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Presentació

La vinyeta

Arriben els bolets!

O

si més no, això és el que esperem. Amb bolets,
pocs o molts, arriben les principals fires i festes
boletaires del Berguedà, que converteixen la
comarca en la capital del bolet de Catalunya.
Abans, però, hem de gaudir de la Fira de
Santa Tecla, que ens retorna a la terra com a
base de la nostra existència. La Pobla de Lillet celebra la Festa Major del Roser animada al màxim. Tot i que enceta les activitats
boletaires a la comarca amb la concorreguda
fira. Seguirà el Concurs de Boletaires de
Berga, del qual en parlem amb el president
de la Penya Boletaire, Ramon Minoves, i
les fires de Vilada, Cal Rosal i Guardiola,
amb els corresponents mercats boletaires i
de productes de proximitat, o el Museu del
Bolet de Montmajor, ple d’art boletaire.
L’esport també és protagonista, posant
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Patrimoni

Bagà: de l’esplendor medieval a la
sumptuositat del barroc i el romanticisme

REPORTATGE
RAMON VILADOMAT

Periodista

A

ra, però, també es reivindica
pels seus importants vestigis
patrimonials sorgits al segle
XVIII, la seva segona època d’esplendor i riquesa, amb la seva incorporació
a la industria tèxtil de la llana i cotonera.
Entre aquest ric patrimoni hi destaca el
que fou el castell medieval dels barons
de Pinós, reconvertit als segles XVIII i XIX
en palau, i que per si sol constitueix una
de les edificacions civils barroques més
rellevants del Berguedà amb una planta
noble ricament decorada amb un conjunt de pintures d’inspiració romàntica.
Així, si bé els orígens de Bagà és
remunten al segle X, quan s’integra
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com a possessió primer dels comtes de Cerdanya i posteriorment, al
segle XIII, de la família Pinós a partir
de l’atorgament d’una carta de privilegis per part de Galceran de Pinós
III i la seva esposa Esclarmonda, per
fundar l’actual vila, al segle XVIII la vila
sofreix un conjunt de transformacions que li aporten nova vida, especialment a partir de l’expansió de la
pastura i la industria llanera.
El passat medieval de la vila es
coneix gràcies al seu valuós arxiu,
conservar en gran part malgrat totes
les vicissituds ocorregudes al llarg dels
anys, estudiat i inventariat per mossèn

SUSANA BUJAN

Sens dubte, la vila de Bagà és una de les poblacions berguedanes més implicades en la preservació i reivindicació
del seu passat medieval. Nogensmenys, la vila ha estat,
des de temps de la Marca Hispànica, reconeguda com a
capital de l’Alt Llobregat.

Joan Serra Vilaró l’arxiver, arqueòleg
i historiador cardoní que fou vicari de
Bagà entre 1904 i 1906, i que per encàrrec de l’Institut d’Estudis Catalans
va recollir en la seva obra Baronies de
Pinós i Mataplana, editada en tres volums per la Biblioteca Balmes.

Aquesta obra, reeditada l’any
1989 en edició facsímil pel Centre d’
Estudis Baganesos, és un document
imprescindible per conèixer el passat
medieval i també modern d’aquest
ampli territori administrat per la família
Pinós que, més enllà de l’Alt Bergue-

De castell a palau

Sens dubte, però, un dels conjunts
patrimonials més reivindicats per a la
seva recuperació en els darrers anys
ha estat l’antic castell dels barons
de Pinós. Aquest edifici, restaurat en

nar-lo a equipament cultural i que actualment acull, a més de l’Oficina de
Turisme, el Centre Medieval i dels Càtars, amb una exposició permanent
sobre el catarisme i la vida medieval
de Bagà amb un audiovisual que narra la llegenda del Rescat de les 100
donzelles i Bagà 1440, vida quotidiana en una vila medieval.
MONTSE VILADOMAT

dà, arribava fins a indrets de l’Alt Urgell i la Segarra.
La importància de Bagà com a
nucli urbà medieval és rellevant, ja
que es configura a partir d’un conjunt emmurallat dels qual es conserveu vestigis remarcables, ben definit
a partir del traçat del carrer Major i
la plaça porticada i els carrers amb
pendent que porten fins al castell dels
Pinós, a la part superior de la vila.
A l’altra extrem del conjunt urbà,
a la part baixa i tocant els marges del
riu Bastareny, hi ha l’església gòtica
de Sant Esteve, iniciada a mitjans
del segle XIV, i que per ella sola també constituïx un dels monuments
més rellevants de la vila. El conjunt,
concretament el campanar i les cobertes laterals, ha estat restaurat
recentment pel Servei de Patrimoni
Arquitectònic Local de la Diputació
de Barcelona.

diferents fases a partir del que queda de les diferents transformacions i
usos que al llarg dels anys ha tingut,
amaga encara alguns dels elements
artístics més destacables de la vila.
Després de ser residència i casal
dels barons de Pinós durant més de
quatre segles, fins a finals del segle
XV, quan el llinatge fou passat a les
famílies dels Alba i Medinacelli, el conjunt va sofrir diferents transformacions
ocorregudes a partir de les destruccions que sofrí tant en la Guerra dels Se-

gadors per part de les tropes franceses, com posteriorment, en la Guerra
de Successió per l’exèrcit de Felip V.
El palau actual és el resultat de la
reconstrucció impulsada per Acaci de
Còdol i Roset que li va donar l’aparença actual d’un marcat estil barroc, tal
com ens ho explica Pere Cascante,
arqueòleg i responsable del patrimoni i
divulgació del patrimoni baganès.
L’any 1989 aquest edifici, decalat
Bé Cultural d’Interès Nacional, va ser
adquirit per l’Ajuntament per desti-

S. XVIII: l’esplendor del barroc

Tal com comenta el també historiador
i arxiver baganès, Xavier Pedrals, l’esplendor de Bagà, més enllà de l’època
medieval, és al segle XVIII, just quan
els barons deixen la vila i es prenen
decisions importants que afecten a
molts edificis, i que es produeix gràcies a la incipient industria manufacturar
derivada de la llana i el tèxtil.
Aquest seria el cas del palau, que
es transforma en un edifici barroc
després d’haver estat reformat per la
família Còdol, barons d’Ur, que van
comprar el palau i el van reconstruir
després de la seva destrucció en la
guerra de Successió.
La part més interessant en la que
s’està treballant, i que inclou diferents
fases, és en la recuperació de les sa- è
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Patrimoni
Pere Cascante, arqueòleg i tècnic en patrimoni

L

’arqueòleg Pere Cascante, té la seva vida
lligada a l’estudi i divulgació patrimonial no només
de la vila de Bagà, sinó
de diferents indrets del
conjunt del país, si bé el
Berguedà és el centre principal d’operacions. Viu de
ple la seva professió d’arqueòleg, que sembla no
poder amagar res de tot
allò que l’apassiona. Les
seves explicacions en les visites guiades que realitza pel
conjunt baganès, són d’aquelles que podrien no tenir fi.
Les anècdotes s’encavallen amb dates i fets històrics,
moltes vegades difícils de retenir, però d’una pedagogia
memorable.
Està clar que la recuperació del Palau dels Pinós és el
seu gran projecte. En parla en primera persona i es veu
clar que se l’ha fet seu. La mostra és la passió en que
explica tots els tresors i possibilitats que ofereix l’edifici,
però també tota l’obra que encara queda per fer.
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Deixant de banda la planta noble, on
mostra les cinc sales
ben conservades i decorades amb pintures
d’inspiració
romàntica, sobre les quals
fa observar al visitant
alguns detalls il·lustratius i anecdòtics, el seu
gran projecte és, sens
dubte, la recuperació
de la tercera planta del
noble edifici en el que hi està aplegant tot allò que creu
d’interès per convertir-lo en un autèntic museu des del
qual poder explicar la història baganesa.
Té clar que tot està en mans de les possibilitats
pressupostàries que des de l’Ajuntament puguin aconseguir de les diferents administracions per acabar de
museïtzar el conjunt de l’edifici. Una tasca que es pot
allargar encara uns quants anys, malgrat que els treballs
i la inversió realitzada fins ara, des de que l’edifici passà
a propietat municipal, ha estat notable. í

JOSEP PARERA

Passió per divulgar el passat històric baganès

è

les de la planta noble decorades amb
pintures murals dels segles XVIII i XIX on
s’hi presenten ports i paisatges italians,
temes mitològics, florals i ornamentals
d’un gust notable. Així s’hi destaca
l’anomenada sala de les columnes,
amb una visió del port i badia de Gènova, el que lligaria amb la rica família
Travy, d’origen italià, emparentada amb
els Còdol, amb negocis en les fargues,
de gran importància en tot el Pirineu.
D’aquest conjunt, Xavier Pedrals
destaca que, malgrat no es tracti
d’unes pintures artísticament molt valorades, són especialment importants
pel seu bon estat de conservació,

però també perquè es tracta d’unes
pintures úniques en un edifici noble
de zona de muntanya com és Bagà.
De ben segur, comenta Pedrals,
que el seu autor seria un pintor coneixedor dels estils decoratius de l’època, amb una bona formació acadèmica, però que segurament, per alguna
qüestió, segurament econòmica, no
va entretenir-se en més detall en la
seva creació. Xavier Pedrals també
destaca que no es troben edificis
civils semblants en tota la comarca,
amb l’afegit que siguin, a més, de
propietat pública com passa amb el
palau de Bagà. D’aquí també la seva

major importància i singularitat.
Aquest esplendor de Bagà sorgit
al segle XVIII es pot comprovar amb
altres edificis notables com seria el
santuari de Paller, ornamentat, a partir del 1772 amb rics retaules i altars,
o l’esplendorós retaule del Roser, a
l’església de Sant Vicenç, obra dels
germans Morató, mestres del barroc
català, que va ser costejat pels ducs
de Medinaceli, construït després del
gran incendi ocorregut l’any 1753.
Malauradament, l’any 1936, aquests
altars van ser destruït, així com altres
elements com l’orgue, imatges i altres
objectes de culte. í
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Fira de Sta. Tecla

Tornem
a la terra
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A

quest és el lema de la Fira
de Santa Tecla d’enguany,
que se celebra els dies 23
i 24 de setembre, amb diversitat d’actes i activitats, la majoria
situats a la plaça Viladomat i al passeig
de la Indústria. La intenció és tornar als
orígens, recuperar l’esperit nostrat del
dia a dia on el bestiar i el camp formaven part de la realitat quotidiana.
Hi haurà dues grans carpes: la
dedicada al bestiar, on podrem gaudir
de l’exposició dels nostres ramaders,
amb vaques, bous, cabres, cavalls,
porcs i altres; i la dedicada als tastos,
que aixoplugarà productors agroalimentaris, així com tastos i maridatges
de diversos productes, com ara vins
i formatges. També hi haurà tallers
per a tots els públics. L’espai gastronòmic “La Taberna” permetrà tastar i
assaborir els productes que s’exposaran i vendran a la fira. è
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Fira de Sta. Tecla
è

Es recupera la subhasta
de bestiar

Una de les principals novetats d’enguany és la subhasta de sementals de
la raça bruna dels Pirineus, que portarà a terme l’associació el dissabte de
12 a 2/4 de 2 del migdia a la plaça
Viladomat. La mateixa entitat farà diumenge, de 2/4 de 12 a 2/4 d’1 a la
mateixa plaça, la presentació de les
característiques de la raça bruna dels
Pirineus. Fa molts anys que no hi havia una subhasta de bestiar i aquesta
iniciativa forma part de la intenció de la
regidoria de Promoció Econòmica de
recuperar aquestes tradicions vinculades al primer sector.
També cal esmentar la zona de
maquinària agrícola, on les empreses
comercials del primer sector exposen
i mostren les novetats en tot tipus de
maquinària agrícola i ramadera.

Actes i activitats per
a totes les edats

Els actes de la fira ja comencen dies
abans. El dimecres dia 20, de les 19 h
12 tasta.cat 13 / OCTUBRE / NOVEMBRE
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a les 21 h al Centre Cívic de Berga, hi
ha un taller d’idees intersectorial Biolord coop. a càrrec de la cooperativa
l’ARADA SCCL i Raiels. Divendres dia
22, de les 9:30 h a les 14 h al Pavelló
de Suècia, hi haurà una jornada tècnica ramadera sobre dejeccions ramaderes, a càrrec de la Subdirecció
General d’Agricultura del DARP.
La fira també inclou diverses activitats paral·leles com la 27ena Trobada d’Acordions i ball que se celebrarà
dissabte a la tarda, el Tast de Vedella,
la 14ena Trobada de Puntaires el diumenge al matí, un concert de Gots de
Tuba i les classes de ball i exhibició
country, entre altres.
La regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Berga convida tothom a gaudir de la fira, de
les activitats previstes i a conèixer la
ramaderia i agricultura del Berguedà i
tastar els productes de proximitat que
s’hi elaboren. í
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Berga renova el
Concurs de Boletaires
Amb la fi de l’estiu, els bolets agafen protagonisme. Hi ha bolets a tot
Catalunya, però hi ha algunes comarques on aquest preuat fong és font
de riquesa i d’atractiu turístic. Una d’elles és el Berguedà. La Penya Boletaire de Berga celebra, des de fa 61 anys, el concurs de boletaires més
antic de l’Estat que, amb el temps, s’ha convertit en tota una festa i el
punt d’inici de la temporada boletaire de tardor.

E

l president de la Penya Boletaire de Berga és Ramon Minoves,
de 50 anys, psicòleg de professió, que enguany ha agafat les
regnes d’aquesta entitat berguedana
que fins ara conduïa Jesús Perarnau.
—Ramon Minoves, en què consisteix aquest concurs?
—En trobar bolets al bosc, concretament rovellons i llenegues. Es tracta
que el dia del concurs, ben d’hora, o
fins i tot un o dos dies abans, es vagi
a buscar bolets, els quals s’hauran
de presentar en cistells o coves al pla
de Puigventós, situat a Espinalbet, al
municipi de Castellar del Riu, a la carretera de Rasos de Peguera, on celebrem bona part de la festa. El Concurs
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de Boletaires té tres categories: la de rovellons, la
categoria de llenegues i la del rovelló de més pes.
—S’ha volgut normalitzar el Concurs de Boletaires amb l’objectiu que hi hagi més possibilitats pels concursants davant dels grans
coves que normalment acaparen els premis?
—Així és. Volem que tothom tingui accés i possibilitat de premi, tant els grans coves de bolets,
que aporten la part d’espectacle al concurs, com
aquells cistells que persones i famílies van a buscar el mateix dia o durant un parell de matins.
Per això hem creat 6 premis més i hem repartit la
categoria de rovellons en tres subcategories: de
més de 40 quilos, de 20 a 40 quilos i de fins a 20
quilos. La intenció és ampliar participació i possibilitats de premi. Per nosaltres, tan important és

qui hi presenta 50 quilos com qui n’hi porta 10.
—Però hi ha més concursos al voltant
d’aquest, oi?
—Sí. La festa, declarada d’interès turístic per la
Generalitat, compta amb diversos concursos.
El Concurs de Boletaires Infantil consisteix en
fer entrar la mainada, de 3 a 7 anys, en un tancat i que cullin els bolets que trobin, prèviament
plantats per l’entitat. El Concurs de Dibuix Infantil
està obert a tota la mainada de la comarca, en
diverses categories segons edat, i el Concurs de
Fotografia, que és obert a participants de tot l’Estat, no és presencial i té com a lema els bolets i
el món boletaire.
—A més de concursos, quines altres activitats
es fan? è
tasta.cat
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61è Concurs de Boletaires de Berga
è —Al pla de Puigventós fem esmorzar
amb botifarres, cansalada i begudes,
un aparador de la cuina del bolet i fira
de productes de proximitat. La festa
acaba el diumenge a la tarda al passeig
de la Pau amb una audició de sardanes
i la cremada de la tradicional falla, que
des de fa mesos elaboren i construeixen un grup de persones que cada
vespre. Dos dies abans del concurs
es col·loca al capdamunt del passeig
de la Pau perquè sigui cremada. La
falla compta amb un espectacular
castell de focs d’artifici a càrrec de la
pirotècnia Igual.
—A Puigventós, hi ha alguna novetat?
—Volem que la gent no pugi només
a esmorzar. Volem que hi participi,
que hi pugui menjar, sí, però que també pugui hi comprar, conèixer, tastar
i gaudir de les activitats. Per això,
aquest any hi haurà castells inflables
per a la mainada i una primera fira de
productes agroalimentaris i relacionats amb el món del bolet i la natura;
convidem tothom a gaudir-ne.
—També es farà el nomenament
dels Boletaires d’honor...
18 tasta.cat 13 / OCTUBRE / NOVEMBRE
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JOAQUIM MAS

GEMMA PUIG (FOTO TV3)

—Aquest any seran tres persones
vinculades a la festa i al Berguedà
com és la meteoròloga de TV3 i veïna
de la Valldan, a Berga, Gemma Puig,
el fins ara cap de les brigades municipals de la ciutat, Quim Mas, i el també
fins ara president de la Penya Boletaire, l’amic Jesús Perarnau.
—Enguany s’ha millorat la coordinació amb la Bergabolet i Bergacomercial?
—Sí. Ens hem posat d’acord per a
coordinar els actes i fer dels tres dies
un autèntic cap de setmana boletaire.
Així, quan hi hagi actes a Puigventós,
no n’hi haurà a Berga i al revés, i com
a entitat, també participem de les ac-

JESÚS PERARNAU

tivitats dels comerciants. D’aquesta
manera, el programa d’actes anirà de
divendres a diumenge.
—El Gremi d’Hostaleria també hi
dóna suport?
—I tant. A més, el gremi fa cada any la
campanya de la Cuina del Bolet, on diversos restaurants ofereixen un menú
de plats amb bolets de temporada.
—Quin és l’objectiu del nou president i la nova junta?
—L’objectiu, a quatre o cinc anys
vista, és seguir reforçant tot el que
fa referència al Concurs de Bolets, al
bolet i a la part més culinària i també
establir una relació més fluïda i més
permanent amb els comerciants,

restauradors i tots els
sectors implicats.
L’objectiu és refermar
Berga com la capital
del bolet de Catalunya i
del sud d’Europa. Hem
d’aconseguir que, durant els tres mesos que
dura la temporada del
bolet, hi hagi activitats
a l’entorn del bolet i que
sigui un veritable factor de dinamització econòmica, tant per Berga
com per la comarca. Entenem que
el món del comerç s’hi ha d’implicar,
i d’això en sortirem tots beneficiats.
Hem de continuar fent que Berga,
amb una de les primeres festes del
bolet que se celebren, doni el tret de
sortida a la temporada boletaire de
Catalunya.
—Hi haurà carnet boletaire si no
respectem el bosc?
—No ho sé, però si no hi posem seny
i respecte s’acabarà regulant d’alguna manera, i ja sabem que això no
agrada a ningú. Però cal molt més
respecte. Només així tindrem bolets
i boscos per molts anys. í
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61è Concurs de Boletaires de Berga 2017
Divendres 29 de setembre
l

19:00 h
Sala blava del Casal Cívic de
Berga (antic Casal d’Avis) plaça de
Sant Joan, 1 de Berga, Xerrada:
“Meteorologia i Bolets”, a càrrec
de la meteoròloga berguedana de
TV3, Gemma Puig. Acte gratuït i
obert a tothom.

Divendres 29 i dissabte 30
de setembre

Activitats lúdiques i gastronòmiques a la mostra Bergabolet
organitzada pel Centre Comercial
Carrer Major. (programes a part)

Diumenge 1 d’octubre

7:00h – 11:30 h
61è Concurs de Boletaires
Pla de Puigventós, Espinalbet
(Castellar del Riu), al quilòmetre 7
de la carretera (BV-4243) de Berga
als Rasos de Peguera.
l 8.30 h
Inici sortida autobusos de Berga
en direcció a Puigventós, davant
de l’administració del passeig de la
Pau de Berga.
l
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Cada ½ hora sortirà un bus de
Berga en direcció a Puigventós
(08.30 h, 09.00 h, 09.30 h, 10.00 h
i 10.30 h). La tornada serà a partir
de la 12.00 del migdia (12.00 h,
12.30 h, 13,00 h, 13,30 h, 14.00
h). Els seients de cada bus estaran
numerats i, per accedir-hi, cal reservar obligatòriament el bitllet, al preu
d’1 euro l’anada i 1 euro la tornada.
La compra del tiquet s’ha de fer
al Consell Comarcal del Berguedà o
reservar-lo al telèfon 93 822 15 00.
l 9:00 h
Esmorzar popular amb entrepans
de botifarra negra, tastet, cansalada, begudes variades, cafè i molt
més. Venda de tiquets al mateix lloc.
Fira-mostra de productes relacio-

nats amb el món boletaire: cistells,
ganivets, joies, formatges i altres.
l 10:00 h
12è Concurs infantil de Boletaires
Inscripcions a Cal Fígols (plaça
Viladomat) i a la zona de la pesada.
Obert a nenes i nens de 4 a 7 anys.
l 10:30 h
Aparador de la cuina del bolet i
venda de productes de cuina del
Berguedà.
l 11:00 h
Zona de la pesada.
Lliurament de premis dels concursos de Dibuix Infantil, Fotografia i
del Concurs Infantil de Boletaires.
l 11:30 h
Nomenament dels Boletaires d’Honor, amb la presència d’autoritats
locals, comarcals i convidades.
Boletaires d’honor 2017:
- Jesús Perarnau i Vilaseca,
president de la Penya Boletaire del
2010 al 2016.
- Joaquim Mas i Camprubí,
cap de les brigades municipals de
l’Ajuntament de Berga i col·laborador de la Festa dels Bolets i de la
Penya Boletaire.

- Gemma Puig i Feliu,
meteoròloga de TV3.

A continuació
61è Concurs de Boletaires

Presentació de cistells i bolets
participants. Tancament de les
inscripcions i pesada dels bolets.
l 12:30 h
Lliurament de premis del Concurs de
Boletaires al mateix pla de Puigventós.
l 13:00 h
Sortida de la comitiva de Puigventós, encapçalada pel grup de la
falla, en direcció a Berga.
Al passeig de la Pau.
l 18:30 h
Audició de Sardanes amb la Cobla
Berga Jove
l 20:15 h
Castell de focs d’artifici, a càrrec de
la Pirotècnia Igual.
l 20:30 h
Cremada de la falla amb una espectacular encesa.
(Col·labora: Joieria Rellotgeria Saez)
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er quart any consecutiu, la unió de comerciants Centre Comercial Carrer Major estem
preparats per acollir una nova edició de la
festa Berga Bolet.
Nous reptes, millores, innovacions i la consolidació del projecte, ens empenyen a fer una gran
festa que inundi carrers i places de visitants d’aquí
i d’allà, i acollir-los amb les nostres millors gales i
amb el nostre gran protagonista: EL BOLET!
Aquest any, com a novetat, arranquem la festa
el divendres 29 de setembre.
A partir de les 10:00 h, “Anem al bosc”, a la
plaça de les Fonts.
A les 19:00 h vine a sopar a la plaça del Forn
amb l’enfilat de tastet i bolet! Acompanyat de música enllaunada i barra a càrrec de Kom Intramuralla fins a les 22:00 h, moment en el qual començarà el Gran Concurs Interactiu amb l’Albert Cols,
vine a demostrar si ets un expert boletaire!
El dissabte 30 de setembre, comença’l
esmorzant coca de bolets i cava a qualsevol dels
nostres establiments col·laboradors.
Durant tot el dia trobareu parades plenes de
bolets i cistells enmig d’artesans i demostració
d’oficis, tallers i activitats infantils, teatre, música,
exposició micològica i xerrades per a tots els públics, que ens ajudaran a ampliar els nostres coneixements sobre el món del bolet.

938 234 375
606 670 336 [Xisco]
629 219 764 [Pere]
1993-2017
Sant Jordi, 7
08693 CASSERRES

30
s
any

al vostre
servei

xisk07@hotmail.com
psuades@hotmail.com

A les 12:00 h, acosta’t a la plaça Maragall i
gaudeix del showcooking amb el bolet convidat:
“Bolet en conserva”, dirigit per Conserves Ferrer, Màrius Ferrer Gendrau i Corpus Bar.
I cap al tard, arriba el moment més esperat: el
Concurs de Tapes! Bars i restaurants, acompanyats
per diferents grups musicals, ompliran places i
carrers per oferir-nos un any més una gran quantitat i varietat de tapes relacionades amb el bolet.
A les 23:00 h vine al nostre fi de festa amb el
concert de Miquel Abras a la plaça del Forn.
Tenim tots els elements perquè ciutadans i
visitants gaudeixin d’una gran festa i de noves experiències en el món boletaire!
Us hi esperem!
Centre Comercial Carrer Major
OCTUBRE
OCTUBRE // NOVEMBRE
NOVEMBRE 2017
2017
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Casserres

XVI

2017

PLAÇA EUROPA, Nº 6
TEL. 93 822 31 21 08600 BERGA

Croquetes de cep

Sant Pau
Risotto de ceps

Es talla ceba ben petita i es posa a fregir. Quan està
rossa, hi afegim els ceps (que també poden ser deshidratats) i hi donem un parell de voltes. Hi tirem un
raig de vi blanc i ho deixem reduir. Hi afegim l’arròs
i un bon brou de verdures i una picada feta amb all,
julivert i oli d’oliva. Quan faltin 5 minuts aproximadament perquè estigui fet, hi incorporem parmesà
ratllat i una barreja de quatre formatges. Com a truc:
si queda gaire ressec, el podem aclarir amb una
mica de crema de llet i barrejar-ho.

Carretera de Gironella a Casserres Km 3
08693 Casserres
626 46 29 20
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Ingredients per a un ració individual de 6 croquetes.
• Dues cullerades de mantega (50 grams)
• Una ceba mitjana
• 200 grams de ceps
• Mig litre de llet i opcionalment una tassa
de crema de llet
• Dues cullerades de farina de blat
• Sal, pebre i opcionalment nou moscada
• Per l’arrebossat: pa torrat i ou.
Netegem els ceps i els saltem tallats ben petits.
Fonem la mantega en una paella i hi afegim la ceba
tallada ben fina.
Potxem (sofregim) la ceba, hi afegim sal i pebre i, si
cal, nou moscada. Quan la ceba és rossa, hi tirem la
farina de blat i ho remenem. Quan està lligat, hi afegim la llet més aviat calenta i, si cal, la crema de llet.
Ho barregem i ho lliguem per posar-hi els ceps i ho
continuem remenant. Finalment, quan s’ha refredat,
es deixa 24 hores al frigorífic i l’endemà, amb una
cullera, donem forma a les croquetes, que arrebossarem amb pa torrat i ou i fregirem en oli ben calent.

Puig-reig

Berga

Arròs amb
costella
de porc,
rovellons i
crans de riu
Ingredients per a
quatre persones: 500
grams d’arròs bomba,
½ quilo de costella de
porc, ½ quilo de rovellons, 1 pebrot verd, 1
pebrot vermell, un pot de tomàquet fregit casolà, oli,
sal, pebre per a la costella i fumet de verdures i carn.
Agafem una paella o cassola de fang i fregim els
crancs amb oli d’oliva. Els traiem i amb el mateix oli
fregim la costella de porc. Un cop rostida hi afegim
els pebrots trossejats i tot seguit hi saltegem els rovellons també trossejats. Finalment hi afegirem el pot de
tomàquet i dos gots d’aigua, i ho deixarem coure durant 5 minuts. Hi posarem l’arròs i el fumet necessari
(mes o menys 1,5 litres) i ho deixarem que cogui uns
15 minuts. El podem servir sec o caldós depenent de la
proporció de fumet. Que vagi de gust!

Puig-reig

Xai amb
rossinyols
i formatge
blau
Ingredients:

Xai a baixa temperatura, rossinyols, melmelada de pera
i mostassa, suc de rostit i blau d’Osona.
Desossem el xai i reservem els ossos per fer el suc de rostit. farcim el xai amb la melmelada i fulles de romaní fresques, i sal
pebrem. Emboliquem amb paper film i ho embassem al vuit
i el cuinem a 65º Durant aproximadament 5 hores. Reservar a
la nevera durant 24h.
Per fer el suc de rostit daurem els ossos de xai amb ceba,
pastanaga, porros i una mica d’api, i una reducciò de vi blanc i
vi de moscatell. Ho posem amb aigua i bullim durant 6 hores
a foc lent. Colar i reduir per fer el suc de rostit. Pelem les peres,
les triturem i afegim la meitat del seu pes amb sucre i la llavor
de mostassa, coure-ho fins a textura de melmelada.
Netajem els rossinyols i els saltem amb una paella amb farigola fresca, afegim el suc de rostit i reduïm.
Dispossem una mica de melmelada al plat, els trossos de xai,
dauets de formatge bla, festucs garapinyats i els rossinyols.

938 380 220

C/ Major, 48 - 08692 Puig-reig

Cassoleta
de remenat
d’espàrrecs,
bolets de
temporada
i gambetes
Ingredients: espàrrecs verds naturals, ceba,
alls, gamba pelada, bolets de temporada, mantega, oli d’oliva, sal i pebre.
Sofregim la ceba ratllada amb un raig d’oli,
sal i pebre i la deixem daurar. Quan falti poc, hi
afegim els grans d’all.
Tot seguit, bullim els espàrrecs, tallats amb
tres trossos, i en traiem el tros blanc. Escaldem
les gambes pelades i les passem per la paella
amb oli d’oliva. Agafem tots els ingredients:
ceba, alls, espàrrecs escorreguts, gamba pelada
escorreguda, bolets de temporada i ho saltegem a la paella amb oli i mantega. I només ens
queda emplatar i servir. Bon profit!

Carretera de Berga, nº 10
938 38 03 86 • 08692 Puig-reig
OCTUBRE / NOVEMBRE 2017
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Sant Jaume de Frontanyà

Sant Corneli (Cercs)

Restaurant
Santa Bàrbara

Rodonella - Cercs

Bar Restaurant
MASIA CASAVELLA
Especitats en:
Carns a la brasa
Gastronomia Catalana

Flam amb bolets

Sopa de fredolics
Es renten el fredolics en cru. Es fregeixen
i es reserven. En una olla, es fa un sofregit de ceba, tomàquet i alls. quan estigui
ben fregit, s’hi posa la meitat dels fredolics i es deixa una altra estona al foc. Es
torra pa i es posen 3 litres d’aigua a bullir
en una olla. Quan bull, s’hi aboca el pa i
la resta, i es deixa bullir 3/4 d’hora més. A
continuació, es tritura amb la batedora.
Un cop triturat, s’hi afegeix la resta de
fredolics i es deixa bullir, tot rectificant de
sal, durant uns 15 minuts, i llestos!

Casablanca s/n
08618 Sant Jaume de Frontanyà
93 823 92 80 – 628 640 793
www.turismesantjaume.com
info@turismesantjaume.com

Crema de ceps
Es talla ceba a juliana i es posa a fregir. Al cap d’un
moment hi afegim porro tallat ben fi. Quan s’hagi
enrossit es treu del foc. Tallem els bolets ben prims
(si son deshidratats cal deixar-los una estona amb
aigua) i els posem a la paella amb la ceba i el porro
tot saltejant. Piquem un parell de grans d’all i els hi
afegim. Quan estiguin daurats hi afegim un raig de
vi blanc i una mica d’aigua i ho deixem reduir.
Seguidament hi posem la crema de llet i brou de
verdures. Ho deixem reduir una estona més, ho traiem del foc, ho triturem amb la batedora, rectificant
de salt i hi posem pebre al gust. Aquest plat ens pot
servir com a primer amb més brou i més quantitat de
bolets, o com a acompanyament de pastes i carns.
Plaça Santa Bàrbara, 1
08698 Sant Corneli-Cercs
info@restaurantsantabarbara.com
938 24 82 09 - 938 24 81 79

Anem a buscar bolets del Berguedà i fem un
almívar amb els bolets que hem trobat. Afegim
als bolets, la mateixa proporció (pes) d’aigua i de
sucre. Ho deixem a foc lent fins que quedi espès.
En un altre recipient hi posem 8 ous i 15 cullerades de sucre i ho barregem bé. Escalfem 1 litre
de llet amb una branca de canyella i la pell d’una
llimona fins que arribi a 100 graus i deixem que
es refredi.
Barregem la llet amb els ous, el sucre i els
bolets confitats, sense posar-hi el caramel, que
abocarem dins de dos motlles llargs, i hi afegirem la barreja.
Amb el forn ja escalfat a 200 graus, posem els
motlles dels flams en una safata amb aigua que
els cobreixi un 75 per cent durant una hora i
mitja. Cal punxar-los per saber si estan fets.
masiacasavella@gmail.com - www.facebook.com/masiacasavella
C/Coll de Sant Ramon s/n. 08698 (La Rodonella) Cercs. Barcelona

Tel. + 34 93 611 36 63 - whatsApp 695 17 74 53

Guardiola de Berguedà

Espinalbet (Castellar del Riu)

Berga

Restaurant

Llom de bacallà amb camagrocs
Ingredients per 4 persones:
• Un pebrot vermell mitjà
• Una ceba
• ½ cabeça d’alls
• Oli i sal
• 4 lloms de bacallà
• Una copa de rom
• I un grapat de camagrocs
Fregim els llom de bacallà amb farina i els
reservem. Fregim els bolets i els reservem. Tallem el pebrot vermell i la ceba a la juliana i els
alls a làmines i ho potxem amb força oli i una
mica de sal, que vagi fent un bon suquet.
Després hi afegim el bacallà, hi incorporem una
copa de rom i ho flamegem. Hi afegim els bolets
amb el seu suquet i ho deixem fent xup-xup.

Plaça La Farga, 10
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ
elrecodelavi@ elrecodelavi.com
93 822 76 72

Pèsols negres amb costella
de porc i rossinyols
Ingredients:
• 1 kg de pèsols negres secs
• 500 grams de costella de porc tallada petita
• 2 o 3 cebes segons mida
• 1 kg de rossinyols tendres
• Oli, vi blanc sec, sal, pebre, 3 o 4 grans d’all
julivert i avellanes
Bullim els pèsols amb aigua i sal (remullats del dia anterior) i els reservem. En una cassola, fregim la costella fins que
sigui rossa, hi afegim la ceba tallada petita i deixem que sofregeixi. Salpebrem, hi tirem un bon raig de vi i ho deixem reduir.
A part, saltegem els bolets i els afegim a la costella. Tot seguit,
hi incorporem els pèsols i una part de l´aigua de la cocció, i
deixem que faci la xup-xup una estona. Hi afegim la picada
feta amb els alls, el julivert i les avellanes i ho coem deu minuts més. Finalment, rectifiquem de sal.

Ctra. Rasos de Peguera, Km 4
08619 Espinalbet - Castellar del Riu (Berguedà)
T. 93 821 35 61 - F. 93 821 25 97

Menú del Bolet del Berguedà 2017,
a escollir
Amanida de bolets confitats
Canelons de bolets amb beixamel de foie
i ceps
Trinxat de fredolics amb botifarra negra
-------------Vedella amb bolets
Pollastre de pagès amb llenegues
Calamarsets farcits de ceps
-------------Postres a escollir
Inclou pa, aigua, copa de vi i copa de cava
El menú s’ofereix tota la setmana.
Horari de 13 a 16 hores.
Divendres i dissabtes nit, per encàrrec.
Festa setmanal: dimecres
35 € IVA inclòs

Drecera de Queralt s/n

BERGA

email: retaurantsantmarc2015@gmail.com

93 821 04 45

Cercs celebra una
animada Festa Major
Cercs celebra els dies 7 i 8 d’octubre la Festa Major del poble
amb activitats de tota mena, per a petits i grans.
Dissabte dia 7 de les 10 del matí a les 7 de
la tarda, els menuts podran gaudir d’inflables
i llits elàstics. Hi haurà Concurs de Pintura
benèfic a càrrec d’artistes convidats. Les
obres seran subhastades a la festa de la
Marató de Cercs.
A la tarda, a 2/4 de 4, es farà el Concurs de
Botifarra al Bar Comellas. De premis hi haurà
un pernil pel primer, una espatlla pel segon,
una caixa de cava i una llonganissa pel tercer
i una caixa de vi i un fuet pel quart.
A 2/4 de 8 començarà el Holly Festival amb
xocolatada popular, a càrrec de Dj Destor i
l’animació d’Òscar Guijarro.
A les 9 del vespre començarà el Sopar de
Germanor amb mongetes seques, botifarra i
cansalada, pa, vi, aigua i postres. La venda
de tiquets es fa a Feli de Cercs, Cal Melitón
de Sant Jordi, Perruqueria Gemma de La Ro28
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nissa pel tercer i una caixa de vi i un fuet pel quart.
Finalment, a les 6 de la tarda i al Local Social, hi
haurà l’actuació del grup “Sense Vergonya”.
La comissió de festes Pont de Raventí compta amb
la col·laboració de l’Ajuntament de Cercs i Ca
l’Agustí, forners des de 1884. Els organitzadors hi
conviden a tothom.
donella i Pic i Pala de Sant Corneli. Seguidament hi
haurà l’actuació de l’humorista David Cols amb la
imitació de l’Eugenio. La jornada acabarà amb ball
a càrrec de Dj. Destor.
Diumenge 8 d’octubre de 9 a 11 del matí hi
haurà Batukada.
A les 11, Missa solemne i tot seguit, sardanes a la
plaça Diputació.
A les 4 de la tarda al bar Comellas, Concurs de
Truc. De premis hi haurà un pernil pel primer, una
espatlla pel segon, una caixa de cava i una llongaOCTUBRE / NOVEMBRE 2017
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Fires i Festes

Viu la 27a Fira del Bolet i del
Boletaire de la Pobla de Lillet
La Pobla celebra un any més la festa que dóna valor als fruits
dels seus boscos: els bolets. La Fira del bolet i el boletaire
combina l’exposició i venda de productes agroalimentaris amb
els bolets, la música, les begudes artesanes i la tradició. Una
excel·lent proposta que farà les delícies de petits i grans.
Dissabte 23 de setembre
A partir de les 10 h del matí i durant
tot el dia, Fira d’artesans i productors
agroalimentaris al carrer Jussà.
l A les 11 h, a la Plaça del Ajuntament,
Taller DANI MAGYK per a nens i nenes
de totes les edats.
l A les 11:30 h, Obertura del Espai Boletaire (Pavelló)
l 3ª Trobada de Cellers Vermutaires
de Catalunya.
l A partir de les 12 h i fins a les 19 h, 3a.
Edició del Vermut i Tapes, mostra de
cellers vermutaires , cerveses artesanes,
vins i caves i maridatge amb tapes de
diferents bars i productors alimentaris.
l
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De les 16 h a les 17 h, Al Pavelló,
Concurs de plats cuinats amb bolets i
4t. Concurs infantil de cuina amb bolets.
(veure bases apart)
l Tot seguit i fins a les 18 h, exposició
pública dels plats del concurs.
l A les 18 hores al mateix lloc, lliurament de Premis del Concurs de Plats
Cuinats.
l A partir de les 19 h al Saló Boletaire, 6a
Edició del Tasta-B&JAZZ. Tast de vins
de denominacions d’origen català amb
tastets de cuina del bolet. El tast estarà
maridat amb música de Jazz a càrrec de
PeP Poblet “Sax-sessions”
l

Diumenge 24 de setembre
A partir de les 10 h del matí i durant tot
el dia, Fira d’artesans i productors
agroalimentaris.
l A partir de les 11 h, Cerca Fires per
tots els espais temàtics de la Fira amb la
Xaranga Entrompats Band.
l A partir de les 11:30 h a la plaça de l’Ajuntament, FEM EL VERMUT amb Cassoleta de Bolets (esparracada amb barreja de
ceps i bolets de temporada) i un xarrup de
vermut MURCAROLS , “el vermut KM 0”.
l A les 12:30 h, a la plaça de l’Ajuntament, Diada Castellera amb la Colla
Castellera de la Bisbal del Penedès Els
Bous.
l

A les 12 del migdia, als Jardins Artigas,
visita comentada per a tots els assistents.
l Durant tot el dia, a la sala d’Exposicions
de la Plaça del Fort, Exposició Micològica, amb la col·laboració d’experts micòlegs que classificaran els bolets segons
l’espècie i el grau d’acceptació comestible.
l A partir de las 14’15 hores al Menjador
del Boletaire (Pavelló), dinar del Boletaire (menú programes apart), ofert per
Arrosades de la tieta Rosa.
Durant el dia 24 de 10:00 h a 14:00 h i de
16:30 h a 19:30 h i el dia 25 de 10:00 h a
14:00 h, des de l’aparcament, els més petits podran passejar per la Fira amb ponis.
l

Durant els dos dies de la Fira i haurà servei
de Trenet Turístic que farà funcions de
llançadora entre els aparcaments i el Centre de la Vila.
OCTUBRE / NOVEMBRE 2017
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UNA NOVA ESTACIÓ
DE TRAIL A CATALUNYA

ana

/cap de setm

ts
Entrenamen

ail
Tallers de Tr
nts
Esdevenime

stationsdetrail.com

A partir de la tardor de 2017, del
Berguedà es converteix en un espai
100% trail, apte per debutants,
entrenaments o perfeccionament

no llençar a la via pública -

ida
Bases d’acoll
des
Rutes marca

22

En breu podreu descobrir tot el programa i
les rutes de l’Estació de Trail del Berguedà
INAUGURACIÓ : TARDOR 2017

BAGÀ
+ 34 93 824 48 62
LA POBLA DE LILLET
+ 34 687 99 85 41
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ
+ 34 93 822 60 05
SANT JULIÀ DE CERDANYOLA
+ 34 93 822 76 67

TROBA TOTES LES RUTES DISPONIBLES A
L’APLICACIÓ STATIONS DE TRAIL
Geolocalitza’t
Troba les rutes
Registra el teu temps
BASES
D’ACOLLIDA

RUTES
MARCADES

EL CIM MÉS ALT

TALLERS
DE TRAIL

KILOMETRES ACUMULATS

Turisme

Rutes
i itineraris
a prop
de Barcelona
Un paisatge ben conservat és
sinònim de diversitat i qualitat
de vida. Això és el que trobarem
a la demarcació de Barcelona,
amb infinitat d’itineraris aptes
per a tots els públics.
La Diputació de Barcelona
potencia la conservació
i la coneixença d’aquests espais.
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El paradís
del senderista

P

els amants del senderisme hi ha diversos senders
de gran recorregut (GR) i de petit recorregut (PR)
que recorren comarques travessant planells i
muntanyes d’una gran diversitat.
D’aquests itineraris destaquem el Camí dels Bons
Homes, de caràcter històric, senyalitzat com a GR 107 entre el santuari de Queralt i el castell de Montsegur, a l’Ariège
(França), que recorre els camins escollits pels càtars o bons
homes durant els segles XIII i XIV per fugir de la creuada i la
inquisició. (www.camidelsbonshomes.com)
La Ruta de la Sal, entre Cardona i Manresa, passant
per Súria, que seguia el recorregut que feia el transport de
la sal, i que ara es pot fer a peu o en bicicleta al llarg de 40
quilòmetres.
També hi ha camins pensats per enllaçar espais protegits
com la Ruta dels 3 Monts, que uneix els parcs naturals del
Montseny, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, i la muntanya de
Montserrat, a través de 106 quilòmetres. (www.els3monts.cat)
O la ruta Camins del Bisbe i Abat Oliba, que ens descobreix l’art romànic de la zona, unint les comarques del Bages,
Osona i el Ripollès. (www.caminsoliba.cat)

CAMÍ DELS BONS HOMES / RAFAEL LÓPEZ MUNNÉ

SALDES /ADBERGUEDÀ.

Des del Mediterrani fins als Pirineus, una dotzena d’espais
naturals protegits ens ofereixen la possibilitat de descobrir una
natura diversa amb centres d’informació i audiovisuals que ens
ajudaran a conèixer els indrets que visitem. A més, els aficionats a
la fotografia poden gaudir de les rutes fotogràfiques pels diferents
parcs. (www.diba.cat/parcsn/rutesfotografiques)
Cal destacar l’important patrimoni cultural, romànic, medieval
i modernista que trobareu a les comarques de Barcelona i que
podeu conèixer amb tot detall a través del web www.barcelonaesmoltmes.cat (www.diba.cat/parcsn/rutesfotografiques)

PEDRAFORCA / GONZALO SANGUINETTI

10 Rutes de senderisme
per descobrir Barcelona
PEDRAFORCA / PHOTOSFERA

Cal destacar l’important patrimoni cultural,
romànic, medieval i modernista que trobareu a les comarques de Barcelona i que
podeu conèixer amb tot detall a través del
web
www.barcelonaesmoltmes.cat
Facebook: BarcelonaEsMoltMes
Youtube: @bcnmoltmes
Twitter, Pinterest, Instagram

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Els Tres Monts
Camí dels Bons Homes (75 Km i +)
Penedès360 · Slow Bike (162 Km)
Camins del Bisbe i Abat Oliva (173 Km i +)
Camí del Llobregat (GR 270)(170 Km)
Sender del Mediterrani (GR 92 )(162 Km i +)
Sender dels Miradors (GR 5 )(201 Km)
Camí Ignacià (70 Km i +)
Ronda Verda de Barcelona (72 Km)
Camí de Sant Jaume (99 Km i +)

CAMÍ DELS BONS HOMES / RAFAEL LÓPEZ MUNNÉ

http://www.barcelonaesmoltmes.cat/web/idees-de-viatge/-/pas-a-pas
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Parada i Fonda
EL MERCAT DEL BOLET DE CAL ROSAL JA HA OBERT PORTES
El Mercat, que és un dels més antics i coneguts de Catalunya, torna a fer parada
aquesta tardor a Cal Rosal, al peu de la carretera C16 (sortides 90 i 92 direcció
nord i sortida 95 direcció sud).
Obert cada dia, des de l’11 de setembre al 26 de novembre, el Mercat està situat a la plaça del Comerç de Cal Rosal i compta amb una desena de parades,
agrupades en forma de mercat, on hi podreu trobar una àmplia varietat de bolets així com una selecció de productes agroalimentaris del Berguedà, productes
de proximitat elaborats artesanalment i amb la màxima qualitat.

La Festa del Bolet enguany serà els dies 22 i 23 d’octubre

El Mercat del Bolet de Cal Rosal
celebrarà la seva festa els dies
dissabte 22 i diumenge 23
d’octubre. L’objectiu dels organitzadors és repartir els actes
entre tot el cap de setmana,
sobretot a les hores de major
afluència de visitants. Dissabte
hi haurà diverses activitats en
família, adreçades a la mainada
com inflables i altres, al voltant
del món del bolet.
Diumenge hi haurà un esmorzar popular, una exposició

de bolets i xerrada a càrrec d’un
recorregut micòleg, entre altres
actes que s’estan acabant d’ultimar. Per això us recomanem

visitar els webs www.olvan.cat
i www.tasta.cat amb l’objectiu
de conèixer els actes definitius.
L’ajuntament d’Olvan potencia
la simbiosi entre restaurants,
establiments, botigues i el Mercat del Bolet. Segons la regidora
de Festes, Meritxell Colomer,
“es tracta que tothom gaudeixi
d’aquesta activitat i que els visitants facin parada tant al mercat
com a les botigues i restaurants
de Cal Rosal i Olvan. Hem de
treballar tots pel bé comú”.
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Fes un tastet a...

Cal Rosal

Pollastres a l’ast i menjar
casolà per emportar
Obert dissabtes,
diumenges i festius

Ctra. Berga nº 13
Cal Rosal
tel. 93 114 81 31
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Cal Rosal

Horari laborable (de dilluns a divendres):
de 13:00h del migdia a 17:00h de la tarda.
Horari festiu:
Dissabte i diumenge al matí: de 9.00h a 11:30h
Dissabtes i diumenges al migdia: de 13:00h a
17:00h
Divendres i dissabtes al vespre:
de 20:15 del vespre a 1:00h de la nit.
Espai on poder fer un bon àpat, tot gaudint de la
riquesa de la cuina de la comarca i d’unes
instal·lacions, que permeten que el comensal se
senti còmode i es pugui realitzar un bon servei.
El restaurant disposa de: servei d’esmorzars els
caps de setmana, menú diari, carta de migdies i
carta de vespres, pels divendres i dissabtes.

ctra. de berga, 8 - 08611 cal rosal
t 938 221 501 - m 687 498 800
rovicel@hotmail.com - www.solicel.com

Cal Rosal

Ctra. de Berga, 18

Cal Rosal

938 220 956

Esmorzar, menú, sopar,
Carn a la brasa
Tot amb productes
de qualitat del Berguedà
L’espai dels apassionats
del motor

Cal Rosal

Cal Rosal

Olvan

Restaurant
L’Estació del Carrilet

Bar-Restaurant
“EL NIU”

Bar Restaurant
Cal Jaume

Ctra. de Berga, 10

Cal Rosal

938 211 983

Menú diari i festiu
Cuina casolana
Especialitat en carns
a la llosa
Degustació de carns
exòtiques
Obert de dilluns a diumenge
de 7 del matí a 9 del vespre

Menjars casolans
Obert tot l’any
de 5 del matí a 11 nit

Ctra. de Berga, 17

Cal Rosal

616 433 722
jocoelniu@hotmail.com

Plaça Ajuntament, 11

08611 Olvan

938 250 483
Esmorzars de forquilla
Caps de setmana:
esmorzars i sopars
Obert cada dia
de 3/4 de 8 del matí
a 9 del vespre i caps de setmana
fins a les 12 de la nit
Dijous tancat per festa setmanal
tasta.cat
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Mercats del Bolet

Guardiola de Berguedà aposta pel Mercat del Bolet
El Mercat del Bolet de Guardiola de Berguedà és de nou una realitat oferint bolets de temporada i productes artesanals i de proximitat a les persones que visiten Guardiola i l’alt Berguedà.

L

es parades participants, al voltant d’una desena, depenent dels dies, estan situades a
la plaça de l’Església. L’objectiu de la regidoria d’Entitats, Turisme i Comerç de l’Ajuntament
de Guardiola de Berguedà, és consolidar el nou espai i promocionar la seva integració amb la zona
comercial del poble, amb l’objectiu de que tothom
gaudeixi de l’atractiu dels bolets i dels productes
de proximitat.

Festa del Bolet de Guardiola, el 15 d’octubre

El Mercat del Bolet de Guardiola de Berguedà celebrarà la seva festa el diumenge 15 d’octubre a
la plaça de l’Església. A partir de les 9 del matí
hi haurà esmorzar del Boletaire. Durant el matí es
farà l’entrega de Premis i Exposició del 6è concurs de
dibuixos realitzats pels alumnes del Ceip Sant Llorenç i Escola Bressol el Patufet.
Al migdia, de 12 a 2, tast de vins i plats cuinats
pels restaurants del municipi. La venda de tiquets
es fa el mateix dia al Mercat del Bolet. També hi ha
Concurs de cuina per aficionats, amb presentació
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dels plats i degustació per part del jurat (programes a part). El lliurament de premis del concurs
es farà a les 2 de la tarda.
Els organitzadors us conviden a gaudir dels
actes i a participar al concurs de plats amb bolets.
Trobareu més informació al web de l’Ajuntament
de Guardiola de Berguedà i al del Tasta:
http://www.guardioladebergueda.cat
www.tasta.cat
OCTUBRE / NOVEMBRE 2017
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Esports de muntanya

Bagà torna a ser l’epicentre mundial
del trail amb la Salomon Ultra Pirineu 2017

D

el 22 al 24 de setembre, Bagà torna a ser
l’epicentre mundial del trail running amb una
nova edició de la Salomon Ultra Pirineu 2017,
un referent internacional en el món de les curses de
muntanya. De fet, és l’última de les 5 proves d’ultra
distància de les Skyrunner® World Series.
Després de l’èxit assolit en l’edició anterior, enguany també es tornaran a disputar la Marató Pirineu (45 km), la cursa vertical nocturna Nit Pirineu
(5 km) i la prova infantil, la Pirineu XS. Quatre proves
que, un any més, oferiran l’oportunitat als corredors i corredores de descobrir la natura en estat
pur, travessant el Parc Natural del Cadí Moixeró. La
primera cursa a disputar-se serà la Nit Pirineu, que
tindrà lloc el divendres 22 de setembre a les 20.30
h. Es tracta d’una cursa vertical nocturna de 860 m
de desnivell positiu que recorre 5 km de distància
entre l’estació d’esquí de la Molina (zona del telecabina) i un escenari tan privilegiat com el refugi del
Niu de l’Àliga (2.520 m). Finalment, a les 22 h, es
lliuraran els premis als millors corredors d’aquesta
prova i es gaudirà d’una botifarrada en plena na-
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tura. La jornada de dissabte 23 de setembre serà
cabdal amb tres competicions. La Marató Pirineu és
una cursa d’alta muntanya en semiautonomia, amb
2.400 m de desnivell positiu i un total de 45 km dins
el Parc Natural del Cadí Moixeró. La sortida i arribada d’aquesta prova serà a Bellver de Cerdanya. En

aquest marc, també cal destacar la versió infantil de
l’Ultra Pirineu: la Pirineu XS, que tindrà lloc a Bagà i
es desenvoluparà en set circuits de muntanya pels
voltants de la vila.
Finalment, dissabte 23 serà el torn de la Salomon Ultra Pirineu. La sortida tindrà lloc a les 7 del
matí a la plaça Porxada de Bagà i el lliurament de
premis se celebrarà l’endemà, diumenge 24, a partir de les 11 del matí, a la mateixa plaça de la vila
baganesa. Un any més, els incondicionals de les

distàncies ultres i els millors corredors del panorama internacional com Kilian Jornet; Miguel Heras,
guanyador de l’Ultra Pirineu 2016; Cristofer Clemente, subcampió del món de trail running; Gemma Arenas, actual campiona de la Salomon Ultra
Pirineu o atletes internacionals com la nostra Núria
Picas o la nepalesa, Mira Rai, tornaran a participar
i a fer front a l’important repte d’aquesta cursa: 110
km de distància i un desnivell positiu de 6.800 m,
travessant el Parc Natural del Cadí Moixeró. í
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Turisme

Borredà, un lloc
ideal per al
turisme familiar

Temps de bolets

T

ot i les pluges irregulars d’aquest any, i
molt especialment de l’estiu, no se sap
mai quina influència tindran sobre la
temporada de bolets. Ho sabrem en els propers dies o setmanes, en funció de les pluges
de tardor i els freds de l’hivern. La climatologia,
en aquest cas, és determinant.
Doncs bé, arribats a aquest punt, cal reco46 tasta.cat 13 / OCTUBRE / NOVEMBRE
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manar respecte pel medi natural. L’increment
constant de “boletaires” produeix un fort impacte sobre la natura, i entre tots hem d’aconseguir minimitzar els efectes negatius. Tothom
qui va al bosc ha de ser conscient de temes
tan rellevants com:
a) El bosc és fràgil i convé preservar-lo de
tota mena de brutícia. Deixem-lo tan net com
l’hem trobat i que ningú hi deixi envasos, plàstics, paper d’alumini, llaunes, etc. Netejar el
bosc és molt complicat, i no és just, ni pels
propietaris ni pels usuaris que en volen gaudir.
b) Qui no conegui bé els bolets, que no els

culli. Tots són útils a la natura, i que no
siguin comestibles per a nosaltres, no
vol dir que no siguin beneficiosos pel
medi natural.
c) Respecteu els “vailets”, fils
elèctrics que els pagesos i ramaders
col·loquen per delimitar les seves finques i permetre la pastura dels ramats, sense que uns
passin a terreny dels altres. Trencar-los suposa un greu perjudici pels pagesos, que poden
veure com els ramats s’escampen, entren en
altres finques, o més perillós encara, entren en
carreteres i camins.
d) Aparqueu en zones adequades i eviteu
envair prats. Algunes persones creuen que no
passa res per aparcar damunt de l’herba. “Ja
tornarà a créixer”, pensen. Els prats són per a
pastura i l’herba trepitjada no és apta, de manera que es perjudica greument el pagès.

e) Colliu amb cura els bolets sense destrossar l’entorn. Si no ho feu així, tindreu bolets avui, però no en el futur. Millor portar un
ganivet i tallar la cua que no pas arrencar-los
de soca-rel.
En definitiva, hem de tenir present que
abans anava poca gent al bosc i la collita de
bolets no suposava cap problema especial.
Ara, l’allau de boletaires fa que dia sí, dia també, molts boscos pateixin la presència constant de persones. O rebaixem la presència o
ens quedarem sense aquest producte. Pensem-hi i actuem en conseqüència.í

Visiteu Sant Sadurní de Rotgers
Pels qui estimeu l’art i la natura, trobareu la combinació més impressionant a Sant Sadurní de Rotgers
(segle XI-XII). És una petita església enmig del bosc, a només 4 quilòmetres de la carretera de Borredà
a Sant Jaume de Frontanyà.
Es tracta d’una autèntica joia del romànic i, consultant horaris, podeu anar-hi amb explicacions
d’un dels guies de l’empresa Dinamització del Patrimoni. Realment val la pena, en primer lloc per
l’edifici, però després pel trajecte d’anada i tornada.
I si hi aneu en aquest temps de bolets, res millor que fer la visita i després donar una volta pels
boscos de l’entorn, on hi podreu trobar una cistelleta de rovellons per a portar a casa.
Bona visita i bona estada.
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Fires i Festes
Festa Major de la Pobla de Lillet
La Pobla de Lillet continua de festa. Després de la dels bolets, arriba la
Festa Major del Roser, amb un magnífic envelat on hi hauràconcerts i balls
d’orquestres, concerts pel jovent, activitats esportives, per a la mainada, i
l’elecció de la Pubilla i l’Hereu del poble. Una tradicional activitat que sempre
aglutina veïns i veïnes. Una Festa Major per gaudir-la fins al final!
Divendres, 29 de setembre
A les 15:30 de la tarda, a la Llar del
Pensionista, concurs de Dominó.
Trofeus Excel·lentíssim Ajuntament.
A les 10:00 de la nit, repic General
de Campanes i Tronada, com a
inici de la Festa Major.
A les 23:30 de la nit al pavelló engalanat, Friday Night Live, amb les
actuacions de Nat Band i Brams.
A continuació i dins del Segon Salt
on Tour 2017: Pd Nanfu & Salasxic.
Entrada Taquilla: 10€
Dissabte 30 de setembre
A les 15:00 de la tarda, concurs de
botifarra.
A les 16:30 de la tarda, XXIII Escalada Ciclista al Santuari de Falgars.
Organitza: Amics del Ciclisme Lillet
(programes apart)
A les 17:00 de la tarda, al Centre
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Cívic, partit de lliga del CTT La Pobla de Lillet.
A les 18:00 de la tarda, al pavelló engalanat,
extraordinari Concert de Festa Major amb la
gran Orquestra Nova Saturno. A continuació,
acte de proclamació de la Pubilla i Hereu de la
Pobla de Lillet 2017, amb l’assistència de pubilles,
dames, hereus i fadrins d’arreu de Catalunya.
A les 23 de la nit al pavelló engalanat, magnífic
ball de Festa Major amb Nova Saturno. A
continuació, des de les terres de ponent, actuació
del conegut grup: Band the Rock i Dj. Destor.
Diumenge 1 d’octubre.
A ¾ d’1 del migdia, a la plaça del Ajuntament,
sardanes a càrrec de la Cobla Orquestra
Selvatana.
A les 16:30 de la tarda a la Pista Poliesportiva
de Coma-figuera, presentació de l’equip de
Futbol Sala Ccr Alt Berguedà. Gran partit de
Futbol Sala de Festa Major entre el Fs Ccr Alt
Berguedà i el Fs Casserres, trofeu excel·lentíssim Ajuntament.
A les 18:30 de la tarda al pavelló engalanat,

gran concert – berenar i ball de gala amb l’orquestra Selvatana. Hi haurà berenar a la mitja part. Preu
únic: 12 euros.
Dilluns 2 d’octubre
A les 12:00 del migdia a la plaça de les Coromines,
Audició de Sardanes amb la cobla La Principal
de Berga.

A les 17:00 de la tarda,
al teatre Casal, gran espectacle familiar i infantil
anomenat “Minuts” a
càrrec de Marcel Gros.

Acte gratuït.
A les 20:30 del vespre, al pavelló engalanat, gran
Sopar i Ball de Tornaboda, amenitzat per Mare
Nostrum Quartet. Preu únic: 18 Euros (tot inclòs).
Cal fer les reserves abans de les 20 h de la tarda
del diumenge dia 1 d’octubre a la taquilla del pavelló engalanat. Places limitades.
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Montmajor

Collir bolets
amb la mirada

H

o podeu fer al Museu d’Art
del Bolet de Montmajor que
es troba al bell mig del nucli
urbà, just a la plaça del Mercat, el
veritable centre neuràlgic d’un municipi de població dispersa que, com el
seu nom indica, té en aquest indret
el punt de trobada i reunió dels seus
habitants i del mercat setmanal que té
lloc cada dimecres.
L’accés es pot fer per diferents
carreteres secundàries, si bé la manera més fàcil d’arribar-hi, tant si es procedeix de Berga com si es ve de Solsona, és a través de la carretera de Berga
a Solsona, C-149, entrant per qualsevol
dels dos accessos al nucli urbà.
El Museu d’art del Bolet de Montmajor és un equipament cultural situat a les dependències de l’antic Ajuntament del municipi, edifici de mitjans
del segle XX.
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El Museu d’Art del Bolet es va inaugurar el 18 d’octubre de 2003, gràcies a la col·lecció donada per l’artista
local Josefina Vilajosana, veritable
ànima d’un projecte pioner i únic a nivell de Catalunya, de l’estat Espanyol,
i molt probablement d’Europa.
El Museu d’Art del Bolet té un caràcter eminentment didàctic, amb la
intenció de donar a conèixer el món
dels bolets i les seves particularitats.
Disposa de 523 figures de bolets, que
corresponen a 33 famílies distintes, a
169 espècies diferents i integren 103
noms populars de les mateixes.
D’altra banda, als plafons explicatius s’exposa el caràcter comestible o no de cadascuna d’elles, amb
un total de 80 bolets comestibles, 24
de tòxics, 6 de tòxics comestibles i 59
d’indiferents. í
Per a visitar el Museu heu de trucar al telèfon 618 214 357. Més informació a: www.montmajor.cat o al codi QR

BERGUEDANS EMERGENTS

Neix a Casserres
(Berguedà), 1987.
Viu i treballa
a Barcelona.
Realitza els estudis de
Grau en Disseny de
Producte i Postgrau
d’Il·lustració Infantil a
la UAB, concretament a l’Escola de Disseny i Art EINA
de Barcelona.
Erasmus a l’Academy of Fine Arts de Praga. Grau
Superior de Joieria Artística a l’Escola Massana de
Barcelona. Ha realitzat cursos especialitzats en diferents
tècniques de joieria i pintura a Massana Permanent,
al Taller Perill, a l’Escola Industrial d’Arts i Oficis i al
taller de joieria de Jaime Diaz i classes de pintura
amb Pep Baraut.
Forma part dels col·lectius Joyas Sensacionales i Quars
d’una. Des del 2012 ha participat en diverses exposicions nacionals i internacionals: el Summer Festival 2013
i 2014, Galeria Slavik, Viena; Graduate Show 2013,
Galeria Marzee, Holanda; En Transito 2015, Munich,
entre d’altres.

DAVID VICEN NIETO

GUILLERMO PORTILLO

Parlem amb...

OCTUBRE / NOVEMBRE 2017

tasta.cat 13 51

Parlem amb...

Clara Niubó (BERGUEDANS EMERGENTS)

L’ENTREVISTA
JOSEP GRIFOLL

Artista i escriptor
—Hola, Clara, no sé per on començar. Tu, creant, per on comences?
—Embrutant-me les mans, sense
pensar gaire i que flueixi la festa.
—Aquesta pregunta em sembla
que en són dues o més. Et demano
què és art i què artesania, i si creus
que aquestes dues són amigues o
enemigues. Què en penses?
—Sempre he pensat que es porten
molt bé, de fet crec que hi ha una
línia molt fina que separa el que és
art i allò que és artesania, i aquesta
línia es desplaça depèn de l’època, el
moment i la persona. Per a mi, l’artesania és tot allò que és fet amb les
mans, que hi ha amor en el procés i
que en el treballar hi ha una connexió
entre cos, ment i mans. L’art imagino que és un pas més enllà, que et
remou alguna cosa en l’interior. Tot i
que encara ho estic descobrint.
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FERMALL DEL PROJECTE NIMFES, JOIES PER A NÚVIES

FERMALL DEL PROJECTE D’UN VERD ÀRID

—Amb tot això d’ internet, l’ art, hi
guanya o hi perd?
—Hi guanya ; internet és una gran
eina, per conèixer, per donar-te a
conèixer i ser visible.
—De tot el què fas, que no és poc,
si t’atraqués un robador d’oficis,
quin t’amagaries millor, quin salvaries?
—Ploraria tant que espantaria el robador d’oficis. Si això no funcionés,
crearia una nau especial per guardar-los del plor i del robador, dialogaria amb ell fins que entengués que es
comparteixen i m’hi faria amiga fent

ha, ha, ha , la veritat, ni idea..., em descobreixo cada dia... Evitaria la pregunta, però com que s’ha de contestar,
que per això accepto l’entrevista, em
dic” No tinguis por a fer el ridícul”, i
després m’imagino des de fora. Aleshores veig una Clara alegre, entusiasta i apassionada pel que fa, i per què
no dir-ho, una mica vividora. I la Clara
de dintre? No sabria dir si és seria o
riallera, però sí que és implicada, tossuda, intuïtiva, i cagadubtes, tot i que
li agrada fer ballar les pors i les inseguretats per veure què hi ha més enllà,
per sorprendre’s i veure sortir el sol. í

un vinet. Impossible salvar-ne només
un, tots i com més millor, que no desapareguin mai, mai.
—Et diuen res els bolets?
—Quan els pinto em xiuxiuegen línies
suculentes, lliures i salvatges, traços
fràgils i fugaços, i pinzellades de natura amb olor a tardor. Però per sobre
de tot pinzell, em transporten directe
el berguedà, a casa.
—Buscarlos o menjarlos?
—Pintar-los!
—I per acabar, una de curta: qui
ets?
—Aquesta és una pregunta “xunga”,

L’apunt
BLANCA LLUM VIDAL

Escriptora i filòloga

L

De la banda del sol

a primera vegada va néixer a Manresa. Era un 10 de febrer
de 1987. L’any en què van morir Primo Levi i J. V. Foix. Un
any després de Txernòbil. Filla dels ’80: filla d’un temps
democràticament enganyat; d’un temps, al món, de desenvolupament agressiu i de misèria programada. El segon naixement
va venir just després —en arribar a Casserres i en beure de fonts
i en trescar pels camins i en enfilar-se pels arbres. També va
néixer el dia que va fer figuretes de fang amb sorra fina i el dia
que la seva germana li va explicar el misteri de ser. Va tornar a
néixer el dia que va dibuixar moltes vaques i el dia que va figurar
l’abstracció. Té la mania de néixer, la Clara. I néixer molts cops
és estimar fins l’escàndol i multiplicar l’acollida de perills i de
pors, de primaveres i festes. Néixer molts cops és bonic, però fa
mal. Ocupen molt, per dins, una bomba d’amor i una bomba de
pena. Potser per això és pintora: per traduir aquestes bombes
a la llengua del traç, del pinzell, de la barreja. Potser per això és
escultora: per donar forma al desastre i, sobretot, a la il·lusió.
Potser per això les seves escultures són joies: perquè, malgrat
tot, la seva banda és la llum, la seva banda és el cor. í

Cal Pons, de Festa!
Cal Pons celebra el diumenge 1
octubre, la Festa del Roser i trobada
de noies del manager, amb actes i
activitats per a tothom.
l 8:30 h Concentració de la VII
trobada de cotxes clàssics davant
l’església de Cal Pons (informació al
tel. 635294965, programes a part).
l 10:00 h Inici ruta cotxes clàssics
l 11:00 h Missa cantada pel Cor
Parroquial.
l 12:00 h Ballada de gegants i nans i
tot seguit plantada de l’arbre
l 12:30 h Rebuda dels cotxes
clàssics i exposició de vehicles al
Bosquet de Cal Pons amb vermut
per a tots els assistents i actuació

dels Granger’s del Berguedà.
l 14:00 h Dinar de germanor
(paella d’arròs, botifarra i cansalada,
postres, vi, cava i cafè)
l 16:00 h Fi de festa amb Duet
Solistes i coca amb xocolata per a
tothom.
Durant tot el matí hi haurà la Fira
d’artesania.
Venda de tiquets pel dinar a:
Servisò, Màgic, El Crostó, Floristeria el
Teix i Queviures Bertran
Preu dinar: 16 € adults. Fins 12
anys: 8 €
Més informació al telèfon
de l’Associació: 635 294 965
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Històries i historietes (10)
Manso Solà?
baixant a la dreta

PEP MASANA
Periodista i escriptor

U

n dels carrers de Berga és el Manso i Solà, però no és exclusivament
nostre. Barcelona, Sant Feliu del Llobregat, Sabadell, Martorell o Cornellà del Llobregat també tenen un carrer amb aquest nom.
De berguedans amb la medalla del Parlament no en conec cap,
amb creus de Sant Jordi diversos, mossèn Ballarín, mossèn Climent
Forner, Miquel Vilardell o els pastorets de l’Ametlla de Merola, però
que tinguin les condecoracions i reconeixements d’en Manso i Solà,
segur que no n’hi ha cap. És posseïdor del reial i distingit orde espanyol de Carles III, la més alta distinció que hi ha ara entre els ordes
civils (abans militars) espanyols, i a més gaudeix de la reial i militar
orde de sant Ferran, màxima condecoració militar espanyola al valor,
o orde d’Isabel la Catòlica, entre moltes altres condecoracions.
En Josep Manso i Solà (Borredà, 26 setembre 1785-Madrid, 22
de març de 1863) va destacar durant la Guerra del Francès com
a oficial d’una partida de miquelets que ell mateix finançava i amb
la qual feien guerra de guerrilles amb notable èxit. Ja dins l’exèrcit,
va destacar per la seva eficàcia i accions estratègiques, a part del
seu domini dels explosius, essent ascendit a comandant en cap del
Batalló de Caçadors de Catalunya. Una vegada acabada la guerra, se
li va atorgar el càrrec de governador de la Ciutadella de Barcelona.
Durant el Trienni Constitucional, destacà per la seva aptitud en
els aixecaments en contra del govern de Ferran VII i el nomenaren
governador de Vilafranca del Penedès, i més tard de Tarragona.

54 tasta.cat 13 / OCTUBRE / NOVEMBRE

2017

Com a recompensa
per sufocar les revoltes
conservadores dels malcontents, el van nomenar
governador polític i militar
de Màlaga.
Durant la Primera
Guerra Carlina (33-40) va
lluitar a les files isabelines
del bàndol moderat, ocupant diferents capitanies
generals del país (Castella la Vella, Galícia, Aragó o València). El 183
va tenir la responsabilitat de capitanejar la defensa de Madrid contra
l’intent dels carlins en el que es va anomenar marxa reial. Li van concedir el títol de comte de Llobregat i vescomte de Montserrat (1844).
També va destacar en la lluita contra el contraban a les Castelles
i durant la Guerra Civil Portuguesa, on va ser mobilitzat a la frontera
amb Portugal i condecorat amb l’orde militar de Crist (condecoració
portuguesa que posseeixen ben poques persones).
A partir de 1847, va passar temporades a la masia can Manso de
Cornellà de Llobregat, que era una herència de la seva dona. Finalment,
el 1852, aconseguí plaça fixa a Madrid, penjant l’uniforme i l’espasa
després de molts anys al servei de la Corona Espanyola. í

Qué mengem
SANDRA RIBALTA

Dietista-nutricionista
www.sandraribalta.com
info@sandraribalta.com
sandraribalta.blogspot.com

E

Impost
del
sucre

l dia 1 de maig va entrar en vigor a Catalunya l’anomenat
‘impost del sucre’, és a dir una taxa que grava el consum
de begudes ensucrades envasades en tot el territori català. Inclou totes les begudes que contenen edulcorants calòrics
afegits (i n’hi ha una llista força llarga que inclou, entre altres,
sucre, mel, fructosa, sacarosa, xarop de blat de moro, xarop d’arròs...). Això vol dir que afecta, a més dels refrescos, les begudes
de nèctar i sucs de fruites, les begudes esportives i energètiques,
les llets endolcides, les aigües amb sabors i les begudes de te,
xocolata o cafè envasades que s’han endolcit afegint-hi qualsevol edulcorant calòric. En resten exemptes els sucs de fruita o
verdura naturals, així com les llets o begudes alternatives a les
llets sense sucre afegit, els iogurts bevibles, les llets fermentades
bevibles i els productes d’ús mèdic i begudes alcohòliques.
L’Organització Mundial de la Salut fa anys que adverteix de les repercussions negatives sobre la salut i les dimensions epidèmiques del consum actual de sucre, i recomana
aplicar mesures fiscals que augmentin sobre un 20% el preu
final de les begudes ensucrades per desincentivar-ne el consum. Actualment, poc més d’una vintena de països apliquen
algun impost a aquestes begudes, i al nostre país, s’ha optat
per un impost en dos trams que grava amb 8 cèntims per
litre les que portin entre 5 i 8 grams de sucre per cada 100
mil·lilitres, i amb 12 cèntims per litre si superen els 8 grams.

L’impost per tant no afecta les begudes que tinguin menys 5
grams de sucres afegits, ni les modalitats light i zero.
El consum excessiu de sucre és un dels grans problemes
de l’alimentació actual. El sucre no aporta res a la dieta i s’ha
comprovat que està implicat en el desenvolupament de diverses malalties. Però els interessos de la indústria del sucre i la
indústria alimentària posen molts entrebancs a poder afrontar
aquesta problemàtica.
Com a nutricionista crec que aquesta mesura és un primer
pas positiu, però que no servirà de res si no s’acompanya d’una
forta campanya pedagògica i de conscienciació a tots els nivells.
Des de l’escola als mitjans de comunicació s’ha d’incidir que
avui en dia el sucre, com fa anys el tabac o l’alcohol, fan mal
a la salut. Si els consumidors no són conscients que el sucre els
perjudica, si no entenen que mantenir els nivells actuals de consum de sucre pot tenir efectes molt negatius per la seva salut, la
taxa restarà exclusivament com una mesura recaptatòria més i es
quedarà a mig camí en el seu propòsit. í
Diplomada en Nutrició Humana i Dietètica per la Universitat Ramon Llull.
Membre de l’Associació Catalana de Dietistes-Nutricionistes (ACDN) i de
l’Associació Espanyola de Dietistes-Nutricionistes (AEDN). Exerceix la consulta
clínica, la docència i la divulgació sobre alimentació i salut.
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Salut
DR. ÀLEX VERDÚ

Metge de Família

L

Consultori de Casserres.
Institut Català de la Salut
Consulta privada a
Centre Mèdic del Berguedà
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Buscar
bolets
’estiu ja fa setmanes que s’ha acabat. Ja fa dies
que la tardor ens abraça amb les seves tardes cada
cop més fosques i amb els seus dies cada cop
més freds. Ja no ens recordem d’aquells dies que
anàvem amb bermudes, que
passejàvem sense ser esclaus
del rellotge. La paraula vacances ens sona llunyana, com un
record vague a la nostra ment.
Però la tardor també aporta
altres motivacions. I al Berguedà, una motivació important
són els bolets. Només fa falta
donar un petit volt pels nostres
boscos per trobar quasi tants
boletaires com bolets. Això d’anar a buscar bolets és una activitat quasi febril. Però, tots els que
anem a buscar bolets en sabem per igual? Tots els
boletaires saben distingir els bolets comestibles,
dels tòxics? Aquestes preguntes són cabdals per
a la nostra salut, perquè la ingesta d’un bolet verinós o tòxic pot tenir greu conseqüències per a la
salut nostra i dels que ens envolten.

Amb aquest petit article periodístic, voldria
descriure, no tant els bolets “bons” dels “dolents”,
ja que jo no sóc micòleg (recordeu que tots els bolets són bons, tots compleixen la seva funció a la
natura), sinó els símptomes que ens podem trobar
si ingerim un bolet tòxic, per tal d’identificar-los
ràpidament i prendre les mesures més adients, en
el període de temps més curt possible.
Els símptomes que apareixen varien segons
l’espècie de bolet. En general, els símptomes
més freqüents són: dolors abdominals, suor freda,
vòmits dolorosos i continuats, deposicions diarreiques fètides, prostració, al·lucinacions i, en els
casos més greus, deliris i agitació, afectació hepàtica greu i la mort.
Cal recordar que, com més greu sigui la intoxicació, més trigarà en aparèixer la simptomatologia. Així, intoxicacions lleus poden començar a
donar la cara als 30 minuts després de la ingesta.

En canvi, intoxicacions molt greus, com les
ocasionades per l’Amanita phalloides, la Cortinarius orellanus o la Gyromitra esculenta poden començar a manifestar-se a les 8-10 hores
d’iniciar la seva ingesta.
No cal oblidar la síndrome coprínica, que
apareix al consumir bolets tòxics amb alcohol.
Consisteix en vermellor i escalfor de la cara, coll
i pit, palpitacions, suor i sabor metàl·lic a la boca.
Davant de qualsevol simptomatologia similar a aquesta, cal adreçar-se al centre hospitalari
més proper que tinguem. Seria recomanable
portar restes dels bolets ingerits que tinguem
a casa i advertir als sanitaris d’altres parents o
coneguts que també hagin menjat aquests bolets, encara que es trobin bé, sense símptomes.
Per últim, hauríem de tenir en compte una
sèries de consideracions amb la recollida i la
manipulació dels bolets, com són:
n Collir només els bolets que tenim la seguretat
absoluta de saber reconèixer.

L’aigua de la pluja pot canviar la coloració d’alguns bolets. Per tant, cal extremar les
precaucions si collim bolets just després de
ploure.
n Conservar-los al frigorífic i consumir-los al
més aviat possible.
n Millor consumir-los ben cuits, ja que alguns
bolets són tòxics quan es mengen crus o poc
cuits i, en canvi, són comestibles si estan ben
cuits, com són les múrgoles, les pentinelles i
els barretets, entre d’altres.
n Respectar el medi ambient i l’entorn natural,
quan anem a buscar bolets.
n No és cert que bolets menjats per cargols,
llimacs o altres animals no siguin tòxics, ja que
hi ha espècies que són tòxiques per a humans i
no per a animals.
Per tant, si fem cas a totes aquestes consideracions i, sobretot, fem ús del sentit comú,
podem passar una bona temporada de bolets,
si la meteorologia acompanya. í
n
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INFO Berguedà

INFORMACIÓ COMARCAL
Consell Comarcal del Berguedà
www.bergueda.cat

938 213 553

Oficina Comarcal de Turisme del Berguedà 938 221 500
turisme@elbergueda.cat
www.elbergueda.cat
Agència de Desenvolupament del Berguedà 938 24 77 00
www.adbergueda.cat/
Centre Massís del Pedraforca
tur.saldes@diba.cat

938 258 046

Parc Natural Cadí-Moixeró
pncadimoixero@gencat.cat

938 244 151

Oficina d’informació i Turisme de Bagà
tur.baga@diba.cat
Punt d’Informació a Bagà

938 244 862
619 746 099
938 244 862

Oficina Municipal d’Informació i Turisme de Berga
Info@turismeberga.cat
938 211 384
Oficina de Turisme de Castellar de n’Hug
castellarh@diba.cat

938 257 077

Oficina d’Informació de Cercs (Museu de les Mines)
castellarh@diba.cat
938 248 187
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Oficina de Turisme de Gósol
centremuntanya@gosol.ddl.net

973 370 055

Oficina de Turisme de Guardiola de Berguedà
costacg@diba.cat

938 226 005

Oficina de Turisme de La Pobla de Lillet
tur.lillet@diba.cat

687 998 541

Oficina de Turisme de Vallcebre
vallcebre@cercleaventura.com

666 536 039

EMERGÈNCIES
Mossos d’Esquadra
Mossos d’Esquadra Berga
Bombers de Berga
Bombers de Gironella
Bombers de Puig-reig
Bombers de Guardiola
Creu Roja de Berga
Creu Roja de Gironella
Urgències Alt Berguedà
Hospital Sant Bernabé

Avià

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

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

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

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

Berga
Ajuntament
Oficina d’Informació
i Turisme
Arxiu Històric Comarcal

938 214 333
938 211 384
938 221 548

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

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

Borredà
Ajuntament
Consultori
Farmàcia
www.borreda.net

Gironella

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

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

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

Castellar del Riu
938 239 151
938 239 091
938 239 090
borreda@diba.cat

Capolat
Ajuntament
www.capolat.cat

Castell de l’Areny

938 215 040
capolat@diba.cat

➜ RESTAURANTS
Restaurant LA CANTINA DE LLINARS

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

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

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

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

Ajuntament
Alcaldia
www.castellardelriu.cat

938 212 775
608 998 663

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

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

Gisclareny
Ajuntament
www.gisclareny.cat

937 441 020

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

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

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

L’Espunyola

Montclar

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

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

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

Montmajor
Ajuntament/Dispensari 938 246 000
Museu de l’Art del Bolet 618 214 357
www.montmajor.diba.cat

La Nou de Berguedà

Sant Jaume de Frontanyà

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

Ajuntament
938 239 194
www.santjaumedefrontanya.cat

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

938 250 013
938 228 619
938 221 999

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vilada
Ajuntament
Dispensari
Farmàcia
Local Pirinenc
www.vilada.cat

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

Viver i Serrateix
Ajuntament
938 204 922
www.viveriserrateix.cat
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Associació de comerciants

INFO Casserres
INDÚSTRIA
Indústria Avícola del Berguedà
Molles Malé
Planafil S.A.

938 234 033
938 234 077
938 225 020

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

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

➜ BARS I RESTAURANTS
Bar Frankfurt Casserres
Restaurant Cafè de la Plaça
Bar la Tasca
Cal Torrenti Agroturisme
Hostal Emphasis
Puig Rural-Cat

938 234 015
938 234 008
938 225 821
649 193 492
639 313 852
639 426 603

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

938 234 399
938 234 258
938 234 076

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

938 234 173
938 234 074
938 234 296
647 570 809
626 110 626
938 225 914
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Planxisteria Casserres
Planxisteria Sant Jordi S.C.P.
SITEC 2012
Soldadura Francesc Puigdellivol
Vilà Motor

938 225 993
938 234 375
671 078 800
647 589 415
938 234 117

➜ PERRUQUERIA I ESTÈTICA
La Barberia
692 854 342
Perruqueria Anna Maria
938 234 167
Perruqueria Anna Perarnau
938 234 281
Perruqueria Dolors
938 234 108
Mireia Perruqueria Unisex 626 861 932- 938 234 293
➜ FUSTERIA I DECORACIÓ
Aula Taller Cal Nen Xic
Fuster Xaies
Fusteria Colillas
Fusteria Integral Jordi S.L.
La Fusteria
Pintor Josep Martin

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

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

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

➜ FLORISTERIES I CERÀMICA
AgroNatur

938 234 005

➜ CALÇATS, COMPLEMENTS I ROBA
Calçats Valls
938 234 112
Talia 1924
938 234 031

Unió de botiguers i comerciants

INFO Puig-reig

EL REIG

➜ 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

LA PUIG

➜ 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

➜ ALIMENTACIÓ		➜ LLIBRERIA		
Cansaladeria Obea
938 380 348
Llibreria Montserrat		938 380 088
Embotits Caus des de 1916
938 380 014
➜ FOTOGRAFIA I ELECTRÒNICA		
Forn Julió
938 380 063
Electricitat–Electrodomèstics Calsina 		938 380 247
➜ SALUT I BELLESA		 Iglesias fotògrafs		938 380 005
Centre de podologia Puig-reig
938 290 230
➜ ALTRES		
+ Centre Òptic
938 290 485
Assessoria Puig-reig		938 380 184
Tot Natura
938 290 931
Assegurances garcia – Banc Santander 938 380 606
Quirobell
938 380 337
Perruqueria Eli
938 290 186
Perruqueria Queralt
938 290 036
Perruqueria Balmanya
938 380 724
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FINANÇAMENT A 18 MESOS SENSE INTERESSOS
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l
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d
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pels n
Promoció: 5% de descompte
Treballem amb mútues
i moltes
més/

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

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