar amb 
piragües o patinets d’aigua, etc. tot un ventall de possibilitats 
al vostre servei. Veniu a menjar o a passar uns dies a Cal Candi. 
De ben segur, repetireu!

Diumenge 2 de juliol
07:30 h. Caminada popular, organitzada pels amics del 
Camí de Vilada (sortida des de la plaça de la Vila). pro-
grames a part.
18:30 h. activitat infantil Juguem a fer l’indi, amb Rural 
Salut al parc dels Gronxadors.

en acabar hi haurà berenar per a tothom.
tots els actes seran gratuïts, excepte l’actuació del peyu 
i en dani. en cas de pluja, tots els actes a l’exterior es 
faran al local cultural, excepte les activitats a la piscina i 
les activitats esportives que quedaran anul·lades.
l’organització es reserva el dret d’alterar el programa 
per causes de força major. í

Vilada / restauració
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t Ruta del bon menjar
Berga

93 822 31 21     Plaça Europa, nº 6
08600 BERGA

puig-reig

T

Obert les nits 
de divendres i dissabte d'estiu

Tapes, copes, hamburgueses i ostres 

C/Major, 48 bxs 
Telf 938 380 220 

darrera el Celler de Ca la Quica

Inauguració
divendres
2 de juny

2017 és l'any de l'11è Simposi Mundial de Mú-
sica Coral que se celebrarà a Barcelona del 22 
al 29 de juliol. 

Barcelona i Catalunya són bressol cultural on 
la música coral és un element molt important, amb 
centenars de cors procedents de molt diversos àm-
bits i amb una àmplia gamma d'estils. la FCeC està 
treballant conjuntament amb la Federació Interna-
cional per a la Música Coral (iFCM) perquè l'11è 
Simposi Mundial de Música Coral sigui un esde-
veniment inoblidable i obert a tota Catalunya.

el Simposi, que té com lema  “els colors de la 
pau tindrà com a convidats una selecció de cors im-
portantíssims provinents de tot el món que no només 
actuaran als llocs més emblemàtics de Barcelona, 
sinó a diferents pobles i ciutats, com una oportunitat 
inclusiva per gaudir del cant com la més humana de 
les expressions. Concretament al Berguedà hi hau-
rà les següents actuacions:
Puig-reig- pavelló d’esports - 2/4 de 10 del vespre
25 de juliol: actuació de Ansan City Choir (re-
pública de Korea). 27 de juliol: actuació de West-
minster Choir (uSa) (actuacions incloses en el 
Festival de Cant Coral Catalunya Centre)
Casserres–església parroquial – 2/4 de 10 del 
vespre. 28 de juliol: actuació de Grupo Vocal 
Aequalis (argentina). í

El Simposi Mundial de 
Música Coral arriba al Berguedà

Cultura
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Inauguració
divendres
2 de juny

41JUNY / JULIOL  2017 tasta.cat 11

OBERT DE DILLUns A DIUMEnGE DE 13 A 15,45 hOREs, EXCEPTE DIJOUs (FEsTA sETMAnAL) FORA D'AQUEsT hORARI 
I PER GRUPs sUPERIORs A 10 PERsOnEs, PREVIA REsERVA.
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t Ruta del bon menjarT

Al restaurant Braseria Pizzeria LA NOTTA, trobaràs una cuina 
de qualitat, amb el millor producte i un tracte personal i familiar.

Vine a gaudir de la nostra àmplia varietat de pizzes, pastes, 
amanides i la millor carn del Berguedà feta a la graella. 

Et recomanem les especialitats de la casa: 
Espatlla de xai al forn, graellada de carns i "Chuletón" de Quilo.
Disposem de menús de migdia i caps de setmana

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

RESTAURANT

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

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

Plats de temporada amb bolets,
Dinars i sopars per grups,

casaments, comunions i celebracions
Sopars d'empresa

Informa't al telèfon 93 821 04 45
o al email restaurantsantmarc2015@gmail.com

Drecera de Queralt s/n                    BERGA

931 145 556
c/ Puig-reig, 4             08600 BERGA

tasta.cat 11 / JUNY / JULIOL  201742



43JUNY / JULIOL  2017 tasta.cat 11

t Olvan / Cal Rosal

Cal Rosal ja té apunt per a primers de juli-
ol, una animada Festa Major, organitzada 

per l’Associació Cultural i Esportiva de Cal Rosal 
(aCe), amb el suport de l’ajuntament d’olvan i 
diversos establiments i empreses del municipi 
i de la comarca.
Diumenge 2 de juliol, a partir de les 10 del matí, a 
la plaça del Centre se celebrarà la XVII Trobada 
de Puntaires i la VII Trobada de plaques de cava i 
col·leccionisme en general. 
Divendres 7 de juliol, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’antic 
local de Caixa Manresa (centre cívic) es porta-
rà a terme un Taller de Manualitats infantil i en 
acabar hi haurà berenar. (Cal portar tisores de 
punta rodona). 
a 2/4 de 7 de la tarda, a la plaça de l’estació, 
Festa de l’escuma, i a les 10 del vespre, a la 

mateixa plaça, Cantada d’Havaneres. durant el 
descans hi haurà cremat de rom. 
Dissabte 8 de juliol, a les 10 del matí al pla de l’ita-
lià, se celebrarà la 2a Festa de la Bicicleta amb 
un recorregut per la via verda fins a pedret i cir-
cuit tancat per als més menuts. Hi haurà coca 
amb xocolata per a tothom. 
a les 3 de la tarda, al teatre de Cal rosal, Con-
curs de Botifarra (programes a part). 
a 2/4 de 10 del vespre, a la plaça de l’estació, Pre-
gó de la Festa Majo. Seguidament, Sopar Popular 
amb l’actuació d’Andreus Trio (concert i ball). 
Diumenge 9 de juliol, a les 11 del matí, Missa so-
lemne cantada per la Coral Estel. en acabar la 
missa, la mateixa coral oferirà un petit concert. 
a 2/4 d’1 del migdia, a la plaça del Centre, au-
dició de Sardanes a càrrec de la Cobla Principal 

cal rosal / alimentaciócal rosal / restauració cal rosal / alimentació
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de Berga i Vermut popular durant la ballada de 
sardanes. a les 7 de la tarda al teatre, Especta-
cle d’Humor (Consultar programa).

l’organització demana que tothom posi se-
nyeres als balcons per fer una festa major més 
bonica. en cas de mal temps, tots els actes se 
celebraran al teatre. 

els tiquets del sopar popular es poden ad-
quirir als comerços de Cal Rosal o a qualsevol 
membre de l’aCe. Bona Festa Major!

Festa grossa a Cal rosal!
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èDivendres 16 i dissabte 17 de juny:
Gramin Teamtrail Experience 200 Km
Curs per equips i per etapes des de 
Castellar de n’Hug fins a Sant Cugat del 
Vallès.

èDivendres 23 de juny (Festa Major Petita):
a les 22 h, Foguera de Sant Joan a l’apar-
cament del poliesportiu. 
a les 23:30 h, al local social, Ball i revetlla 
de Sant Joan.

El millor estiu a 
Castellar de n’Hug
Castellar de n’Hug ja té a punt les activitats per aquest 
inici d’estiu, les quals cada any conviden a gaudir 
d’aquest bell municipi, de la natura i de l’esbarjo, em-
bolcallat de tradició i vivències.
des de l’ajuntament de Castellar de n’Hug us conviden 
a visitar el poble, a gaudir de la seva gastronomia i a 
participar dels actes previstos.

èDissabte 24 de juny:
a les 10 h, sortida cap a l’ermita de Sant 
Joan. 
a les 11 h, missa i a continuació bene-
dicció del pa i el terme, hi haurà coca i 
moscatell per a tots els assistents.
a les 12:30 h, a la plaça Major, sardanes 
amb la Cobla Pirineu.
a les 18 h, a l’església, a viva veu (el po-
der i la màgia de la paraula) amb Toni Gol, 
fragments del comte Arnau.

èDiumenge 25 de juny:
XXVII Marxa internacional dels con-
trabandistes.
el sentit de la marxa serà Castellar de 
n’Hug-osseja. Sortida de 8 a 9 del matí, a 
la pl. Major. per més informació consultar el 
web i programes a part:
www.marxadelscontrabandistes.wordpress.com

èDimarts 11 de juliol:
Aplec al Santuari de Montgrony, amb es-
morzar popular ofert per l’ajuntament als 
veïns de Castellar de n’Hug.

èDel 16 al 23 de juliol:
Estades músicals de l’escola de Música de 
Barcelona.

èDiumenge 23 de juliol:
a les 12 h, a l’església, concert de música a 
càrrec dels alumnes de les estades.

èDissabte 22 i diumenge 23 de juliol:
Festa Major de Sant Jaume, al clot del 
Moro (programes a part). í

t Espai comarca
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Borredà, un lloc 
ideal per al 
turisme familiar

a principis del mes de juny, es 
procedirà a millorar la senya-
lització dels principals punts 
d’interès turístic més pro-
pers al nucli urbà de Borredà. 
aquestes millores consistiran 
en substituir els vells rètols in-
dicadors del GorG del Salt, 
per una banda, i els que indi-
quen pont de Sant joan / 
CaMí delS GrauS. 
també es col·locaran tres nous 
rètols per indicar el camí cap 
al gorg del Salt i així evitar els 
dubtes per part dels visitants.

Espai turisme

Protecció riera de Merlès

la riera de Merlès és una de les zones de pro-
tecció especial (pein) des de fa vint anys i, per 
aquest motiu, els municipis per on passa s’han 
organitzat per tal de protegir la fauna i flora 
que hi ha al seu entorn. en aquesta riera hi ha 
un bon nombre d’espècies autòctones que 
mereixen ser protegides i preservades, d’aquí 
la limitació de visitants durant l’estiu, època en 
què molta gent envaeix aquests paratges.
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des de fa cinc anys, els ajuntaments afec-
tats es reuneixen periòdicament per ende-
gar propostes destinades a la preservació. 
en aquests moments l’objectiu és reduir la 
presència de banyistes i sobretot garantir 
la neteja de l’espai fluvial i les seves riberes. 
S’ha avançat molt en aquests anys, però 
queda encara bona feina per fer.

Illa de vianants

Cada vegada és més usual tancar la circu-
lació als nuclis urbans dels petits pobles 
per aconseguir millorar la seguretat, per 
una banda, i augmentar la tranquil·litat, 
per l’altra. en les darreres obres realitzades 

al poble s’ha senyalitzat la velocitat perquè no 
superi els 20 Km/hora i, al mateix temps, s’han 
col·locat pilones i senyals per poder tancar algun 
dels trams de carrers o del centre del poble, en 
ocasió de festes populars i altres esdeveniments 
culturals, esportius o festius.

per facilitar l’aparcament, Borredà disposa 
d’un gran aparcament municipal amb una ca-
buda de 110 vehicles, a pocs metres del cen-
tre del casc antic, i cinquanta places més just a 
tocar de la zona esportiva. també s’ha previst 
que, en esdeveniments de gran afluència, es 

riera de MerlèS.
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pugui fer servir el camp de futbol antic com a 
zona d’aparcament. És una bona manera per 
convertir el centre en espai de passeig i joc 
per als més petits.

TROBAREU El PROGRAMA COMPlERT DE CADA ESDEVENIMENT SI CONSUlTEU El WEB MUNICIPAl: WWW.BORREDA.NET

Borredà, a Viles Florides

l’any passat, el municipi va entrar a l’Associació 
de Viles Florides, considerant que té prou mèrits 

per formar-ne part i per aconseguir diver-
ses flors, com a resultat de la gran quanti-
tat de parcs, jardins i zones arbrades, tant 
a l’interior del nucli urbà com a tot l’entorn 
del poble.

Cada any es millora algun dels indrets 
enjardinats amb noves plantes i flors, o col-
locant jardineres rústegues, fetes al mateix 
poble per part de la brigada municipal i 
que ofereixen durant tot l’any una encanta-
dora presència.

Poble de tradicions i festes

amb l’inici de l’estiu, s’obren les piscines 
municipals i comencen un bon nombre 
d’activitats festives, concentrades sobretot 
durant els mesos de juliol i agost, aprofitant 
la vinguda de moltes persones a les sego-
nes residències o per commemorar la Festa 
Major. de moment, i per reservar en agen-
da, podeu preveure venir el 15 d’agost a 

les Festes de la Patrona, matí i tarda, i al vespre 
Formatjazz. del 18 al 22 d’agost, Festa Major. el 9 
i 10 de setembre, Mostra de Formatges Artesans, 
i 2 de setembre, Trobada de Puntaires. í

paSSeiG de leS alzineS. 
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Aquest any, després de l’èxit 
de la passada edició en que 
es va recuperar aquest re-

coneixement, Casserres celebra de 
nou la Festa de l’Esport amb diver-
sos actes per a totes les edats els 
dies 2, 3 i 4 de juny. 

Divendres dia 2 de juny 
a 2/4 de 9 del vespre i al pavelló 
es farà la festa d’homenatge als 
esportistes i entitats esportives, al 
voltant d’un sopar. primer es farà 
el lliurament de premis als home-
natjats que són: Jaume Ambròs 
Vilaginés, Jordi Capdevila Costa, 
Joan Colillas Codina, Josep Martin 
Cano, Carme Santaeulària Armen-
gou, Jordi Selga Feixas, Sendo 
Soler Caballeria, Cinto Vilà Serra i 
Josep Viñas Sourt. 

tot seguit, als voltants de les 9 
del vespre, començarà el sopar. 
el preu és de 8 euros i cal adqui-

Casserres celebra 
la Festa de l’Esport

rir els tiquets al Bar Frankfurt, Bar 
tasca i a través de les entitats es-
portives.

a 2/4 d’11 hi haurà l’entrega 
de premis a les entitats: Amics 
Petanca de Casserres, AMPA Prin-
cesa làscaris, Club Tennis Casserres, 
Casserres Club Futbol i Futbol Sala 
Casserres. 
Dissabte dia 3, al pavelló i al pati hi 
haurà activitats ludicoesportives per 
a totes les edats: juga a mou-te (pels 
més petits), Futbol 3x3, Bàdminton, 
Voleibol, petanca, parxís gegant, 3 
en ratlla gegant, castell inflable, bit-
lles catalanes, etc.

a les 6 de la tarda, hi haurà una 
xerrada-audiovisual d’espeleologia 
on es mostrarà el passeig per dife-
rents coves i s’explicarà el rescat a la 
cova Coberes el 2015, a 4 km dins la 
cavitat, a càrrec de Jordi Capdevila.
Diumenge 4 de juny a les pistes de 
tennis i pàdel, situades a la zona 
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coneguda com a l’Era del Manel, hi 
haurà la inauguració de les noves 
instal·lacions. els actes comencen 
de 2/4 de 10 a les 11 amb una Mas-
ter class, a les 11 es farà la inaugu-
ració oficial i a 2/4 de 12, exhibició 
de tennis i pàdel. es tracta de dues 
pistes noves, una de tennis i una de 
pàdel, de propietat municipal. 

les obres han durant uns quatre 
mesos i han consistit en fer el pa-
viment, col·locar-hi els terres amb 
materials especials com moqueta i 

silici per a aquest tipus de pistes, la 
senyalització, els tancaments i la il-
luminació. un inversió que contem-
pla els terrenys i serveis per a dues 
pistes més a construir en un futur i 
que ha estat realitzada per l’ajun-
tament de Casserres amb el suport 
de la diputació de Barcelona.

Ho organitza la Festa de l’Esport 
la regidoria d’esports de Casserres 
amb el suport de la Diputació de 
Barcelona i la col·laboració de les 
entitats esportives del poble. í

Juny
dia 11 jordi Bruch
 18 david Casals
 25 Marta Solsona
Juliol
 02 pep i Mª josé
 09 josep Mª i Yolanda
 16 enric Carreras
 23 ostres ostres
 30  àlex
Agost
 06 duet dolfi i Fermí
 13 Margarita tornè
 20 joan altarriba
Festa Major / 25 al 28 d'agost
 25 Havaneres Cor Catalunya
 26 Solistes
 27 orquestra Venus
 28 joan altarriba
Setembre
 03 Mª alba
 11 Músics (del local Cultural)
 17 Caminada popular

Sant Jordi, 7                08693 Casserres
938 234 375    606 670 336    629 219 764
xisk07@hotmail.com psuades@hotmail.com

durant els balls, sorteig 
d'un val de compra per 
gastar als establiments 

de l'Associació de 
Comerciants de Casserres

Col·labora: 
ajuntament de Casserres

Teatre a Casserres
El diumenge 4 de juny a les 7 de la 
tarda i al Local Cultural, el grup de 
teatre “Petits i punt” posarà en escena 
les obres “Un somni amb lletra entra” i 
“Un duel a ritme de dansa”. Preu: 5€

noVeS inStal·laCionS CluB  tenniS CaSSerreS.
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aViÀ / restauracióaViÀ / ferreteriaaViÀ / assessors

Diumenge 9 de juliol
Matí, a l’era de Santa Maria
8h. Missa a l’església de Santa Maria d’avià.
9h. i durant tot el matí, a l’era de Santa Maria, 
demostració de segar, garbejar i batre, a càr-
rec de la colla de segadors d’avià.

al camp, esmolar, fer el mos, segar, lligar i 
acaballonar.

a l’era, garbejar, parar batuda, batre a po-
tes, girar batuda, rampillar, fer paller i ventar.

Seguint la tradició dels darrers anys, cada se-
gador portarà un aprenent que s’iniciarà en la fei-
na o seguirà ensenyant el que tenia l’any passat.
10 h. esmorzar dels segadors, demostració de 
l’esmorzar típic que feien els segadors per po-
der rendir en aquesta feina tan dura. l’esmorzar 
era l’àpat més important i les masies guardaven 

XXiX Festa del Segar i el Batre
els millors productes per oferir als segadors.

al matí, venda d’esmorzars de pagès, a càr-
rec de les mestresses de casa d’avià.

presència de l’Hereu i pubilla de Catalunya, i 
membres convidats del pubillatge de Catalunya.

durant l’estona de l’esmorzar, el grup de 
música folk de la franja, Mosicaires, ens acom-
panyaran en directe amb cançons i tonades 
típiques de les feines al camp, i també inter-
pretaran la “Cançó i dansa del Segar i el Batre 
d’avià”, juntament amb la Coral Santa Maria 
d’avià i i dansada pel grup de dansaires d’avià. 

tot el matí, prop de l’era de la batuda:
Fira de productes d’artesans de pagès; 

eines, brodats, olis i perfums, joguines i pro-
ductes de la terra.

demostració de fer cordes i de filar llana, a 

tasta.cat 11 / JUNY / JULIOL  201750
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aViÀ / alimentacióaViÀ / restauració aViÀ / alimentació

càrrec de les famílies Clop i riu i Fitó-Muntada, 
a més de demostracions d’altres oficis relacio-
nats amb les feines de pagès.

XXi trobada de puntaires, vingudes d’arreu 
de la comarca. organitza: Grup de puntaires 
d’avià. 
intercanvi de robes de patchwork i demostra-
ció. organitza: alumnes de patchwork d’avià.
activitats lúdiques per als més petits.
Tarda, a la Sala polivalent de l’ateneu i a la pla-
ça de l’ateneu:
18:30 h. Concert-ball de música tradicional 
a càrrec de Mosicaires a la Sala polivalent de 
l’ateneu d’avià. Venda d’entrades anticipades 
a l’ajuntament d’avià (6€) i a taquilla (8€). els 
infants de fins a 12 anys, entrada de franc.  
S’oferirà degustació del pastís del Segador, re-
mullat amb porrons de moscatell.
20:00 h. Ball amb pep i Maria josé, a la plaça 
de l’ateneu.

Activitats paral·leles
al voltant de la Festa, (veure programa) es farà 
la presentació i projecció del curtmetratge del 
Segar i el Batre d’avià dirigit per Carles Seuba, 
guionista, realitzador i productor, autor de docu-
mentals com “el foc inoblidable”, “desencaixats” 
o “el camí d’un protocol”. aquest curtmetratge 
narra una història d’amor amb el rerefons de les 
feines de la sega i la batuda tal i com es feia fa 

setanta anys. Hi participen veïns d’avià 
i està produït per Fina Films, amb guió 
de Guillem escriche i música de Carles 
Cases. 
durant tot el mes de juliol, els restau-
rants d’avià oferiran el Menú del Se-
gador, elaborat amb productes del 
Berguedà, i que representa les carac-
terístiques de l’àpat principal que feien 
els segadors. als restaurants la teula, la 
roda, el padró, Cal Garretà, i el Segador.

del dissabte 1 de juliol i fins el diumenge 9 de 
juliol, els comerços d’avià es guarniran amb 
decoració que recordarà les característiques 
de la festa.  
quinze dies abans de la festa, jornada-taller 
d’aprenents de segador per a joves, tot aprofi-
tant les feines prèvies de preparació del camp, 
sota la supervisió dels segadors més experi-
mentats. í

MoSiCaireS
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Divendres 7 de juliol
Conferència de “l’exili dels càtars” a càrrec de Martina 
Camiade, pere Cascante i jean pierre lacombe. actes 
de l’agermanament entre els municipis de Bagà i la 
roca de l’albera. lloc: palau de pinós a les 19.00 hores.

Dissabte 8 de juliol 
escenificació de la llegenda del “rescat de les 100 
donzelles” a la plaça porxada a les 22.00 hores. 
Venda d’entrades a l’oficina de turisme de Bagà.

Diumenge 9 de juliol 
12.00 h. Castellers, a la plaça Galceran de pinós, 
amb els Castellers de Berga i els picapolls de la 
Gavarresa.
18.00 hores. pregó d’obertura de les Festes de la 
Baronia 2017 a l’església parroquial de Sant es-
teve. a continuació, concert de música medieval 
instrumental “la dolça fusta”. entada gratuïta.

Dimarts 11 de juliol 
Concert d’orgue (a confirmar).

Dimecres 12 de juliol 
ronda nocturna per les terres de la baronia. Ca-
minada nocturna organitzada per la ueC de Bagà. 
punt de sortida a la plaça porxada.

Dijous 13 de juliol 
22.00 h. ii  nit de terror al palau de pinós. orga-
nitza: Grup de teatre la Faia i Bagà turisme. Venda 
d’entrades una estona abans de l’acte.

Divendres 14 de Juliol
18.30 h. Visita guiada: descobrim el passat medie-
val de la vila de Bagà. Sortida a la plaça Catalunya.
21.00 h. Concert a l’església de Sant esteve: Cor 

de la Generalitat Valenciana. dins del Festival de 
Música antiga dels pirineus. Venda d’entrades a 
l’oficina de turisme de Bagà.

Dissabte 15 i diumenge 16 de juliol
Mercat de productes i demostració d’oficis. pro-
grames a part.

Dissabte 15 de juliol
12.00 h. Campament medieval al pont de la vila i 
plaça del Calic.
17.00 h. obertura de la X Fira de demostració 
d’oficis al pati d’armes de palau.
al carrer Sobirà: X Mostra de productors agroali-
mentaris del Berguedà. 
a les places i carrers del nucli antic hi trobareu di-
ferents oficis: joiers, cistellers, herbolaris, cereries, 
espardenyers, luthiers, teixidors, puntaires, filadores, 
patchwork, matalasser, fusters, ebenista, boter, bas-
toner, bufador de vidre, forjadors, il·lustradors…
a la plaça Galceran de pinós: monogràfic al vidre.
zoco musulmà al call jueu (plaça de la Verdura, 
pujada al Forment, passatge i pati de la Fanxona).
tallers infantils artesanals per tot el recorregut. 
Caldrà adquirir el mapa del recorregut a la carpa 
de l’oficina de turisme situada a l’inici de l’itinerari 
(plaça de Catalunya).
18.00 h. Batalla campal amb 100 soldats comba-
tents al parc de la vila.
18.00 - 21.00 h. taller de tirs amb arc a la plaça de 
Sant roc a càrrec d’arquers de Brocà.
22.00 h. Mercat medieval nocturn fins a les 24.00 h.
22.00 h. Visita teatralitzada pel nucli antic de la vila 

a càrrec de l’oficina de turisme de Bagà. lloc de 
trobada: plaça de la verdura. Cerimònia de torxes, 
recreacions diverses, esqueixos (consultar el pro-
grama de les festes de la Baronia).
23.45 h. presentació dels grups de recreació histò-
rica a la plaça porxada.
24.00 h. espectacle de cloenda a la plaça porxada 
i Concert medieval.

Diumenge 16 de juliol
de 10.00 a 14.00 h. Mostra de productors agroali-
mentaris al carrer Sobirà.
Fira de demostració d’oficis al nucli antic.
a la plaça Galceran de pinós: Monogràfic al vidre.
zoco musulmà al call jueu (plaça de la verdura, 
pujada al forment , passatge i pati de la fanxona).
Mostra de tallers i demostració per a petits i grans 
a llarg de la fira.
taller de tir amb arc a la plaça de Sant roc a càrrec 
d’arquers de Brocà.
Mostra de la vida en un campament militar (Cuina, 
destil·lació, “scriptorium”, treballs de cuir, tiny…al 
pont de la Vila i plaça del Calic.
11.00 h. tir amb arc a la plaça Galceran de pinós.
11.30 h. exhibició d’aus rapinyaires a càrrec de 
“acariciando el aire”.
12.30 h. lluita de Cavallers. 

Festes de la Baronia dels Pinós 2017
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BagÀ / alimentacióBagÀ / salut dental

BagÀ / finques

BagÀ / industrials

enguany, una de les novetats d’aquesta edició de les 
festes de la baronia serà la posada en escena i repre-

sentació de la llegenda del rescat de les 100 donzelles 
que, des del 2013, s’havia deixat de 
representar. el proper 8 de juliol hi 
haurà la possibilitat de reviure una 
de les llegendes que tingueren més 
ressò a la Catalunya medieval en un 
marc incomparable com és la plaça 
porxada de Bagà, un escenari únic 
per a un acte d’aquestes caracterís-
tiques. Venda d’entrades a oficina 
de turisme de Bagà. t. 619746099  

turismebaga@gmail.com
llegenda del  rescat de les Cent donzelles
l’any 1147, ramon Berenguer iV organitzà una expe-
dició per a conquerir almeria, ciutat refugi de pirates 
musulmans. Galceran de pinós, fill dels Senyors de 
Bagà fou anomenat almirall de la flota catalana.

la incursió en contra dels sarraïns, esdevingué 
un èxit, però Galceran i el seu company el cavaller 
Sancerní, caigueren en poder d’aquests últims i van 
ser fets presoners. el rescat demanat per l’enemic fou 
considerable i molt difícil de reunir:

“Cent mil dobles d’or, cent cavalls blancs, Cent 
vaques, cent peces de brocat de tuïr anomenat “au-
ris”, i Cent donzelles verges.” la llegenda continuarà 
el 8 de juliol a les 10 del vespre a la plaça porxada.

Bagà celebra enguany el 
Rescat de les 100 Donzelles
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PEP MASANA

periodista
i escriptor

Però què vol dir 
cercorí i novetà?

L 'adjectiu gentilici és aquell que denota 
la procedència geogràfica de les perso-
nes, ja sigui per barris, pobles, regions o 

països. així mateix, també pot referir-se a les 
tendències polítiques o futbolístiques, entre 
altres aspectes.

la paraula gentilici prové del llatí gentilius, 
que a la vegada ho fa de la paraula també 
llatina gens.

ara repassarem els gentilicis del Bergue-
dà, que ens ajudaran a entendre el significat 
del títol d'aquest article.

Avià: avianès
Bagà: baganès
Berga: berguedà
Borredà: borredanès
Capolat: de Capolat 
Casserres: casserrenc
Castell de l'Areny: de Castell de l'areny
Castellar de N'Hug: castellanès 
Cercs: cercorí 

L'Espunyola: de l'espunyola
Fígols: figolenc
Gironella: gironellenc
Gisclareny: gisclarenyès
Gósol: gosolà
Guardiola de Berguedà: guardiolenc
Montclar: montclanenc o montclarenç
Montmajor: montmajorenc
La Nou del Berguedà: novetà
Olvan: olvanès
La Pobla de Lillet: poblatà
Puig-reig: purreixtenc
La Quar: quartenc
Sagàs: de Sagàs
Saldes: saldenc
Sant Jaume de Frontanyà: de Sant jaume 
de Frontanyà
Sant Julià de Cerdanyola: cerdanyolenc
Santa Maria de Merlès: de Santa Maria de 
Merlès
Vallcebre: vallcebrès o vallcebrenc

Vilada: viladí
Viver i Serrateix: de Viver i Serrateix (junt) o 
per separat, viverenc, serrateixenc.
Com hem vist, hi ha molts gentilicis de 

sobres coneguts per tots, però n'hi ha d'altres 
que, almenys a mi, m'han sorprès per rars i 
peculiars, com cercorí, desconegut tot i ser 
de Cercs, novetà, de la nou del Berguedà, o 
purreixtenc, de puig-reig, que m'ha sorprès 
per la forma gramatical que agafa. í

Font: Guia de gentilicis. parlament de Catalunya. 
Serveis d'assessorament lingüístic.
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Després d’un any i mig políticament es-
gotador, en què semblava que seria 
impossible que els partits independen-

tistes es posessin d’acord, el procés cap a la 
independència ha pogut, finalment, enfilar la 
recta final. per arribar fins aquí, la ciutadania 
ha hagut de sentir declaracions contradictòri-
es, posicions oposades i enfocaments que han 
anat a buscar la diferència en lloc de la unitat. 
Finalment, ha s’han aprovat els pressupostos, 
uns pressupostos provisionals, de tràmit, per 
poder fer el referèndum que ens haurà de por-
tar a la República Catalana. 

els partits independentistes, tot i les difi-
cultats, han fet la seva feina, i ara ens toca als 
ciutadans, que fins ara hem demostrat ser el 
vertader motor d’aquest canvi, continuar amb 
el compromís i la resistència per arribar a tenir 
una majoria favorable a la independència. tor-
na a ser hora d’arremangar-nos, de defensar 
els valors de justícia social que comportarà la 
independència per sumar vots. ara és el mo-
ment de posar-nos les piles i de tornar a ge-

Tribuna
JOSEP CULLELL

aparellador

ara sí que és l’hora, de votar i 
guanyar el referèndum per la 
independència i d’aixecar un 
país digne per a tothom

Ens hem de posar
les piles

nerar il·lusió i força perquè ara sí que és l’hora, 
l’hora de votar per guanyar. 

ens hem de preguntar: estem disposats 
a continuar vivint en un país que prioritza la 
inversió de xarxes ferroviàries que no porten 
enlloc, com l’aVe? o que inverteix, en l’època 
de màximes retallades socials, milions i milions 
d’euros per rescatar entitats financeres priva-
des? o que, simplement, vulnera les normes 
bàsiques de la democràcia ignorant la separa-
ció de poders, com bé s’ha demostrat amb els 
judicis i les investigacions contra alguns dels 
nostres representants polítics per defensar 
les urnes i la llibertat d’expressió? És, senzilla-
ment, inacceptable. 

en el futur Estat català, haurem de bastir 
una sanitat, una educació i uns serveis socials 
públics i de qualitat, ara malmesos per les reta-
llades imposades i per la guerra bruta de l’estat 
espanyol que, per cert, en el cas de l’exministre 
Jorge Fernández Díaz no va suposar cap delicte, 
curiosament (potser és perquè té un àngel de la 
guarda i perquè atorga medalles a la Mare de 
déu!). Volem un país on tothom pugui viure en 
un habitatge digne, on una part dels beneficis 
de les grans empreses vagin a parar a investiga-
ció per millorar l’estat del benestar, i no a satisfer 
els sous astronòmics dels polítics que pleguen 
i utilitzen les portes giratòries. en definitiva, cal 
explicar que les coses poden ser molt diferents.

Sens dubte vivim, i viurem, uns moments 
intensos i engrescadors, que en alguns mo-
ments seran durs, però aquesta oportunitat no 
la podem desaprofitar. ara cal que tinguem 
clares les responsabilitats. el Govern i el Parla-
ment han de fer possible el referèndum al se-
tembre com a molt tard, i la ciutadania hem de 
participar i ser el motor del canvi. 

no tinc cap dubte que la gran majoria dels 
ciutadans sap que amb una nova República Ca-
talana podrem canviar no només de país, sinó 
també de model. el posicionament social i el 
nacional van junts. ens hem de posar les piles.

ara ja no s’hi valen excuses. í

t

podeu troBar totS elS artiCleS a l’enllaç: Http://BerGaXindependenCia.BloGSpot.CoM.eS/2017/01/FeM-Futur.HtMl(aSSeMBlea.Cat/BerGa/FeMFutur)
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Marina, estètica i massatge

L a pressoteràpia consisteix en aplicar 
pressió positiva a les cames, gluti i ab-

domen, exercint una acció similar a un 
massatge, que pot ser útil per millorar el 
drenatge limfàtic i la circulació venosa. 
aquesta tècnica s’utilitza per tractar l’ede-
ma de les extremitats (retenció de líquids) 
i també per a eliminar toxines, relaxar lum-
bàlgies i regular l'estrenyiment.

es tracta d’un tractament corporal espec-
tacular i els seus beneficis principals són:
- reduir la inflamació i la retenció.
- Millorar la circulació i els problemes veno-
sos (per exemple venes varicoses i varius)
- treballar sobre el teixit muscular i ajudar 
l’eliminació de desfets metabòlics.
- Millorar l’oxigenació de la pell, el to i la 
fermesa.

La pressoteràpia i la teràpia 
de guix o ‘yesoterapia’

- reduir la cel·lulitis d’origen edematós. 
- relaxar les cames produint sensació de 
benestar.
un tractament que també us recomanem 
és la teràpia de guix o yesoterapia, que 
consisteix en un massatge amb productes 
concrets per a cada cas. Seguidament es 
fa un amassament amb guix i es finalitza 
amb una crema reductora.

aquest tractament ens permet obtenir 
resultats ràpids i definitius sobre els teixits, 
gràcies a la seva acció oclusiva i remode-
lant. amb la primera sessió ja es poden 
veure resultats, obtenint una reducció del 
volum i un allisament del teixit greixós.
aquest tractament està indicat per aque-
lles persones que busquin una pèrdua 
ràpida i localitzada de volum corporal i, 
naturalment, és una bona opció per a po-
sar-vos guapes de cara a l’estiu. í
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gironella / fisioterÀpia

Berga / fisioterÀpia

Berga / psicologia

Berga / medicina tradicional
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puig-reig / estètica

Berga / podologia

puig-reig / osteopatia

c/Pere III, 11      08600 BERGA
938 222 732     677 217 572
susana_ivan@hotmail.com

Centre Podològic

gironella / podologia

CENTRE DE FISIOTERÀPIA
TERESA TERRICABRES
c/ Moixeró nº 15
08680 Gironella
Telf. 619.376.002

Facebook: centre de fisioterapia teresa terri

PUBLICITAT 
EN AQUESTA SECCIÓ

617 395 978

casserres - solsona / podologia
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ANNA LÓPEZ
FERRER

Dermatòloga

Hospital Comarcal Sant Bernabé
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Consulta a:
Centre Mèdic Berguedà 

938 220 053
Passeig de la Pau, 21 BERGA 
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Mesures de 
protecció solar 
a l’estiu

mb l’arribada de l’estiu, es produ-
eix un augment de l’exposició solar 
en la població general, i és durant 
aquestes dates quan és més im-
portant extremar les mesures de 
fotoprotecció.

donada la implicació directa de 
les radiacions ultraviolades (uV) en 
la inducció de diversos tipus de càn-
cer cutani, és important minimitzar 
l’efecte d’aquestes radiacions. a més 
del càncer cutani, algunes malalties 
dermatològiques i l’envelliment es-
tan induïts, en part, per l’exposició 
solar.

la primera mesura important és 
evitar l’exposició solar directa, sobre-
tot en les hores del dia de màxima in-
cidència de les radiacions uV, entre 
les 12 i les 16 h aproximadament. Si 
bé la llum solar sempre conté radia-

BOTIGA DE DIETÈTICA i HERBORISTERIA
Aliments ecològics i naturals

Productes sense gluten
Aliments per intoleràncies alimentaries

Fitoteràpia. Suplements alimentaris
Cosmètica natural i ecològica

ORIENTACIÓ PERSONAlITZADA
Aurora Bertrana, 11 (Font del Ros) Berga

Tel. 938 220 190

Berga / dietètica

A

Berga / odontologia

Tel. 938 221 584
c/ Gran Via, 28 baixos         08600 BERGA

Berga / psicologia
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cions uV, és en aquestes hores quan 
té un efecte més nociu sobre la pell.

la segona mesura de fotoprotec-
ció més efectiva és l’ús de recursos 
físics com la roba, la utilització de 
barrets, gorres i ulleres de sol per tal 
de protegir les zones fotoexposades.

l’ús de cremes fotoprotectores 
és indispensable i, tot i que cap de 
les mesures anteriors en pot substi-
tuir el seu ús, cal utilitzar-les de ma-
nera adequada. per una banda, cal 
aplicar fotoprotectors amb elevat 
factor de protecció (50+) i posar-los 
almenys 30 minuts abans de l’expo-
sició solar, repetint l’aplicació cada 
2 hores i després de cada bany.

Cal destacar que, en cap cas, es 
recomana sotmetre els nens me-
nors de 2 anys a les radiacions uV, 
ja que a més del dany solar, hi ha 

risc elevat de deshidratació dels 
nens en aquesta franja d’edat.

Cal recordar que els fotoprotec-
tors estan indicats en nens a par-
tir de 2 anys, i per sota d’aquesta 
edat, si decidim utilitzar-los, cal 
que siguin filtres solars físics.

també és important extremar les 
mesures de fotoprotecció en per-
sones d’edat avançada, que solen 
tenir un dany solar a la pell acumulat 
molt elevat i, per tant, un risc superior 
d’aparició d’un càncer cutani. 

en aquest grup de persones 
d’edat avançada, i també a l’edat pe-
diàtrica, és important complementar 
les mesures de fotoprotecció amb 
la ingesta adequada de líquids per 
tal d’evitar la deshidratació, especial-
ment en els mesos d’estiu on la tem-
peratura és més elevada. í



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

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

Treballem amb mútues

Obrim
de dilluns a dissabtes

de 9 a 22h.

i moltes
més/

T'OFERIM EL SERVEI
D'ÀCID HIALURÒNIC
AMB RESULTATS MOLT
NATURALS 

FINANÇAMENT A 18 MESOS
SENSE INTERESSOS


