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Amb el suport de:

mb l’estiu, la calor i les festes són a l’ordre 
del dia.

Al Berguedà, no parem. Podem gaudir 
de festes majors, activitats culturals, tradicio-
nals, de natura, per a totes les edats, etc.

Al tasta d’estiu destaquem les festes ma-
jors de Casserres, Bagà, Guardiola de Ber-
guedà, Gironella, Olvan, Avià, l’Espunyo-
la, Montmajor, la Nou, Borredà, Vilada, 
Saldes, Vallcebre, Gósol..., però també acti-
vitats culturals com els concerts del FeMAP, 
les Jornades Culturals de Bagà, les Nits Mu-
sicals de Guardiola de Berguedà, el Museu 
de les Mines de Cercs i el nou Centre d’in-
terpretació de Dinosaures de Fumanya, 
entre altres. Un dels grans esdeveniments és 
el Concurs Internacional de Gossos d’Atura 
de Castellar de n’Hug. 

Un estiu sense pausa

PRESENTACIÓ

asta.cat

LA VINYETA

A

Diputació
de Barcelona

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

També us recomanem el reportatge 
del periodista Ramon Viladomat sobre 
aquest gran patrimoni de les colònies 
del Llobregat, la informació sobre els 
treballs al castell de Berga o les activi-
tats a Berga i tots els pobles i indrets del 
Berguedà.

Com sempre, l’apartat de Salut ens 
acosta recomanacions importants i també 
hi trobareu un bon grapat d’establiments 
i professionals de casa nostra que us ofe-
reixen els seus serveis.

Igualment, el Consell Comarcal del 
Berguedà comença una campanya sobre 
el reciclatge. És molt important que re-
ciclem. Ens hi va el nostre futur i el dels 
nostres fills. Reflexionem-hi!

Bon estiu, bona festa i a gaudir! í

t t

t
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Anem de Festa Major 
a La Nou de Berguedà!

La Nou de Berguedà cele-
bra els dies 29 i 30 de juliol 
i 4, 5 i 6 d’agost, una anima-
da Festa Major amb actes 
de tota mena per a petits 
i grans. Diversió assegu-
rada en aquesta festa que 
també serveix de retroba-
ment entre els veïns, amics 
i visitants. L’Ajuntament us 
hi convida. Veniu-hi!

• 22’00 h
 Al Local Social.
 XI Cursa d'orientació nocturna
 A l'acabar Concert amb
 La Séptima Trastada  

Diumenge 30 de juliol

• 17’30 h
 Al Local Social.
 XI Cursa d'orientació diurna
 A l'acabar Concert amb
 La Séptima Trastada
 Preu: 
 No federats 4€ - 6€
      federats 3€ - 4€   

Dilluns 31 de juliol

• 00’00 h
 Al Local Social.
 Disco Mòbil amb
 Sweet Temptation   

Divendres 4 d'agost

• 17’30 h
 Al Local Social.
 Xocolatada
 A la Pista.
 Tot seguit Jocs per a la mainada 
• 23’00 h
 Al Local Social.
 Ball de Festa Major
 amb el "Duet Místic"

Dissabte 5 d'agost

• 10’00 h a 14'00h
 VIII Fira d'artesania
• 12’30 h
 Al Santuari de Lourdes.
 Missa Solemne en honor
 a la gent gran
• 19’00 h
 A la Pista poliesportiva.
 Dancetale
 (Actuació dels joves del poble)
• 20’00 h
 A la Pista poliesportiva.
 Festa Holy

Diumenge 6 d'agost

FIRES I FESTES
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PATRIMONI

Periodista

RAMON VILADOMAT

REPORTATGE Les colònies industrials 
el tret distintiu del Baix Berguedà

T

Després d’anys 
d’haver perdut 
el seu sentit d’origen, 
aquests nuclis fabrils 
als peus del Llobregat 
es refermen 
en mantenir 
la seva personalitat

5AGOST / SETEMBRE  2017 tasta.cat 12
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L es colònies industrials que 
trobem en aquest entorn 
de l’alt Llobregat constitu-
eixen, sense cap mena de 
dubte, un dels conjunts 

patrimonials més singulars d’orga-
nització social i laboral, però també 
urbanística i de paisatge, en el con-
junt del país. 

Així ho reflecteixen nombrosos 
estudiosos, ja siguin historiadors, 
arquitectes o sociòlegs, que veuen 
en aquests conjunts fabrils i residen-
cials, una riquesa i singularitat que 
no ha estat encara ni prou valorada 
ni tampoc prou reconeguda, d’un 
valor patrimonial preeminent dins 
la història contemporània del Baix 
Berguedà que cal reivindicar per 
posar-lo al lloc que li correspon.

Un dels primers historiadors 
que tractà sobre les colònies fou 
Ignasi Terradas, que en el seu lli-
bre Les colònies industrials. Un 
estudi entorn del cas de l’Ametlla 
de Merola, publicat l’any 1979, ja 
apunta que el model de la colò-
nia industrial no s’ha d’entendre 
com una industrialització rural ne-
cessària en l’etapa prèvia la utilit-

zació del vapor i la mecanització 
definitiva del tèxtil, sinó com una 
reacció a la industrialització urba-
nitzada que es començà a desen-
volupar a mitjans del segle XIX. 

Aquest fenomen converteix 
aquestes contrades totalment 
agràries de la Catalunya interior 
en un pol de la nova modernitat 
social derivat de la mateixa Revo-
lució Industrial, si bé amb unes jor-
nades laborals molt més llargues 
que a Barcelona i amb uns salaris 

també més migrats, però sovint 
compensats per altres avantatges 
socials que la mateixa organitza-
ció de la colònia proporcionava.

L’historiador Miquel Izard, en el 
seu llibre Revolució industrial i obre-
risme, publicat el 1970, fa referèn-
cia a un article del periodista liberal 
Luis Morote (1864-1913) titulat “El 
feudalismo en las fábricas”, un ter-
me també utilitzat en aquesta èpo-
ca pels lerruxistes, que després de 
visitar algunes colònies d’aquesta 

zona, descriu una caricatura de 
les relacions socials i el regim pro-
ductiu que s’hi desenvolupa la 
mateixa,  que després ha estat font 
d’inspiració de moltes llegendes i 
tòpics sobre la realitat d’aquets nu-
clis fabrils al llarg dels anys.

Més recentment, historiadores 
com Rosa Serra han estudiat a fons i 
divulgat àmpliament molts d’aquets 
valors singulars, posant al desco-
bert noves històries, com també ho 
han fet  en altres àmbits. Així, altres 
exemples que tenim per conèixer 
aquest estil de vida el troben en no-
vel·les com Olor de colònia, de Sílvia 
Alcántara, passada també després 
a sèrie televisiva, que han donat re-
lleu i posat en valor alguns aspectes 
socials de la vida en aquests nuclis. 
La seva importància, més enllà de 
l’estricament literària, és  haver do-
nat a conèixer a moltes persones 
de fora la comarca, un fenomen 
nou que no deixa de sorprendre a 
tots aquells que s’hi aproximen.

Tot aquest conjunt de notes 
històriques, que serveixen també 
per entendre el passat industrial del 
conjunt del Berguedà en els darrers 

PATRIMONI

CARACTERÍSTIC CARRER DE PISOS AMB GALERIES A VILADOMIU NOU.
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150 anys, tenen un reflex encara viu 
en el conjunt patrimonial que enca-
ra es conserva. Un patrimoni que 
està viu i present en la vida quotidi-
ana de moltes persones, unes per-
què son part d’aquesta història ja 
sigui eminentment laboral i també 
viscuda. Per a moltes altres encara 
és el seu lloc de residencia, perquè 
hi han viscut tota la vida o perquè 
hi hagin arrelat en els darrers anys.

Sigui com sigui, ara el que res-
ta és aquest ric conjunt patrimoni-
al que, en la seva diversitat, forma 
part de l’essència paisatgística del 
Baix Berguedà, és un patrimoni 
que encara li falta molt per posar-lo 

en valor. El cas mes significatiu pas-
sat recentment ha estat la declara-
ció del conjunt de Cal Pons, a Puig-
reig, com a Bé Cultural d’Interès 
Nacional, categoria que pocs altres 
conjunts arquitectònics o paisatgís-
tic tenen en aquesta comarca.

En aquests moments, el Baix 
Berguedà reivindica aquest passat 
industrial amb una aposta per po-
sar el conjunt de colònies que sub-
sisteixen, algunes amb més esfor-
ços que altres, als temps de plena 
activitat, per adaptar-se als temps 
actuals com a zones residencials 
però també industrials amb plenes 
facultats de desenvolupar-se. í

Carme Sellés, directora de Dinamització 
del Patrimoni i organitzadora de les visites 
de la Torre de l’Amo de Viladomiu Nou

Conèixer el passat de les colò-
nies industrials del Baix Ber-
guedà ha començat a fer-se 

possible després d’anys de reivindi-
cació i de lluitar per tirar endavant 
projectes per conservar bona part 
del ric patrimoni arquitectònic.

La Torre de l’Amo de Vilado-
miu Nou, al municipi de Gironella, 
és un d’aquests edificis singulars 
que trobem en una colònia, i que 
s’ha salvat de caure en la ruïna, 
per convertir-se en centre d’infor-
mació i interpretació del conjunt 

de colònies del Baix Berguedà.
Juntament amb el Museu de 

la Colònia Vidal i el centre d’in-
terpretació de l’església de Cal 
Pons, ambdós a Puig-reig, la Torre 
de l’Amo ha pogut tornar a obrir i 
servir als visitants que s’hi acosten, 
després d’uns anys d’estar tanca-
da, gràcies a l’aposta de l’Ajun-
tament de Gironella i del Consell 
Comarcal el Berguedà, d’incloure-la 
en el conjunt de centres visitables, 
juntament amb el conjunt d’esglé-
sies romàniques del Berguedà.èLA FÀBRICA AMB EL DESAIGÜE DE LA TURBINA DE VILADOMIU VELL.
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La Carme Sellés és la directora 

de l’empresa Dinamització del Patri-
moni, que s’encarrega del conjunt 
de les visites a la comarca. La Tor-
re de l’Amo de Viladomiu Nou es, 
juntament amb la Mina de petroli 
de Riurtort, a Guardiola de Bergue-
dà, dels pocs exemples de turisme 
industrial que s’expliquen en el 
conjunt de visites que organitza. La 
resta son monuments romànics.

La Carme Sellés s’ha integrat 
en aquest equipament en que a 
més de les visites interpretatives 
sobre l’organització de la vida so-
cial de les colònies en un edifici 
que era la residència del burgés 
propietari del conjunt fabril. 

Acostumada a explicar el Ber-
guedà des del romànic, ara ha tro-
bat que la història que l’envolta és 
molt més recent, però no per això 
menys atractiva. «Les colònies ne-
cessiten ser més mimades. Tenim 
un conjunt patrimonial que es va 
construir en només 40 anys i que 
no existeix enlloc més. Això ho hem 
d’explotar molt més i difondre-ho 
molt més del que s’ha fet fins ara».

La seva aposta per les colònies 

sembla total: «el públic que ens ar-
riba és molt agraït, molts saben al 
que venen, tot i que a vegades vol-
drien molt més del que en aquests 
moments els podem oferir» co-
menta la Carme. En això vol dir que 
la visita a la Torre de l’Amo només 
és una petita part del que el visitant 
podria esperar d’una visita en la 
que s’expliqui tot el que hi ha dar-
rere de les colònies. 

«De fet –comenta la Carme– 
som un complement al Museu de la 
Colònia Vidal, on allà es pot fer un 
recorregut per les diverses depen-

dències de la colònia, i per això fa 
horaris diferents, perquè el que pel 
matí visiti Cal Vidal, per la tarda pu-
gui complementar-ho a Viladomiu».

Però a banda de les visites, la 
Torre de l’Amo s’està també con-
vertint en un equipament cultural 
important en el que s’hi organitzen 
diverses activitats. Així, més enllà de 
visites teatralitzades a la torre que 
s’organitzen mensualment (diumen-
ges 20 d’agost i 24 de setembre a 
les 12 h,) ara aquests mesos d’estiu 
acull Tast de vins (14 d’agost amb 
Pa i vi, el poder del llevat), concert 
de Llibert Fortuny (12 d’agost) o el 
cicles Bel canto o l’Eixida, que s’han 
fet el mes de juliol, però també re-
citals de poesia i contes o sessions 
de microteatre o degustacions de 
formatges i cerveses, a més d’expo-
sicions i altres activitats.

«La Torre de l’Amo és un espai 
que té moltes possibilitats» reco-
neix la Carme. És per això que tot 
suma a l’hora de donar a conèixer 
aquest equipament i que això obri 
la porta a nous públics. La seva idea 
seria poder estendre aquestes acti-
vitats amb visites als entorns, po-

PATRIMONI

Les colònies 
necessiten 

ser més mimades. 
Tenim un conjunt 
patrimonial que no 
existeix enlloc més»

“

è

IMATGE DE FINALS DEL SEGLE XIX DEL CARRER DE PISOS AMB ELS VEÏNS DE VILADOMIU NOU.
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tenciant activitats com la Ruta de les 
colònies, un itinerari que transcorre 
pel conjunt de colònies del Llobre-
gat seguint el curs del Llobregat.

Calen esforços, però també 
imaginació per tirar endavant un 
programa atractiu que sigui re-

clam per atreure més públics. De 
moment però, la concessió que 
té s’acaba finals d’aquest any. Es 
per això que ara el que cal es sa-
ber com s’enfoca el concurs pels 
propers anys i poder presentar la 
millor proposta possible. í

Visites a la Torre de l’Amo
Agost: dilluns, dissabtes, diumenges i festius visites guiades a les 10 h, 11 h, 12 h, 17 h i 18 h. 
Setembre: dissabtes, diumenges i festius visites guiades a les 16 h, 17 h i 18 h.
Més informació: www.dinapat.com  - Tel. 608 222 525 - Correu electrònic: dinapat@dinapat.com

VILADOMIU NOU VIST DES DEL MARGE ESQUERRE DEL LLOBREGAT. 
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Vine a viure experiències 
inoblidables a prop de Barcelona

El Camí dels Bons 
Homes permet re-
memorar, al llarg 
de 190 quilòme-
tres, els senders 

que van fer servir els càtars 
occitans per fugir de la In-
quisició durant els segles 
XIII i XIV. Eren perseguits 
per pronunciar-se en con-
tra de la corrupta, autorità-
ria i ostentosa Església Ca-
tòlica de l'època, i practicar 
un cristianisme auster i sen-
zill, basat en una espirituali-
tat centrada en la natura. 

La ruta que van seguir 
consta avui d'una desena 
d'etapes, que es poden re-
córrer en 9 o 10 dies. Però 

si només disposes d'un cap 
de setmana, pots comen-
çar per cobrir-ne dos dels 
trams més interessants: els 
que enllacen Berga amb 
Bagà, passant per Gósol. 
L'itinerari està ben senyalit-
zat i connecta espais natu-
rals de gran bellesa.

El matí de la teva arriba-
da, passeja per la part vella 
de Berga i descobreix els 
carrers i els patis medievals, 
el call vell i l'únic portal que 
resta de les antigues mura-
lles. A continuació, fes una 
visita al santuari de Queralt, 
situat a una alçada de 1.200 
metres, i gaudeix del pai-
satge que s'hi contempla. GÓSOL-EL BERGUEDÀ / ADBERGUEDÀ

Descobreix totes les activitats turístiques que pots realit-
zar als pobles i les ciutats de les comarques de Barcelo-
na. La Diputació de Barcelona, a través de “Barcelona és 
molt més”, te les apropa. Hi ha tantes propostes que no 
te les acabaràs! A què esperes per començar a viatjar?
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Des d'allà, si segueixes les 
indicacions, arribaràs a Pe-
guera, un antic poble miner 
abandonat on t'hauries de 
fer transportar en cotxe fins 
a Gósol. Altrament, no tin-
dries temps de contemplar 
les restes del poblat medi-
eval, del castell i visitar el 
Centre Picasso.

L'endemà, hauries de 
reprendre el GR-107, vore-
jar la falda meridional del 
Cadí i aturar-te per admirar 
l'espectacular visió de la 
paret nord del Pedraforca. 

Quan arribis al coll de la 
Bena t'aniria bé el suport 
d'un vehicle que t'apropi 
a Bagà. A la capital his-
tòrica de l'Alt Berguedà 
trobaràs el Centre Medi-
eval i d'Interpretació del 
Catarisme, on t'explicaran 
el lligam dels càtars amb 
aquestes terres. 

Abans de marxar, no 
t'oblidis de tastar alguna re-
cepta medieval recuperada 
pels restaurants de la vila: la 
cuina dels càtars era senzi-
lla, però molt especial! í

“Barcelona és molt més” i la Diputació deBarcelona et 
recomana les activitats paral·leles que organitza el Camí 
dels Bons Homes. Son ben interessants. Consulta la seva 
pàgina web i aprofita encara més l'experiència!

Més informació:  www.barcelonaesmoltmes.cat
                                 www.camidelsbonshomes.com

PEGUERA-RUTA GR 107 / JOSEP CANO BAGÀ-CENTRE MEDIEVAL I INTERPRETACIÓ / ADBERGUEDÀ

@bcnmoltmes
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• 10’00 h
 Al CTT Bagà 
 44è Torneig de Tennis Taula Festa Major.
• 15’30 h
 Al Club de Tir Bagà 
 Tirada general de tir al plat.
• 17’00 h
 Cercavila amb els geganters i grallers  
 de Bagà pels carrers i places de la vila  
 fins a arribar a la plaça Porxada.
• 19’00 h
 Concert de Festa Major amb la Chatta  
 Orquestra, al pavelló municipal.
• 23’00 h
 Al Pavelló 
 Ball de Festa Major amb la Chatta Orquestra.
 En acabar, Sessió Disco 
 amb Xandri’s Brothers Dj’s. 

A Bagà hi continua la festa! 
Ara és Festa Major!
De la Setmana Medieval i les Festes de la Baronia a 
la Festa Major. Bagà continua de festa amb activitats 
per a tothom i amb uns dies de retrobament per a 
compartir bones estones. La Comissió de Festes i 
l’Ajuntament ja ho tenen tot a punt. Som-hi!

• 09’00 h
 26ena Cursa popular
• 13’00 h
 A la plaça Porxada. 
 Sardanes amb la cobla 
 Ciutat de Manresa
• 18’00 h
 A la plaça Porxada. 
 Titelles: Rita, la Rínxols i els tres óssos.
• 22’00 h
 A la plaça Porxada.
 Recital de l'Esbart Cadí  

Dissabte 29 de juliol Diumenge 30 de juliol

Dilluns 31 de juliol

• 10’00 h
 A la plaça Porxada.
 Taller de màgia.
• 18’00 h
 Animació infantil Kids Party.
• 22’00 h
 A la plaça Porxada. 
 2ª Caminada Nocturna, amb sortida
 i arribada a la plaça Porxada.

Dimarts 1 d'agost

• 10’00 h
 A la plaça Porxada.
 Rocòdrom happy lúdic.
• 17’00 h
 Festa de l'escuma del grup Parèntesis.

Dimecres 2 d'agost

• 18’00 h
 A la plaça Porxada.
 Màgia infantil amb Raúl Black.
• 20’00 h
 Al Pavelló Municipal.
 Conerts amb Xarop de Nit.
• 21’30 h
 Al Pavelló Municipal.
 Sopar popular.
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Dijous 3 d'agost

• 12’00 h
 Missa solemne patronal celebrada amb
 els mossens i assistents i solemnitzada
 pel cor.
• 13’00 h
 A la plaça Porxada.
 Sardanes amb la Cobla 
 la Principal de Berga.
• 17’00 h
 A la plaça Tiraval.
 Escuma i xiringada.
• 18’00 h 
 Al Centre del Parc 
 Natural Cadí Moixeró.
 Inauguració de l'exposició i presentació  
 del llibre Recordant el cine amateur, 
 Bagà 1974-2002 i projecció de 
 pel··.··licules de l'época.
• 22’00 h
 A la plaça Porxada.
 Habaneres am Son de la Habana.
Actes paral.···lels: 
 Fins al 3 d’agost: 
 8è Torneig de Tennis de Festa Major.
Del 30 de juliol al 6 d’agost: Exposició col·lectiva 
d’olis i quadres al Taller d’Art (antiga pallissa).

• 22’30 h 
 Al Pavelló Municipal.
 Ball i sessió disco amb Xarop de Nit
 i Xandri's Dj.

BAGÀ / LLEGUMS

938 290 230

FIRES I FESTES
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Xtrail 39k - 08:00h - 39 quilòmetres - 2500m+
Es pot descriure com a genuïna, típica, clàssica 
i natural, amb tots els ingredients i a l’abast de la 
majoria dels aficionats a les curses de muntanya 
tradicionals. Per sobre de tot, s’intenta promoure el 
respecte i els valors de la muntanya aprofitant l’en-
torn privilegiat dels municipis d’Urús, Riu, Bellver de 
Cerdanya, Bagà, Gisclareny i Guardiola de Berguedà.
Xtrail 17k - 09:00h- 17 quilòmetres - 1000m+
És concebuda com una modalitat d’iniciació a les cur-
ses de muntanya. El recorregut és circular, amb sortida i 
arribada a Bagà, i té com a objectiu el refugi de Rebost 
(1.640m.) 
Cursa XS - a partir - 16:00h - De 1 a 5 Km - 
De 18 a 223 m Desnivell+
Mini benjamí – nascuts 2011 - 2012
Pre benjamí – nascuts 2009 - 2010
Benjamí – nascuts 2007 - 2008
Aleví – nascuts 2005 - 2006Infantil – nascuts 2003 – 2004

Segons quinzena de juliol
 Tallers de fang i Pintura 
 a càrrec de Francesc Cisa. 
Dissabte 5 d'agost
 20'00 h
 Al Casal de la vila
 Presentació del Llibre de la Fia Faia.
 (programes a part)
Dimarts  22 d'agost                                                                                               
• 17’00 h
 Al Palau de Pinós 
 Taller: Ferides i cicatrius en el món del  
 cinema amb Estefania Muñoz
Del 15 d’agost 
a l’11 de setembre
 Exposició "L'any 2017 del teatre" 
 a càrrec del grup de teatre la Faia.
Dissabte 26 d’agost
• 17:30 h 
 Palau dels Pinós
 Bagà Te Vida. 
 Conferencia: La cuina medieval 
 i renaixentista: Moros, jueus i cristians.

BAGÀ

Jornades 
Culturals 2017

Més informació de les diades 
culturals a: www.turismebaga.com

Trail Moixeró 2017
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Festa i més festa a 
Guardiola de Berguedà
Guardiola de Berguedà celebra durant 8 dies una gran Festa 
Major, amb activitats culturals, esportives i lúdiques que 
no deixen espai per a l’avorriment. Gresca i alegria per a 
totes les edats que ja tenen a punt la comissió de festes i 
l’ajuntament, amb el suport de les entitats del poble. Els 
organitzadors hi conviden a tothom.

• 20’00 h
 Al Camp de futbol 
 Circuit caní competitiu d’obstacles 
 a càrrec d’Agility. 
 (programes a part)

Dijous 3 d'agost

• 17’30 h
 Al Carrer Estació 
 Iniciació al tir en arc. 
• 19’00 h
 A la Plaça nova de l'església 
 Pregó a càrrec del director de Pàtria  
 Joan Franch Charansonnet.

Divendres 4 d'agost

• 20’00 h
 Al Monestir de Sant Llorenç 

• 10’00 h a 14'00
 A la Llar del Pensionista 
 XIII Fira del Col·leccionisme i 
 XIII trobada de plaques de cava i 

Dissabte 5 d'agost
• 22’30 h
 A la carpa  
 Ball de nit a càrrec del grup Slalom. 
 Tot seguit, 
 Nit jove. 
 Discoteca amb 
 Divertimento i Sergi Domene   
 DJ i locutor de Flaix FM.

• Durant tot el matí
 Al edifici de l'estació
 Concurs de pintura ràpida.
• 09’00 h
 Al camp de futbol
 XXIII Torneig popular de petanca.
• 13’00 h
 A la plaça de l'Estació
 Sardanes.
• 17’00 h
 A l'estació
 Trobada d'acordions. 
• 22’00 h
 Teatre. Set dones d'Humberto Robles i  
 Juan Rios.
 Pel Grup de Teatre Els Comediastres. 

Diumenge  6 d'agost

Dilluns  7 d'agost

 53 Nits musicals amb Kosmos Quartet
 (programes a part)
• 23’30 h a 02'00
 A locals repartits pel poble 
 Ca l’Asensi, Bar 9Gràfic i La Taverna
 Escenaris al carrer amb Dj’s
• 02’15 h
 Animació cap a la carpa 
 Continua la Festa
• 02’30 h
 A la carpa  
 Festa Jove amb Mon Dj. 
 i amb animació. 

 X taps corona. Presentació 
 i venda del cava de Guardiola. 
• 11’30 h
 A la Piscina
 XLIV final del curset de natació
• 17’00 h
 A la Piscina
 Inscripcions VII Pujada Ciclista 
 de Guardiola a Coll de Sobirana.
• 18’00 h
 VII Pujada ciclista de Guardiola 
 a Coll de Sobirana.
• 19’00 h
 Al Camp de futbol
 Alternativa rock tercera edició. 
 (programes a part)
• 19’30 h
 A la Carpa
 Concert a càrrec del grup Slalom.
• 22’00 h
 Castell de Focs a càrrec de la pirotècnia  
 Gironina, en acabat estrena de la nova  
 il·.luminació de l’edifici de l’Estació.  

• 12’00 h a 14'00
 Atraccions gratuïtes per als nens 
 del municipi.
• 16’00 h
 Bar de la piscina
 Concurs de botifarra.
• 19’00 h
 Camp de futbol
 Presentació del nou equip de futbol
 i partit.
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• 10’00h a 13'00h
 Al Local Parroquial 
 Juguem en família a fer titelles
• 16’00h
 Bar de la piscina 
 Concurs de truc
• 17’00h
 Camp de futbol 
 Festa HOLI amb divertimento
 i en acabar festa d'escuma
 per a totes les edats
 (lones de la pista)

Dimarts 8 d'agost

GUARDIOLA / MERCERIA

GUARDIOLA / TALLERS

Dimecres 9 d'agost

• 11’30h
 Monestir de Sant Lorenç  
 Missa Solemne
 A continuació ballada de sardanes
 la Cobla Pirineu.
• 18’30h
 A l'Estació 
 Ballada de sardanes
 la Cobla Pirineu.
• 22’00h
 Al barri Bastareny 
 Cantada d'Havaneres amb el
 conjunt Els Pescadors del Replà 

Dijous 10 d'agost

• En cas de pluja, els actes que no es puguin fer 
al carrer i l’activitat ho permeti es faran a la carpa. 
• La planificació anterior pot veure’s modificada 
en horaris, actes i espais. Us recomanem consultar 
cartells o pàgina web de l’ajuntament www.guardi-
oladebergueda.net o bé adreçar-se a l’Ajuntament o 
trucar al 938 227 059.

• 10’00h a 13'00h
 Al Local Parroquial 
 Juguem en família a fer titelles
• 18’00h
 A la carpa 
 Zumba
• 19’30h
 A la carpa 
 Ball amb Pep i Mª José

JOAN FRANCH CHARANSONNET

tasta.cat 12 / AGOST / SETEMBRE  201722
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èDissabte, 18 d'agost
Pistes de Tennis
0’00 h - Torneig pàdel masculí  
(programes a part).
Organitza: Club Tennis Casserres.

èDissabte, 19 d'agost
Pistes de Tennis
0’00 h - Torneig pàdel masculí 
i femení Jornada de portes 
obertes tennis
(programes a part).
Organitza: 
Club Tennis Casserres.
18’00 h
Piscines municipals
IX Torneig petanca 
(programes a part).
Organitza: 
Club Amics de la Petanca.

èDimecres, 23 d'agost
20’00 h
Piscines municipals
Finals del micros   
print-orientació
https://m.facebook.com/micro. 
sprint.orientació 
Organitza: COB i Comissió de Cultura.

T
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Casserres es 
vesteix de gala!
Tot és a punt per a celebrar la Festa grossa de l'any, amb 
activitats per a tothom que faran les delícies de petits i 
grans del 18 al 28 d'agost. Som-hi!

è

èDijous, 24 d'agost
21’30 h
Piscines municipals
Entrecotada -  Reserves: 938 234 203 
21’30 h
Piscines municipals
Monòleg amb David Cols

èDivendres, 25 d'agost
18’00 h
Obertura de la Festa amb la Banda de 
Cornetes i Tambors
18’30 h
Inauguració de les exposicions a càrrec 
de les autoritats del Consistori
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19’30 h - Plaça Santa Maria
Pregó de Festa Major a càrrec Ramon Bernades i 
MªAngels Zomeño (ex treballadors Ajuntament)
Seguidament actuació a càrrec de Flipats pel teatre 
Petits i punt presentarà Un viatge als musicals
22’00 h - Plaça Santa Maria
Havaneres i Rom Cremat amb Cor de Catalunya 
Organitza: Comissió de Cultura i Festes.
23’00 h - Plaça de l'Ajuntament
Cercatasques amb la Xaranga Casa Barrets
00’30 h - Plaça de l'Ajuntament
Albertcocks/Thug Life Organitza: Assemblea de joves.

èDissabte, 26 d'agost
08’00 h
Concurs de Pintura ràpida.  (programes a part)
Inscripcions dels artistes i segellat de les teles al Local  
d’Exposicions (Kursaal, Pg Bisbe Comellas, 64)
de 08’00 h a 10’00 h i de 13’00 h a 14’00 h.
Organitza: Comissió de Cultura i Festes.
10’00 h - Piscines municipals 
Dani Magyk, Canó d’escuma i animació dels 
Xiruques del Roc de la Mel / AMPA
16’00 h - Al Local Cultural 
Concurs de botifarra - (programa a part)
Organitza: Casserres CF.

16’30 h - Al camp de la Llagostera (Camí de la Clota) 
6a Casserres Salvatge - (programa a part)
Organitza: Casserres Jove i Comissió de Festes.
19’30 h - Al Local Cultural 
Concurs de botifarra - (programa a part)
Organitza: Casserres CF.
A la plaça Santa Maria - Sardanes a càrrec de la 
Cobla Principal de Berga. Organitza: Comissió de Cul-
tura i Festes.
22’00 h - A la plaça Santa Maria
Ball de nit a càrrec de Solistes. 
Organitza: Comissió de Cultura i Festes.

23’30 h - A la plaça de l’Ajuntament
Rùpits - La Terrasseta de Preixens - Bossonaya 
Organitza: Comissió de Cultura i Festes

èDiumenge, 27 d'agost
 12’45 h - A la plaça Santa Maria
Desfilada de vestits de paper
Organitza: Comissió de Cultura i Festes.
17’00 h - Al Camp Municipal d’Esports
Presentació del Casserres CF
(programes a part) Organitza: Casserres Club de 
Futbol.
19’00 h - A la plaça Santa Maria
Ball amb la Orquesta Venus
Organitza: Comissió de Cultura i Festes.
19’30 h - A la plaça de l’Ajuntament
Tast gastronòmic i música en viu amb Swite Duo
Organitza: Assemblea de Joves.
22’30 h - A la plaça Santa Maria
Concert amb la Orquesta Venus
Organitza: Comissió de Cultura i Festes.
Seguidament  a la plaça Santa Maria
Ball de Gala amb la Orquesta Venus
Organitza: Comissió de Cultura i Festes.
00’00 h - Al la plaça de l’Ajuntament
Miquel del Roig / PD Nanfu & Salasxic
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938 234 293 - 626 861 932

Passeig Bisbe Comelles, 79 08693 CASSERRES

B
A
R

Bisbe Comelles, 46     938 225 821    08693 CASSERRES

Tapes Pizzes Plats combinats

25AGOST / SETEMBRE  2017 tasta.cat 12

Pont, 3         938 234 296        08693 CASSERRES
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èDivendres 25  d’agost
12’00 h
A Santa Maria de l'Antiguitat   
Missa frl Dia de l'Assumpció fr la Mare de Déu 
20’00 h
A l'Església Parroquial   
Vespertina 

èDiumenge 27  d’agost
12’00 h
A l’Església Parroquial   
Missa Solemne cantada per la Coral Sant Bertomeu

èDilluns 28  d’agost
12’00 h
A l’Església Parroquial   
Missa pels difunts 

ORQUESTRA VENUS.

Actes religiosos

05’00 h - Joc de les cadires
Organitza: Assemblea de Joves.

èDilluns, 28 d'agost
16’00 h - Al Cafè de la Plaça.
Concurs de Truc - (per més informació 938 234 008)
17’00 h - A la plaça Santa Maria
Lliurament regals dibuix infantil
Organitza: Comissió de Cultura i Festes.
19’00 h - A la plaça Santa Maria
Ball amb la Orquesta Venus
Organitza: Comissió de Cultura i Festes.
Seguidament a la plaça de Santa Maria
A quan va la mel? amb el grup La Tresca i la Verdesca
Organitza: Comissió de Cultura i Festes.
19’30 h - A la plaça Santa Maria
Ball final amb Joan Altarriba
Organitza: Comissió de Cultura i Festes.

èDissabte, 2 de setembre
18’00 h - 
Al Pavelló Municipal d’Esports la Llangostera
Partit benèfic entre FS Casserres-FC Barcelona (AJBFS)
Organitza: Futbol Sala Casserres. Recaudació per la 
Creu Roja Berguedà.

èDiumenge, 17 de setembre
08’00 h
A la plaça de l’Ajuntament
XXII Caminada Popular Vila de Casserres
Inscripcions 07’30 h Sortida a les 08’00 h 
Record i esmorzar per als participants.
Oganitza: Comissió de Cultura i Festes.

èDissabte, 23 de setembre
16’00 h - 
Al Pavelló Municipal d’Esports la Llangostera
Presentació dels equips de futbol sala
Cadet/Juvenil femení (DH) - Juvenil masculí (3A)
Sénior femení (1A) - Sénior masculí (DH)
Organitza: Futbol Sala Casserres.
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De l’1 d’agost al 9 d’agost
Saló la Flor.
XXVII Obert internacional d’escacs
(programa a part)

Dijous 3 d’agost 
22:00 h 
Al carrer Verger 
Sessió de simultànies, a càrrec del 
GM Karen Movsziszian. 

L’estiu a La Pobla 
de Lillet

Divendres 4 d’agost 
A la piscina
Barbacoa nocturna. 
A càrrec de l’obrador gastronòmic 
Álvaro del Río. Compra anticipada 
de tiquets a la piscina o al Castell de 
la Pobla de Lillet.

Dissabte 5 d’agost 
De 10:00 a 14:00 h 
A l’estació del Tren del Ciment.
Espectacle de titelles: ‘Gaudí  a la 
Vall de Lillet’.
18:00 h - Llar del Pensionista Lillet 
IV Concurs de puzles.
Gimcana al parc Xesco Boix. 
Preu: 8 € Inscripció + sopar. 
Grups de 5 a 10 persones. A partir de 
14 anys. 
Inscripcions limitades al mail: 
bramalillet@gmail.com

Festa del barri de la Plana. 
Plaça de St. Isidre 
Ball amb Ostres-ostres. 
Repartiment de coca i cava.

Diumenge 6 d’agost 
22:00 h 
Plaça de l’Ajuntament 
XVII Partida vivent d’escacs.

Dissabte 12 i diumenge 13 d’agost
A la piscina
Festa infantil.

Dissabte 12 d’agost 
Festa del barri de les coromines,
A la tarda.
Jocs per a la quitxalla.
20:30 h 
Sopar
A continuació, 
Ball amb Jordi Soler.

Diumenge 13 d’agost 
Passejades musicals als jardins 
Artigas.
20:00 h 
Actuació de Neus Mar i el seu grup, 
amb el concert “Havaneres en femení”.

Dilluns 14 d’agost 
Passejades musicals als jardins 
Artigas.
20:00 h 
Actuació de Susanna Del Saz amb el 
concert “País Petit”.

Els dos dies hi haurà servei de trans-
port en tren des de l’estació de la 
Pobla Centre fins als jardins i servei de 
tornada al finalitzar.
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Dissabte 5 d’agost
17h Castells inflables per la mainada.
19:30h Berenar-sopar amb els caçadors i veïns de Caste-
llar de n’Hug. A continuació, Ball i Animació amb Diverti-
mento amb Marc Sensada. Durant el sopar hi haurà cava 
de la Font del Cantó.

Dimecres 9 d’agost
9h Caminada popular a col·locar la Senyera a Puiners.

Divendres 11 d’Agost
23h A la plaça del Castell, al costat del Museu del Pastor: 
Pluja d’estrelles, Llàgrimes de Sant Llorenç. 

Dissabte 12 d’agost
10h A la plaça de la Generalitat, Descobrim Castellar de 
n’Hug a través de l’art. Activitat familiar. (Programa apart)
17h A la plaça de la Generalitat, Festa de l’escuma. 
22:30 A la plaça Major, Ball i animació amb Divertimento 
amb Marc Sensada.

gadors. Esmorzar amb coca i xocolata per a tot els assistents.
19:00h Al pàrquing del poliesportiu, Exhibició de Patins 
en Línia per May Luengo Esquí Club amb presència entre 
d’altres de la campiona d’Espanya de la categoria 1-12, 
Aura Coronado, filla de Castellar de n’Hug.
22:30h A la plaça Major, gran Ball amb el conjunt Estel.

Diumenge 27 d’agost
11h Al Prat del Castell, 55è Concurs Internacional de 
Gossos d’Atura de Castellar de n’Hug.

Dilluns 11 de Setembre
Diada Nacional de Catalunya (guarniu els balcons amb 
senyeres)

Divendres 29 de setembre
12h Cercavila i a continuació Missa cantada. Tot seguit 
Pica-pica i cava de la Font del Cantó. A continuació Sar-
danes a la plaça Major.
18h A la plaça Generalitat, Ball Cerdà i Sardanes. Segui-
dament al local social, Ball de Festa Major. 
23h al local social, Ball Discoteca.

Dissabte 30 de setembre
17h A la plaça de la Generalitat, Inflables.
23h Al local social, Ball de nit. Durant el ball tindrà lloc 
l’elecció del
Pubill / Pubilla del municipi.

Diumenge 1 d’octubre al local social.
16h Concurs de Truc
17h Concurs de Parxís

NOTA: els actes seran gratuïts i amb programes a part. La 
Comissió es reserva el dret de modificar el programa d’actes.

Viu intensament 
l’estiu a 

Castellar de n’Hug
Durant el mes d’agost se celebren 
campionats de futbolí, de billar, de 
botifarra i altres al local social. Tam-
bé es realitzaran diferents manuali-
tats i bingo (programes a part).

Festa Major de Sant Miquel 
(Programes a part)

Diumenge 13 d’agost
17h  A la Plaça de la Generalitat, Marató Country amb els 
Grangers del Berguedà. Hi haurà exhibició, sorpreses i 
ensenyaran a ballar a tot el públic. 

Dilluns 14 d’agost
16h A la plaça de la Generalitat, inflables, festa del Con-
fetti i Discomòbil per a la mainada i Zumba per a tots 
els públics.

Dimarts 15 d’agost
18h A la Plaça de la Generalitat, Havaneres amb el grup 
Sac i Ganxo. A la mitja part hi haurà rom cremat per a tots 
els assistents.

Dijous 17 d’agost
8:30h Caminada popular al Santuari de Montgrony. Sor-
tida des de la plaça Major.

Divendres 18 d’agost
22:00 h, concentració al local social i recorregut pel po-
ble. Conta contes a càrrec del Roger de ca la Xicona.

Dissabte 19 d’agost
9 h Caminada al Roc Vermell 
10h Al mateix lloc, col·locació de la Senyera i Cant dels se-
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El Concurs comença a les 11 del matí, al Prat del Castell.
Hi participaran pastors qualificats de França, Andorra, País Basc, 
País Valencià, Illes Balears i Catalunya.
PREMIS
A- Trofeus i premis en metàl·lic als primers classificats.
B- Al pastor més típicament endiumenjat, trofeu Celedonio 
García.
C- Al gos de característiques racials més pures.
DESCRIPCIÓ DEL CONCURS
El concurs es divideix en dues proves. A la 1a actuen tots els 
gossos inscrits, a la 2a només els millors classificats. L’ordre 
d’actuació es determina per sorteig.
PRIMERA PROVA: es divideix en tres parts. La 1a pretén valo-
rar l’obediència del gos. El pastor l’ha d’enviar cap al carreró 
marcat amb banderoles. A més de fer-lo passar sense que es 
deixi cap banderola, el jurat farà parar el gos en dues ocasions. 
Fet el recorregut, comença la 2a part en la qual el gos haurà 
d’entrar amb suavitat les ovelles, conduir-les
i mantenir-les parades uns segons dins el cercle assenyalat 
davant el pastor. Un cop el jurat dóna per superada aquesta 
segona part, la 3a consisteix en fer passar el ramat pel portell 
assenyalat.
Es faran els canvis de ramat necessaris per evitar que hagin de 
passar dues vegades les mateixes ovelles pel mateix portell.
La prova finalitza quan:
- Totes les ovelles hagin passat el portell.
- S’hagi exhaurit el temps previst per la prova.
- Es desqualifiqui el participant perquè el gos mossega o 
desobeeix reiteradament, bé perquè el pastor abandona el 
lloc delimitat, o per qualsevol altre motiu que el jurat consideri.
SEGONA PROVA: 
A l’ordre del director del concurs, el gos anirà a buscar el ramat. 
Un cop arreplegades les ovelles, intentarà fer-les entrar dins el 
pletiu. Un cop dins, i a un senyal del director del Concurs, les 
haurà de fer sortir.
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Festa Major de Saldes 2017

Dissabte 12 d’agost
A partir de les 9 i durant tot el dia: 
XIX Torneig de Futbol sala 
(Inscripcions al bar de la piscina) 

Diumenge 13 d’agost
08:30 h 
Trobada a la Plaça Pedraforca
11:00 h Trobada al Faig
Sortida fins al Faig Monumental de 
les Mulleres a Gresolet, per la Re-
pública Catalana. (Organitza: ANC 
de Saldes) 

Dimecres 16 d’agost
19:00 h - Contacontes infantil, orga-
nitzat per l'ANC de Saldes.
22:00 h - IV Caminada nocturna 
(Programes a part) 

Dijous 17 d’agost
17:30 h - IV Cursa Saldes Race (Pro-
grames a part) 
23:00 h - Al Local Social - Monòleg 
amb Eloi Güell. 15 anys d’experiència 
a RAC1, Paramount Comedy Barcelo-
na o Canal Català, entre d'altres.
00:00 h - Al Local Social
Festa amb Dj Ignasi Torra & Residents. 

Divendres 18 d’agost
11:00 - 19:00 h - A la piscina.
Inflable.
19:00 h - Plaça Pedraforca
III Master Class de Zumba
22:00 h - Tradicional cantada 
d'Habaneres a càrrec de Sac i Ganxo.
22:30 h - Cercatasques per tot el 
poble acompanyats de la Batukada 
Toca'l2. Sortida des de la barra de la 
comissió (Plaça Sant Martí). 
00:00 h - Nit Jove
Concert amb Bossonaya.
Tot seguit 
Light Party amb DJ Adrià Ortega. 

Saldes, als peus del Pedraforca, ja té preparada la Festa Major 
que se celebra la segona quinzena d’agost i que arriba carre-
gada de balls, activitats, esports, natura i molta, molta gresca. 
Gaudim-la!
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Dissabte 19 d’agost
16:30 h 
Concurs de botifarra 
Inscripcions a les 16h 
(Organitza: Penya Blaugrana de 
Saldes. Programes a part.).
16:30 h 
Plaça Pedraforca
Gimcana infantil 
19:00 h 
Concert a l’església
Amb Aurora Miró al piano i la sopra-
no Andrea Mercadal.
23:00 h 
Ball de nit amb Zambashow
Música per a totes les edats i 
públics!
A continuació 
Summertime party amb Mon Dj.
06:00 h 
Tradicional repic de campanes i es-
morzar amb coca i xocolata!

Diumenge 20 d’agost
12:00 h 
Zona poliesportiva
Festa de l’escuma amb La Taca 
16:30 h 
Concurs de truc. 
Inscripcions a les 16h 
(Organitza: Penya Blaugrana de 
Saldes. Programes a part.).
18:00 h 
Ball de tarda amb Carles Xandri
22:00 h 
Plaça Pedraforca
Observació d’estrelles 

Divendres 25 d’agost
21:30 h
IV Nit de les bruixes de Saldes, plena 
de màgia i misteri. 
Lectura de la llegenda de les bruixes 
a les escales de l'escola. 
Tot seguit, pujada fins al castell tot 
buscant les pistes del tresor de les 
Bruixes.  Activitat infantil. Cal que els 
infants vagin acompanyats. Porteu 
lots i/o frontals. 
Organitza: Concili de Bruixes de 
Saldes

Dissabte 26 d’agost
11:00 h - Missa de Santa Severina i 
Cercavila amb gegants i nans.
19:00 h - Ball de tarda amb Jordi 
Bruch. A la mitja part, sorteig d’un 
dinar per a dues persones al “Cruse 
de Cal Xisquet”.
21:00 h - Sopar popular. Inscripcions 
anticipades. (Programes a part)
Tot seguit al local social
Ball de nit i Discoteca mòbil amb Dj 
Ignasi Torra & residents. 
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Dimecres 9 d’agost

• 20’00 h
 Al Local Social
 Lliga Micro Sprints Orientació

 Més informació :
www.microsprints.org

FIRES I FESTES

Del 9 a 14 d’agost, a l’Espunyola és Festa Major!

Dissabte 12 d’agost

• 17’00 h
 A  Cal Majoral
 Pep Puigdemont presenta  
 l’espectacle infantil de   
 Ballaruga i pessigolles 
 En cas de mal temps es farà 
 al Local Social.
 A continuació, actuació de  
 l’humorista David Cols, amb  
 el show Eugeniades. 
 Pel Sopar, cal apuntar-se al  
 forn de Cal Pius, 
 abans del 10 d’agost.

Diumenge 13 d’agost

• 11’30 h
 A  Sant Climent 
 de l'Espunyola
 Missa solemne
• 19’00 h
 Al Local Social
 Gran concert a càrrec 
 del grup berguedà Cafè Trio.
 

 Tot seguit, ball amb la mateixa  
 formació. 

Dilluns 14 d’agost

• 09’00 h
 A  Serracanya
 Tir al plat
• 20’00 h
 Al Local Social
 

 Ball de confettti a càrrec
 de Pep i Mª José.
 Tot seguit, ball amb la mateixa  
 formació.
 A la mitja part, sorteig d’una  
 magnífica panera.
 Diumenge i dilluns hi haurà  
 un castell inflable gratuït   
 per a la mainada. 
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Menjar casolà - menú i carta
Dilluns tancat per festa setmanal

08614 l'Espunyola
restaurantparera@gmail.com

938 230 334

Ctra. de Berga a Solsona 
Km. 134

08614 L'ESPUNYOLA
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LA MILLOR PUBLICITAT

617 30 59 78

ESPAI PATROCINAT
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La Trobada de MOTOS, COTXES, TRACTO-
RADA i el mercat de recanvis i antiguitats 
ompliran de nou la zona esportiva amb 
una setantena d’expositors. Cal 
destacar també els actes paral·lels 
com la trobada de vehicles clàssics, 
exhibició de tractors, demostració de 
treballs del camp i altres activitats. Hi sou 
convidats.

Dissabte 5 d’agost
Tot el dia. 
Fira d’antiguitats i recanvis de vehicles clàssics.
• 16’00 h
Exhibició de tractors clàssics i demostració de treballs del camp 
d’abans. Hi haurà sorpreses!
• 19’00 h 
Subhasta d’antiguitats, amb més públic i antiguitats que mai!

Diumenge 6 d’agost
Fins a les 14h Fira d’antiguitats i recan-

vis de vehicles clàssics, amb més 
de 70 expositors de recanvis de 

vehicles antics i moltes antiguitats.
• 08’30 h 

Esmorzar popular amb productes del 
Berguedà.

• 08’30 h a 09’45 h inscripcions a la 
trobada de Vehicles Clàssics. Preu 15 euros pels vehi-

cles anteriors a 1975 i 7 euros pels acompanyants. Pels 
vehicles anteriors a 1940, 7 euros i descompte de 3 euros 

amb el carnet del Clàssic Motor Club del Bages.
• 10’00 h

Sortida de la Trobada de vehicles Clàssics, amb un recorregut d’uns 50 
quilòmetres. A la mateixa hora, trobada de tractors antics i sortida pels 
voltants de l’Espunyola. Tot seguit, demostració de treballs del camp. 
Els tractors quedaran exposats fins al final de la fira. 
Durant el matí, intercanvi de plaques de cava.
• 14’00 h Cloenda de la Fira 
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Borredà, un lloc ideal 
per al turisme familiar

FIRES I FESTES

L ’endemà, el dia 15, és la festa 
de la patrona de Borredà, la 
Mare de Déu de la Popa, i tam-

bé ha esdevingut tradició oferir 
una ballada de dansa popular a 
càrrec de l’Esbart petit de Borredà 
i el Casal Cultural Dansaires Man-
resans, a la plaça Major. A la tar-
da, a les 7, a l’església parroquial, 
concert de la Coral de Borredà.

I arriba la Festa Major. Des del 
divendres 18 fins al dimarts 21, un 
programa farcit d’activitats per a to-

tes les edats. Com cada any, l’enti-
tat Borredà de Festa s’encarrega de 
programar les activitats, i de ben 
segur hi trobareu multitud de co-
ses per a mirar, fer i gaudir.

Entrats ja en el mes de setem-
bre, celebrarem la Trobada de Pun-
taires, en la seva tretzena edició, a 
la plaça Major durant tot el matí. 

I dissabte 9 i diumenge 10, 
nova edició de la Mostra de For-
matges Artesans de Catalunya, una 
mostra amb exposició i venda de 

Entrats ja en ple estiu, Borredà bull d’activitat, com podrem 
veure tot seguit. El dissabte 5 d’agost, l’Associació de la 
Gent Gran organitza una tómbola. I el dilluns, 14 d’agost, a 
les 9 del vespre, tindrà lloc una nova edició de Formatjazz; 
una combinació de degustació de formatges, a la mitja part 
d’un concert de jazz de primer nivell. Aquesta és ja una acti-
vitat tradicional i molt participada des de la primera edició. 
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Més informació: www.borreda.net

formatges d’arreu del país, 
que converteix el poble en 
la capital dels formatges ar-
tesans durant aquest cap de 
setmana.

Sigueu tots benvinguts 
a totes aquestes festes o en 
qualsevol ocasió. El poble té 
encants dintre i fora del nucli 
urbà, com per passar-hi uns 
dies esplèndids. 

Per saber la programació detallada de 
cada esdeveniment, podeu entrar al web de 
l’Ajuntament: www.borreda.net. Allà hi troba-
reu els programes de cada festa.

Zona wi-fi gratuïta a la 
zona escoles i piscines
Qui vingui de visita o estigui de vacances, pot 
fer ús del servei de Wi-Fi gratuït a tota la zona 

que envolta les escoles i piscines. Fa 
poc més d’un mes que s’ha inaugurat 
aquest nou servei en una zona tran-
quil·la i molt àmplia del poble. 

També hi ha servei a l’entorn del 
Centre Cívic de la Gent Gran, al bell 
mig del nucli urbà. 

I de cara al futur s’està es-
tudiant poden oferir-lo just 
al centre, a la plaça Major. 
Aquesta és una iniciativa 
a estudiar de cara a l’any 
vinent.

Visita obligada a l’es-
glésia romànica 
de Rotgers
Qui vingui al poble, ha de 
poder planificar una visita a 

l’església romànica de Rotgers (s. XIII) amb una 
reproducció del frontal on hi ha imatges del 
martiri de sant Sadurní, bisbe de Tours. L’ori-
ginal es troba a la planta baixa del Museu Epis-
copal de Vic. Els caps de setmana hi ha visita 
guiada a càrrec del personal de l’empresa Di-
namització del Patrimoni. Es poden veure hora-
ris al seu web. í
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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

èDissabte, 29 de juliol
Església de Sant Joan
19:00 h.  Actuació de La Melen-
zana Ensemble, obres de Monte-
verdi, Purcell, Händel, Vivaldi i tra-
dicionals catalanes. A benefici de 
Càritas parroquial.

èDiumenge, 30 de juliol
Plaça de Sant Pere
11:00h. Paradís Bertrana
Tots els dilluns, dimecres i divendres, 
fins el 6 de setembre (excepte agost)
A les tardes, juga al carrer

èDivendres, 28 de juliol 
Pl. Font del Ros - Taula de jocs. 

èDissabte, 4 d’agost
Aparcament del restaurant Els Rou-
res d’Espinalbet. 
19:00h - La destral i la rosa: Gui-
llem de Berguedà i el món dels tro-
badors. L’amor cortès i el fin’amor a 
l’època medieval a través de la po-
esia trobadoresca i els gèneres que 
va cultivar la lírica occitana en un 
dels escenaris naturals més sublims 
i fantàstics del Berguedà: el poble 
d’Espinalbet on tingué el seu castell 
un dels més grans trobadors guer-
rers de la història. 
Cada segon dissabte de mes
Passeig de la Pau - Tot el dia
Fira d’antiguitats 
i col·leccionisme Berga Antic

A Berga, viu l’estiu!

èDissabte, 12 d’agost
Oficina de Turisme 
19:00h 
Un tomb per la Berga Patumaire.

èDilluns, 14 d’agost 
Plaça de Santa Magdalena 
22:00h 
Càtars a Berga. Visita inclosa dins de 
les XXII Jornades dels Refugis Càtars 
al Pirineu Català. Tast medieval al bar 
El Celler. Preu: 3€. Inscripcions fins al 
13 d’agost, al telèfon: 93 821 13 84. 

èDissabte, 19 d’agost
Església de Sant Joan  
21:00h. Concert del FeMAP. Ac-
tuació de l’Acadèmia Femap amb el 
Cançoner del Duc de Calàbria. Més 
informació a: www.femap.cat 

èDiumenge, 20 d’agost
Aparcament de dalt del berenador 
de la Font Negra 
18:00h. Especial Comte Arnau a 
Sant Pere de Madrona. 
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Pio Baroja, 43 - Berga                     Tel. 938 221 980
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èDissabte, 26 d’agost
Església de Santa Eulàlia
21:00h - 38è Cicle Els Orgues a Catalunya. Intèr-
pret: Jordi Escalona. 

èDissabte, 2 de setembre
Plaça Major de La Valldan (Plaça de l’escola)
18:00h - Ruta naturalista pels llacs del Serret. 

èDivendres, 8 de setembre
Gala de Queralt. Programes a part. 

èDiumenge, 17 de setembre
Festa de Sant Quirze de Pedret. Programes a part 

èDissabte, 23 de setembre
Aparcament de dalt del berenador de la Font Negra 
18:00h - Especial Comte Arnau a Sant Pere de Ma-
drona. 

èDissabte i diumenge, 23 i 24 de setembre
Fira de Santa Tecla. Programes a part. 

Oficina de Turisme i Museu Comarcal de Berga
(Espai d’interpretació de Berga)
De dilluns a dissabte: de 10:00h a 14:00h.
Tardes de divendres a diumenge: 
de 17:00h a 20:00h.
Diumenges i festius: 
d’11:00h a 14:00h i de 17:00h a 20:00h. 

Museu de Ciències Naturals i Col·lecció del Circ
Divendres, dissabte i diumenge: d’11:00h a 
14:00h i de 17:00h a 20:00h. 
Tots els dilluns, dimecres i divendres, fins el 6 de 
setembre (excepte agost)
A les tardes, juga al carrer
Divendres, 28 de juliol: Taula de jocs. 
Pl. Font del Ros. 

Museus i espais visitables
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Fa pocs dies va acabar la tercera edició de la campa-
nya Descobrim el castell de Berga, que des de 2014 

porta a terme l’entitat Amics del Castell  i la Societat Ar-
queològica del Berguedà, amb el suport de voluntaris i 
institucions.

Cada any s’organitza un taller d'estiu d'excavacions 
que treballa en la recuperació d’aquest important balu-
ard. L’objectiu és, a través de l’excavació per extensió, 
aconseguir informació de les estructures del castell 
abans que es transformés als anys 50 en un hotel de 
luxe, una piscina i altres dependències. El castell, decla-
rat com a Bé Cultural d’Interès Natural (BCIN) ha passat 
per diverses etapes al llarg de la seva història, però des 
de l’època medieval fins al carlisme es va utilitzar militar-
ment per a diferents usos.

La campanya d’excavacions dura una setmana, la pri-
mera de juliol, durant la qual, els joves voluntaris van fent 
sondatges arqueològics per a determinar què hi ha. Un 
cop delimitat  i explorat el tram, s’utilitza una excavado-
ra per a treure la runa, el que permetrà acostar-se més 
a les antigues construccions que van quedar colgades. 
Aquest estiu s’ha delimitat i buidat la zona de l’antiga 
piscina. La runa extreta es renta i classifica per color, tex-
tura i components per a identificar les capes i estrats. Tot 
l’inventari es classifica i plasma en una memòria científica 
que es lliura al departament de Cultura de la Genera-
litat”, segons explica l’arqueòleg encarregat de l’excava-
ció, Pere Cascante.

L’objectiu de futur és reconstruir algunes parts i po-

der-les deixar visitables. Xavier Campillo, el presi-
dent de l’associació Amics del Castell, creu que 
això permetrà donar-lo a conèixer i sobretot remarcar 
la seva importància històrica, ja que el castell  és el gran 
desconegut de Berga.

Aquesta iniciativa compta amb el suport del Consell 
Comarcal, propietari del castell, ratificat un any més per 
la consellera comarcal de Cultura, Anna Maria Serra. 
També col·laboren en la campanya l’Ajuntament de 
Berga i la Diputació de Barcelona.

Berga continua descobrint el castell de Sant Ferran
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La Perla s’engalana per gaudir de diversos dies plens de 
gresca i alegria, amb activitats per a tothom i amb la impli-
cació i col·laboració de les entitats de la Vila. L’Ajuntament 
i la Comissió de Festes us obren les portes de bat a bat per 
a compartir aquests dies inoblidables. 

Gironella celebra una de les Festes Majors 
més importants de la Catalunya central

èDimecres 16 d’agost
Plaça de l’Estació
19:30 h - Súper Zumba Kids party 
20:30 h - Súper Zumba party adults 
Col·laboren: Sala Kambüa i Alter 
Sport Gim

èDijous 17 d’agost
16:00 h - Piscines municipals 
Inflables a la Piscina – Entrada gra-
tuïta 
· Entrega de làmines del concurs de 
dibuix 
infantil Pinta la Festa Major.
17:00 h - Plaça de l’estació - 8 hores 
de petanca. Organitza: Club Petanca 
Gironella.
18:00 h - Plaça de l’estació 
La Festa Major de Gironella en di-
recte pel programa de televisió País 
km 0 de la Xarxa de Comunicació 
Local.

19:30 h - Plaça de l’estació - Súper 
festa Holi Dolly 
23:30 h - Font del Balç
Concert organitzat per la Font del 
Balç

èDivendres 18 d’agost
19:00 h - Plaça de l’Església
Pregó de la Festa Major Infantil 
amb en Guillem dels ànecs i Festa 
de l’escuma.
20:00 h - Església Vella 
Inauguració de l’exposició: Cadires 
Art. 
Col·labora: Dones d’Art del Bergue-
dà.
22:00 h - Plaça de la Vila
Proclamació de la Pubilla i l’Hereu 
de Gironella 2017
00:00 h - Plaça de l’Església
Concert Vermúsic. Zona Vermúsic. 
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00:00 h - Font del Balç
Marató de Dj’s amb la festa This is 
cool i Mon Dj. Gratuït.

èDissabte 19 d’agost 
8:00h - Zona esportiva municipal
12 hores de tennis Vila 
de Gironella. 
Organitza: Club de Tennis Gironella.
9:00 h - Espai Sant Tomàs
Certamen ocellaire. 
Organitza: 
Unió Ocellaire de Gironella
12:00 h - Plaça de l’Església - Festi-
val Holi Infantil.
13:00 h - Plaça de l’Església
Vermut musical. Zona Vermúsic
16:00 h - Bar Ja s’hi val! 
Concurs local de botifarra. 
Programes a part. 
Organitza: Bar Ja s’hi val! 
17:30 h
Inici davant Local del Blat i final Plaça 
de l’Església
Cercavila de Nassos amb
els Pepsicolen. 
19:00 h - Plaça de la Vila
Concentració de penyes joves, “Txu-
pinazo” i Correbous amb braus infla-
bles pel nucli històric.
22:00 h - Plaça de la Vila
Pregó de Festa Major i llançament 
dels 3 coets. 
A continuació XLVIII Festival de Dan-
sa Folklòrica amb els amics de l’Al-
morratxa de Gironella, l’esbart Manre-
sà i l’esbart Sant Vicentí.
00:00 h - Plaça de l’Església 

Concert Vermúsic. Zona Vermúsic
00:00 h  - Plaça de l’estació
Ball de plaça amb Aura. Gratuït. 
00:00 h - Font del Balç
Concert amb l’Orquestra All i Oli, Dj 
Weah i Strika Dj’s. Gratuït.

èDiumenge 20 d’agost
12:30 h - Plaça de la Vila
Gran ballada de l’Almorratxa, can-
tada amb la Coral Estel de Gironella 
i sardanes amb la cobla ciutat de 
Manresa.
13:30 h - Plaça de l’Església
Vermut musical. Zona Vermúsic. 
17:00 h - Plaça de l’Església
Juguem a fer bombolles de sabó 
gegants i espectacle.

PEPSICOLEN.
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17:30 h - Església Vella
Inauguració de les exposicions 
dels concursos: 
Pintura ràpida i dibuix infantil.
17:30 h - Zona esportiva municipal
Partit de Futbol: 
CF Atlètic Gironella – C.F. Ripoll. 
18:00h - Plaça de la Vila
Sardanes amb la cobla de l’orquestra Selvatana. 
19:00 h - Plaça de l’Església
Brunch electrònic. Zona Vermúsic. 
20:00 h - Plaça de l’estació
Concert amb l’orquestra Selvatana. 
Venda d’entrades a partir de les 19:00 h Preu: 4€.
22:00 h - Font del Balç
Ressaca compartida amb Thug Life i Dj Loga 
Sound Events. 
Gratuït.
23:30 h - Plaça de l’estació
Ball de Festa Major amb l’Orquestra Selvatana. Ven-
da d’entrades a partir de les 22:30 h Preu: 6€.

èDilluns 21 d’agost
18:00 h - Plaça de la Vila 
Sardanes amb l’Orquestra Maravella. 

19:00 h  - Plaça de l’Església
Espectacle. A quant va la mel?
20:00 h - Plaça de l’estació
Concert amb l’Orquestra Maravella. 
Venda d’entrades a les 19:00 h Preu 4€. 
23:00 h  - Plaça de l’estació
Ball de Gala amb l’Orquestra Maravella. Venda d’en-
trades a les 22:00 h Preu 6€. 

èDimarts 22 d’agost 
21:30 h  - Plaça de la Vila
Cantada d’havaneres amb Els Cremats i cremat de 
rom per a tothom. 

Exposicions artístiques – Església Vella
Divendres 18  de 19:00 h a 21:00 h
Dissabte 19 de 09:00 h a 14:00 h 
i de 18:00 h a 22:00 h
Diumenge 20 de 12:00h a 14:00h 
i de 17:30 a 19:00 h
Dilluns 21 de 12:00 a 14:00 h i de 17:30 a 19:00 h
Dimarts 22 de 19:00 a 22:00 h

Actes religiosos
Diumenge 20 d’agost
11:30 h 
Missa de Festa Major dedicada a Sant Roc i cantada 
dels Goigs.

Dilluns 21 d’agost
11:00 h
Missa concelebrada amb els sacerdots de l’arxi-
prestat per a tots els difunts de la parròquia.

ORQUESTRA MARAVELLA
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Dissabte 5 d’agost
16:00 h - Concurs de Truc.
Diumenge 6 d’agost
17:00 h - A la plaça Major
Festa del segar i el batre. (programes a part)
Ball de tarda i nit amb M. Alba i sopar.
00:30 h Karpès Gósol: la prèvia.
Divendres 11 d’agost
11:00 h - Activitats per a nens i benvinguda 
de la Festa Major.
17:00 h - Zumba.
18:30 h - Teatre infantil a càrrec de nens 
del poble.
23:00 h - Nit Jove: Correfoc dels Diables  

del Clot de l’infern. Concert: Sixtus   
versions i a continuació Pd Nanfu & Salas xic.
Dissabte 12 d’agost
10:30 h - Gimcana infantil.
16:00 h - Concurs de botifarra.
22:30 h - Cantada de cançons amb el cor  
parroquial de Gósol, la coral de Saldes i els  
acordionistes del Pedraforca.
00:30 h - Summer festival + fluor party 
amb Mondj.
Diumenge 13 d’agost
12:30 h - Concurs de postres.
17:00 h - Gimcana de grans: descobreix 
Gósol.

17:00 h - Ball de tarda amb Joan Altarriba.
23:00 h  - Lotogósol. 
Tot seguit a les Karpes Gósol.
Nit remember amb Enric Castella 
+ nit de hits amb mojitos.
Dilluns 14 d’agost
10:30 h - Futbol infantil.
17:00 h - Cinema infantil.
19:00 h - Ball de tarda amb el Duet Ambient.
23:00 h - Ball de nit amb el Duet Ambient.
Tot seguit a les Karpes Gósol: fes-te conèixer.
Dimarts 15 d’agost
11:00 h - Cercavila de Gegants i Nans 
amb els Grallers.

12:00 h - Missa de Festa Major a “Santa 
Maria”.
18:00 h - Ball de les Cosses, gegants i  
nans, donant entrada al ball de tarda amb el trio 
Tramuntana.
22:30 h - Cercatasques amb Marc Anglarill.  
Seguidament Karpes Gósol.
Dimecres 16 d’agost
12:00 h - Missa de Sant Roc.
18:00 h - Ball de tarda amb Jordi Bruch.
23:00 h - Espectacle amb Lo Pau de Pons.
01:00 h - Karpes Gósol.
05:00 h - Les cosses dels borratxos.
Dijous 17 d’agost
10:30 h - Jocs de Cucanya, escuma 
i remullada a la plaça.
18:00 h - Ball de les cosses, gegants i nans,  
donant entrada al ball de tarda amb Joan 
Vilandeny.
23:00 h - Ball de casats amb Joan Vilandeny 
i Cosses nocturnes.
01:30 h - Karpes Gósol. Fora estocs.

Gósol: dies i dies de Festa Major
Del 5 al 17 d'agost hi ha activitats per a tots els gustos i edats. 
Unes bones dates per a retrobar-se, gaudint de la natura i de la 
festa. La diversió és assegurada. Us hi afegiu?

Hostal Cal Franciscó

Ctra de Berga, s/n 
25712 GÓSOL 
(Lleida)

Tel. 973 37 00 75                        www.hostalcalfrancisco.es

tasta.cat 12 / AGOST / SETEMBRE  201746
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938 250 062

Del 4 al 8 d’agost, Olvan celebra la Festa Major
A Olvan ja és tot a punt per a celebrar 
la Festa Major, més animada que mai, 
amb activitats per a totes les edats i 
gustos. L’ajuntament i la comissió de 
festes us hi conviden.
Divendres 4 d’agost

19 h Orientació infantil sobre rodes (busca el teu regal).
19 h Primera Trobada de Ball en Línia, a la pista 
poliesportiva.
20:30 h Busca... busca... busca. Sobre rodes sènior.
23:30 h Nit jove amb Logasoundevents + Dj Garcia 
by Dj Lopez.

Dissabte 5 d’agost
10 h Concurs de dibuix infantil.
16 h 35è Concurs de Botifarra, a l’Ateneu (programes 
a part).
18 h “La marrana”, gimcana popular.
22 h Ball de festa major amb Solimar.

Diumenge 6 d’agost
08 h Esmorzar i tir al plat, al camp de l’Alzinosa (pro-
grames a part).
10 h Mercat de productes artesans.
10:30 h Santa missa.
18 h Olvan benzina i nervi: dues rodes show (progra-
mes a part)
21 h Sardanes amb la Principal de Berga, a la plaça 
Major.
22:30 h Ball de Festa Major amb el duet De Franc. 

Dilluns 7 d’agost
10 h Gimcana infantil a la pista poliesportiva.
10:30 h Missa de difunts.
17:30 h Animació infantil amb Discobaby i, seguida-
ment, circuit elèctric de charriots i easy rollers per a la 
mainada, a la pista poliesportiva.
19 h Zumba party amb Eve Kambüa, a la plaça 
Rodona.
22 h Cantada d’havaneres amb el grup Terra Endins. 
A la mitja part, gran cremat de rom. En acabar, lluït 
ball amb Pep i M. José.

Dimarts 8 d’agost
17:30 h Jocs de cucanya a la plaça Major.

47AGOST / SETEMBRE  2017 tasta.cat 12
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Divendres 11 d’agost
19h
Plaça del Campanar
Repicada de campanes, traca, txupi-
nazo i pregó a càrrec d’Inés Moraleda 
“bella de Walt Disney”. Tot seguit, 
passa carrers Holi Colors amb Diverti-
mento. (portar roba vella per tacar)
21h
Servei d’entrepans al Bar de la Comis-
sió de Festes.
23h
Concert amb els Strip’s i Taekwombo. 
Tot seguit, Disco Mòbil amb Diverti-
mento + Dj Martins.

Dissabte 12 d’agost
10h
Via Ferrada de l’Empalomar. Empadronats gratuït. 
Inscripcions a l’alberg. (places limitades)
11h
Animació infantil amb l’espectacle Disco Baby, 
que acabarà amb la festa de l’escuma i xeringada. 
Tots els assistents rebran un obsequi a càrrec de 
la comissió de festes.
17:30h
Recital líric a càrrec de la mezzosoprano Inés 
Moraleda, amb cançons d’avui i sempre.
20h

Vine a sopar al Bar Coyote. Entrepans bons, 
bonics i barats.
23h
Nit de concerts amb Natband (Rock’n Roll), The 
Xonses (versió Rock) i Bossonaya (Versió Rumba 
Ska). En acabar, disco mòbil amb Dj Pd Clueta.

Diumenge 13 d’agost
11h
Pista poliesportiva
Animació infantil amb Divertimento.
16h
Concurs de Botifarra. Inscripcions a partir de les 
15:30h a la pista. Preu 12€ per parella.

FIRES I FESTES

Llança’t a 
la Festa Major!

De l’11 al 16 d‘agost, Vallcebre se submergeix en la gran festa del poble, la Festa 
Major, que arriba carregada d’activitats per a petits i grans, de tota mena, per a no 
parar ni un minut i gaudir sense parar.
L’ajuntament de Vallcebre i la Comissió de Festes us hi conviden. Llanceu-vos-hi!
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16h
Camp de futbol - Tarda de motor
19h
Concert de Rustik’s de Vallcebre.
22h
Caminada Nocturna. Apte per a 
tothom. Sortida des de la pista. Cal 
portar lot o frontal. A l’arribada, coca 
i moscatell. Tot seguit disco mòbil 
amb Dj Martins.

Dilluns 14 d’agost
21h - A la Pista
Sopar popular i a continuació, ball de 
nit amb el grup Solistes i Nit de Dj’s 
amb Dj Yassin i Dj Miquel Fontanova 
(Flaix FM). Cal comprar tiquets del sopar als esta-
bliments habituals abans del 7 d’agost.

Dimarts 15 d’agost
10h
Barranquisme al forat negre i activitats infantils. 
Empadronats gratuït. Inscripcions a l’Alberg 
(places limitades)

VALLCEBRE / ALIMENTACIÓ

Plaça del Roser, s/n 
08699 Vallcebre Tel. 622 959 597

El teu espai 
de trobada 
a la Muntanya 
del Berguedà

Plaça de l'Esglèsia, 1      08699 VALLCEBRE (BCN)
606 388 977

fbarcelona@rectoriavallcebre.com           www. rectoriavallcebre.com

Tel. 93 822 70 36                      08699 VALCEBRE

TURISME RURAL
Tel. 636 007 395

Vallcebre

10:30
Missa Solemne. En acabar, 
aperitiu tradicional.
16h
Concurs de truc. Inscripcions a 
partir de les 15:30h a la Pista. 
Preu: 12€ per parella.
16h
Pista poliesportiva.
Pintacares i inflables, a càrrec 
de Divertimento.
18h 
Concert amb Sona bé grup.
19:30hIN
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Ball de tarda amb Sona bé grup.
Dimecres 16 d’agost

14h
Parc dels roures
Fontada Popular de Sant Roc. (Que cadascú es 
porti la teca que entre tots ens la fotrem).
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Avià també celebra la Festa Major 
aquest mes d’agost. És una de les dar-
rers del mes, però molt animada i par-
ticipada. Durant 6 dies us ofereix activi-
tats lúdiques i esportives de tota mena. 
Veniu a Avià i sabreu el què és gaudir!
Dissabte 20 d’agost

Tot el dia
Pista coberta
XIII Torneig de Bàsquet 3x3. 

Diumenge 21 d’agost
Parc del Tossal
08:00 h
Torneig social de botxes.
A partir de les 10:00 h
Sobre les piscines
V Torneig de vòlei fang. Programes a part. 

Divendres 26 d’agost
17:30 h
Sala d’exposicions
Berenar del Pubillatge, on hi son convidats els 
joves nascuts entre els anys 1999 i 2000, que 
tinguin ganes de formar part del pubillatge 
del poble. 

18:30 h
Carrers del municipi
XXVIII Cercavila amb els nens i gegants d’Avià, 
ballant al so dels Entrompats Band acompa-
nyats dels grallers locals.
Recorregut: veure programa (www.avia.cat)
21:30 h
Carrers del municipi
Correfoc, a càrrec de la colla els Diables 
Esclata Aglans d’Avià.

Recorregut: veure programa (www.avia.cat)
23:00 h
Plaça Ateneu
Ball a càrrec del conjunt Orgue de Gats.
00:30 h
Pista poliesportiva
Concert jove: versions amb Zapping + disco-
teca mòbil

Dissabte 27 d’agost
12:00 h
Plaça Abat Oliba
Espectacle de titelles a càrrec de Montserrat 
Tintó.
17:00 h
Aparcament Local Avianès
I Torneig de jocs ximples. 
19:00 h
Plaça Ateneu
Zumba. Aneu-hi disfressats i optareu a premis 
a les disfresses més originals i al grup més 
nombrós. (categoria infantil -12 anys i adults)
22:00 h
Plaça Padró
Havaneres a càrrec del grup Sac i Ganxo i el 
grup Corrandes Animació amb l’espectacle 
Cançons del Mar i de la Terra. Hi haurà rom 
cremat i a la mitja part, presentació dels can-
didats a Hereu, Pubilla, Dama i Fadrí d’Avià 
2017.
23:00 h
Av. Pau Casals amb Ronda Queralt
Cercabirres. Programa a part. 

6 dies d'activitats 
lúdiques i esportives
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00:30 h
Pista Poliesportiva
Concert Jove
Roba Estesa + Pepet i Marieta + PD 
Nanfu&SalasXic.

Diumenge 28 d’agost
12:00 h
Església Parroquial
Missa Major en honor a Sant Lleïr amb la col-
laboració de la Coral Santa Maria d’Avià.
Després de missa a la plaça del Padró.
Sardanes amb la Cobla Pirineu.
18:30 h
Plaça Ateneu
Concert de Festa Major amb l’orquestra 
Rosaleda.
Seguidament a la plaça Ateneu.
Ball amb l’orquestra Rosaleda.

Dilluns 29 d’agost
10:00 h
Escola d’Avià

Matinal infantil + Xocolatada + Concurs de 
dibuix.
(Consultar programa) Fi de festa amb canó 
d’escuma.
12:00 h
Església parroquial
Missa pels difunts del poble.
16:00 h
Plaça Ateneu
Animació infantil amb Carles Cuberes i l’es-

pectacle “Cassoles, olles i cançons”. 
Lliurament de premis del concurs de dibuix.
21:30 h
Ateneu d’Avià
Teatre representant la comèdia “Bojos pel 
bisturí”. Venda d’entrades del 22 al 26 d’agost 
a les oficines de l’ajuntament i el mateix dia 
una hora abans de l’actuació. Preu 6€. 

Dissabte 16 de setembre
Pla de la Parera
V Rostollada Motorshow Avià a benefici del 
Taller Coloma. Programes a part. Org. 
Motoclub Foc i Fuegu.

Organitza l’Ajuntament d’Avià conjuntament 
amb les entitats del poble: club esportiu 
Bàsquet d’Avià, club de botxes Avià, grup de 
joves d’Avià, colla de diables els Esclata Aglans 
d’Avià i colla de geganters i grallers d’Avià i 
Agrupació Teatral Avianesa, entre altres.

+ info: www.avia.cat
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èDilluns 28, dimarts 29, 
dimecres 30 i dijous 31 d’agost

21:30 h - Local Social - Cinema
èDivendres 1 de setembre 

21:30 h - El grup de Teatre de Montmajor 
representarà: Ens han robat la iaia.
Direcció escènica: Montse Tristany.
Una obra eixelebrada i divertida que 
té com a protagonista una àvia mor-
ta d’un fart d’arròs a la platja i que la 
roben uns desconeguts.
23:55 h - Club Esportiu - 
Concert jove. Grups de versions + Pd’s 
Entrada lliure
èDissabte 2 de setembre

16:00 h - Camp de Futbol - 
Triangular de Futbol 11 entre Montmajor FC, 
Casserres CF i Olvan CE. 
18:00 h - Xocolatada popular.
Tot seguit, animació infantil amb el 
grup Els Farsants.
22:00 h - Havaneres a càrrec del grup 
Rems amb l’ imprescindible Cremat de rom 
a la mitja part.
èDiumenge 3 de setembre

12:00 h - Missa solemne acompanyada 
del Cor Arrels de Montmajor.

18:30 h - 
Concert per l’orquestra Platinum
A continuació: Ballada de gegants del 
Comú de Montmajor i ball amb l'orquestra 
Platinum .
Inflable gratuït per a la mainada
èDilluns 4 de setembre

10:00 h - 
Vedat de Serracanya - Tir al plat.
18:00 h  - Local Social
Cinema Sessió infantil.
20:00 h  - 
Ball de tarda – vespre amb Cafè Trio. 
A la mitja part, botifarrada popu-
lar. Preu: 3€

La comissió es reserva el dret d’alterar el 
programa per causes de força major.

Festa Major de Montmajor 2017

FIRES I FESTES

Endinseu-vos en l’ambient de princi-
pis del segle passat i gaudiu de les 
activitats i actuacions que trobareu a 
Montmajor el dia 11, dia de mercat. I 
quin mercat!
10:00 h - Obertura del 22è mercat 
amb cercavila dels gegants convi-
dats a la festa. A la plaça presentació 
de les colles geganteres i ballada 
general.
Parades , tradició i sorpreses. Home-
natge als antics mercaders.
14:00 h - Dinar de germanor a 
l’ombra del Local del Comú.
Després de dinar, Gran Ball amb el 
Músic Dolfi.
NOTA: Per a encàrrecs de tiquets 
truqueu al 93 824 60 00 o al  93 744 
11 34 o www.montmajor.cat
Els tiquets hauran de ser retirats 
abans del dia 9 de setembre. Preu 
del Dinar: anticipades 13 €, el mateix 
dia 15 €.

L'11 de setembre 
és Mercat i Tradició

Informació i visites: 938 246 000    630 648 330
montmajor@diba.cat
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èDivendres 11 d’agost
20:00 h  - Cal Candi
Sortida per veure llàgrimes Sant Llorenç 
21:00 h  - Molí Cavaller
Sortida per veure llàgrimes Sant Llorenç  + 
sopar + cremat de rom 
22:00 h - Parc dels gronxadors 
Cinema: Un monstruo viene a verme
èDissabte 12 d’agost
18:30 h  - Parc dels gronxadors 
Xeringada colors
21:30 h  - Parc dels gronxadors 
Sopar popular
èDiumenge 13 d’agost
Matí - Concentració de vehicles antics
12:00 h  - Local Cultural 
Actuació espectacle el circ de les puces
17:00 h
Teatre.

Vilada, als peus del pantà de la Baells, ja posa a punt la festa 
major d’estiu que se celebra aquest mes d’agost amb actes 
per a tothom, variats i atractius, com el concert de Brams i al-
tres grups que no us podeu deixar perdre, o les  Els organit-
zadors, la Comissió de Festes i l’Ajuntament us hi conviden!

L’estiu a Vilada és Festa Major

21:00 h  - Molí Cavaller
Sortida Per veure llàgrimes Sant Llorenç  + 
sopar + cremat de rom 
èDilluns 14 d’agost
23:00 h - Zona Esportiva
Concert: Brams + Rescat + Rupits + Dj Kutal

èDimarts 15 d’agost
9:00 h 
Passeig dels pins del metge
Bany de bosc
11:45 h 

(Sortint de missa)
Benedicció cotxes 
22:00 h 
Parc dels gronxadors 
Cinema: Un monstruo viene a verme.
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El juliol de 1987, al carrer Sant Jordi 
de Casserres, va néixer un taller de 
reparació de planxa i pintura de tot 
tipus de vehicles, des del més antic 
al més modern. Els casserrencs Xis-

cu Marmi i Pere Suades han treballat durant 
aquests darrers 30 anys amb les últimes 
tecnologies del mercat, adaptant-se a cada 
novetat i utilitzant un sistema de pintura a 
l’aigua, sempre amb l’objectiu de millorar el 
servei que ofereixen a la Planxisteria i Pin-
tura Sant Jordi.

Arribats als primers 30 anys del taller, hem 
de ressaltar el seu bon fer, la professionalitat i 
mestratge d’aquests tècnics, especialitzant-se 
en tot tipus de vehicles, però d’una manera 
destacada amb els vehicles clàssics i històrics, 
que necessiten una cura i un art especial.

El taller, que amb els anys ha guanyat en 
espai i clients, ara compta amb la incorpora-
ció de Jordi Marmi i disposa d’una cabina 
de pintura de grans dimensions on es pot 
treballar amb vehicles grans, així com les 
eines i tecnologia necessàries per a reparar 
la planxa dels vehicles amb uns resultats ex-
cel·lents i duradors.

Planxisteria i Pintura Sant Jordi vol 
agrair la confiança i fidelitat de clients, prove-
ïdors i amics durant aquestes tres dècades i 
afronta el futur amb l’objectiu d’oferir la millor 
qualitat i servei durant molts i molts anys.

T
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Carrer Sant Jordi, 7 - 08693 Casserres     938 234 375     Xiscu 606 670 336    Pere 629 219 764      

Especialitat
en cotxes

antics
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CABINA DE PINTURA HILDEBRAND DE GRANS DIMENSIONS
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t SALUT

ALBERT ROVIRA

Rehabilitació 
i readaptació
esportiva

Consulta a:
Centre Mèdic Berguedà 

938 220 053
Passeig de la Pau, 21 BERGA 
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Reentrena't 
’esport ha passat de ser una eina bàsica 
per al benestar del segle XXI a ser un 
factor d’estrès i desgast mecànic ac-
celerat. El fenomen de la motivació, la 
superació personal, el “no límit”, com-
peticions cada cap setmana, els entre-
naments per internet o les aplicacions 
que ens entrenen, ens estan apartant 
del primer i més veritable sentit de 
practicar esport: nosaltres mateixos; la 
salut esportiva ha de ser inqüestiona-
ble i una responsabilitat de tots.

“Aquesta lesió m’agafa en mal mo-
ment; tres setmanes de repòs i 10 ses-
sions de fisioteràpia; la propera com-
petició m’apreta;

Sí, ja no em fa tant mal; ...demà surto 
a provar-ho”. Errada.

Què és el reentrenament?
Sigui una activitat de lleure, amateur 
o professional, el reentrenament o re-
adaptació esportiva és una etapa clau 
en el procés de rehabilitació de lesions. 
A vegades desconeguda i massa sovint 
oblidada, ocupa l’espai entre les sessi-
ons de camilla i la tornada a l’activitat 
esportiva habitual. Incorpora una sèrie 

L

T

SALUT / FISIOTERÀPIA

SALUT / FISIOTERÀPIA

SALUT / PSICOLOGIA
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de mesures “terapèutiques” orientades 
a millorar les propietats biològiques i 
biomecàniques del teixit lesionat res-
pecte a l’estat en què es trobava en el 
moment de la lesió. D’aquesta manera, 
es converteix, també, en el principal 
instrument de prevenció i facilita temps 
al cos a restablir, amb ordre, diligència i 
sentit,  un estat de forma idoni tot apar-
tant-nos del camí de les recaigudes.

Amb què ens hem de fixar?
La durada del reentrenament és vari-
able, depenent del teixit lesionat, de 
la fisiologia i genètica de l’esportista i 
dels requisits o condicionants de l’es-
port que es practiqui. El principal indi-
cador que reflecteix si un està llest per 
retornar a l’entrenament o a la compe-
tició és el nivell de força muscular i el 
temps de resposta motora; l’absència 
de dolor, d’inflamació o d’impotència 
funcional deixa de ser un valor fiable 

per a reprendre una activitat espor-
tiva amb garanties.  

I com ho puc plantejar?
Planifica la càrrega de treball que 
repercutirà sobre l’estructura lesio-
nada. S’ha de ser progressiu en el 
tipus d’exercici i la implicació que 
en deriva. Un plantejament bàsic pot 
ser iniciar amb exercicis isomètrics i 
concèntrics per passar, en una fase 
més avançada, a exercicis excèntrics 
i pliomètrics.

Integra tot el cos i desenvolupa la 
musculatura compensatòria (la que 
creus que no fas servir) evolucionant 
des de l’exercici simple al més com-
plex.

Adapta el contingut al medi on es 
desenvolupa el teu esport i perse-
gueix trobar nous estímuls que reque-
reixin noves implicacions i millores.

Amplia les teves mires i entén el 
cos des d’una visió holística; una nu-
trició equilibrada amb la suplemen-
tació adequada, respectar el des-
cans i els processos de regeneració, 
o assegurar l’aportament energètic 
i eliminació de substàncies nocives.

Recorda que no es tracta de “tenir 
temps” sinó de “trobar el temps”. í
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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

➜ 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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CASSERREST
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➜ MODA I COMPLEMENTS  
Climent 1890 938 380 174
La sabateria 938 380 363
Vilanova modes 938 380 393
L’armari 938 381 275
M28   938 380 898
Circuns joies  938 380 236
Llanes katia  630 046 544
Tre’s 606 507 858

➜ ALIMENTACIÓ  
Cansaladeria Obea 938 380 348
Embotits Caus des de 1916 938 380 014
Forn Julió 938 380 063

➜ SALUT I BELLESA  
Centre de podologia Puig-reig 938 290 230
+ Centre Òptic 938 290 485
Tot Natura 938 290 931
Quirobell 938 380 337
Perruqueria Eli 938 290 186
Perruqueria Queralt 938 290 036
Perruqueria Balmanya 938 380 724

➜ DECORACIÓ I LLAR  
Tencor  938 380 008
Arquitectura & Mobiliari 938 380 221

➜ RESTAURACIÓ  
Cafè Bar La Llar 938 380 488
Terrers by Pey  938 380 741
Cafè Llobregat  938 290 228
Bar Garbí  938 380 315

➜ LLIBRERIA  
Llibreria Montserrat  938 380 088

➜ FOTOGRAFIA I ELECTRÒNICA  
Electricitat–Electrodomèstics Calsina   938 380 247
Iglesias fotògrafs  938 380 005

➜ ALTRES  
Assessoria Puig-reig  938 380 184
Assegurances garcia – Banc Santander 938 380 606

EL REIG LA PUIG
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Periodista
i escriptor Verge coronada

Corria l'any 1915 i pel sermó de la 
Gala, el pare claretià berguedà, Joan 
Postius, llançava la idea de fer la coro-
nació canònica de la Mare de Déu de 

Queralt. A partir d'aleshores, el poble de Berga 
es va mobilitzar per organitzar la festa més gran 
que ningú havia vist.

La coronació canònica es va constituir al se-
gle XVII pels pares caputxins, però no va ser fins 
al XIX que es va incorporar a la litúrgia roma-
na i consistia en la imposició d'una corona a la 
imatge escollida per tal de ressaltar així la seva 
advocació mariana.

Amb la corona es donava a la verge el 
caràcter de regina i com a requisits havia de 
posseir un valor històric i artístic documentat, 
gaudir d'una gran devoció popular i haver-se 
provat els favors concedits al poble. La coro-
nació podia venir per instàncies directament 
papals, diocesanes o fins i tot per membres li-
túrgics, sempre amb el permís de les correspo-
nents autoritats eclesiàstiques.

La coronació es sol realitzar dins l'Eucaristia 

i tot transcorre de manera usual fins a l'homilia, 
on es ressalta el paper matern i a la vegada reial 
de Maria a l'església. Després de la prèdica, els 
padrins porten la corona al Papa, nunci o bisbe 
que diu l'oració de benedicció i la ruixa amb 
aigua beneïda. A continuació, si és Verge Mare, 
primer es corona el nen Jesús i després Maria.

A Catalunya, la primera coronació canònica 
va ser la de la Verge de Montserrat, patrona de 
Catalunya, el 1881. El mateix any es feia la pri-
mera coronació a Espanya, a Vera de Moncayo, 
Saragossa.

La Verge de la Mercè, patrona de Barcelona, 
ho va ser el 1888, i com diríem amb llenguatge 
actual, el fenomen es va posar de moda i a con-
tinuació van venir les coronacions de la Verge 
de la Misericòrdia, patrona de Reus, el 1904, de 
la patrona de Montblanc, la Verge de la Serra, el 
1906, i un any més tard, la Mare de Déu de la 
Misericòrdia, patrona de Canet de Mar i el Mares-
me. Ja el 1911 ho van ser la Verge del Claustre, 
patrona de Tarragona, i la Verge de la Candelera, 
patrona de Valls.

No fou fins al 3 de setembre de 1916, a les 
deu del matí, a Berga, que es va celebrar un so-
lemne pontifical a la parròquia de Berga, oficiat 
pel nunci representant del Papa Benet XV, qui 
va coronar la Mare de Déu de Queralt al capda-
munt de les escales de la plaça Sant Pere.

Acabarem l'article amb les declaracions del 
capellà custodi de Queralt, Ramon Barniol, du-
rant el centenari de la coronació, on va dir que 
“la coronació de la Mare de Déu no va ser per 
fer-la reina, sinó mare. La gent va donar joies per 
fer la corona perquè volien que portés una part 
d'ells, tots entenen la Mare de Déu com la mare 
de tots, no pas com la reina del poble”. í

Bibliografia: 
El Punt Avui, 15 juliol 2017. L'Erol – “El Reial Santuari 
de Queralt” de Ramon Felipó. Wikipedia
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INFORMACIÓ COMARCAL

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

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

tasta.cat 11 / JUNY / JULIOL  201761

INFO BERGUEDÀT

EMERGÈNCIES

Capolat
Restaurant La Cantina de Llinars
Carretera de Berga a  
Sant Llorenç de Morunys, km. 18. 
Tels. 938 210 986 i 678 308 880  
obert cada dia excepte dilluns i dimarts

+ info: www.elbergueda.cat
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CONSULTES 24h: 670 005 005 / Pere II, 7 baixos A / BERGA / Tel. 93 822 10 11

Treballem amb mútues
Obrim de 

dilluns a dissabtes
de 9 a 22h.i moltes

més/

FINANÇAMENT A 18 MESOS SENSE INTERESSOS

Prepara la tornada

del teu fill a l'escola:

30% dte en

tractaments d'ortodòncia


