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n	Especialitat 
 en Odontopediatria
n	Implantologia
n	Estètica dental

n	Cirurgia i Implants
n	Endodòncia
n	Ortopantomografia
n	Odontologia en general

Ens trobarà al Gabinet Mèdic del Berguedà
C/ Barcelona 54,   Berga 08600

Tel. 93 822 07 07

gabinet MÈDIC del berguedà

gM b

PEDIATRIA
Dra. Serrano, Dr. Fargas
TRAUMATOLOGIA
Dr. Mir, Dr. Yun
DERMATOLOGIA
Dra. Claret, Dra. Molina
MEDICINA INTERNA
Dr. Esquius, Dr. Giralt
MEDICINA GENERAL
Dr. Moneny
GINECOLOGIA / OBSTETRÍCIA
Dra. Gudiño, Dra. Quesada
CIRURGIA
Dr. Gallardo, Dr. Del Canto
CIRURGIA PLÀSTICA
Dr. Romaní
UROLOGIA
Dr. Mateos
REUMATOLOGIA
Dr. Giralt
ENDOCRINOLOGIA
Dra. Martínez
VASCULAR
Dr. Grau
OFTALMOLOGIA
Dr. Badal
OTORINOLANGOLOGIA
Dra. Molina, Dr. Garcia
TRACTAMENT DEL DOLOR
Dr. Tomàs
FISIOTERÀPIA SOL PELVIÀ
Miriam Cano

PSICOLOGIA
G. Solà 
PSIQUIATRIA
Dra. Foz
FISIOTERÀPIA
Gemma Arqué, Miriam Cano
OSTEOPATIA
R. Ferré
CARDIOLOGIA
Dr. Boada, Dr. Sobrepera
NEUROLOGIA
Dr. Soler Insa
AL.LERGOLOGIA
Dra. Garriga
PODOLOGIA
C. Mateos
NUTRICIONISTA
Laura Niubò
LOGOPEDA
Anna Serra
PROVES
Ecografies 3D i 4D
Densiometria òssia
Holter
Electrocardiograma
Ecocardiograma
Retinografia
Revisions mèdiques
Obtenció i revisió del carnet de conduir
Permisos d’armes i gossos perillosos
Seguretat privada
Grues
Servei d’anàlisis de 8.30h a 10h

Carrer Barcelona, 54     Tel. 93 822 07 07      Fax. 93 821 41 70     08600 BERGA

Quadre mèdic i especialitats

De tota confiança

gabinet MÈDIC del berguedà
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ns cal per esbargir-nos una mica i rela-
xar-nos de la situació actual. Això no vol dir 
que no hi patim, com a mínim, fins que no 
hi hagi presos polítics al país. Crec que seria 
un bon apropament a la democràcia que, 
qui ho hagi de decidir, acabi amb aquest 
retorn al passat fosc i feixista. 

Ens cal, sense perdre el rumb, gaudir de 
les activitats culturals i festives. Aquest any ens 
cal més que mai. Primer per nosaltres i segon 
per donar suport –molt necessari– als actes i 
efemèrides que els nostres veïns, pobles, viles i 
ciutats han preparat. Hem de fer possible que 
tot vagi endavant. I per si voleu triar i reme-
nar, aquest tasta us convida a gaudir de les 
fires de Nadal de Berga, de Reis a Casserres 
i Montclar, de Guardiola de Berguedà i la 
Pobla de Lillet, la Fira de la Puríssima de 

Gaudim de les activitats i de les festes!

E

Diputació
de Barcelona

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

Gironella, les activitats culturals de Vilada, els 
actes nadalencs de Borredà, la tradicional i 
patrimonial Fia-faia de Bagà i Sant Julià de 
Cerdanyola, on també celebren la Fira faia 
amb l’estrena de l’escultura de la festa del sols-
tici d’hivern. I la coneguda festa de la Corrida, 
que l’Ajuntament de Puig-reig vol potenciar. 
També coneixerem racons interessants de 
Gironella amb el Ramon Viladomat.

Cal gaudir dels dinars i sopars de feina, 
d’amics, de Nadal, de Cap d’Any, de Reis..., 
serà la millor manera de fer país i d’ajudar-nos 
a anar endavant. 

Completen les activitats, les seccions de 
salut amb Eva Nuñez i Cristina Mayol, i els 
millors consells comercials de casa nostra.

Bones festes, salut, empenta i llibertat! í
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Texte i fotos
RAMON VILADOMAT

Periodista

REPORTATGE  La vila del nucli històric              
d’encant singular

Racons de Gironella

El nucli antic de Gironella, vist des del pont 
vell, és d’aquelles imatges que despre-
nen una bellesa singular difícil de trobar 
en cap altre indret d’aquestes contrades.

Coneguda en altres temps com “la perla del 
Llobregat”, Gironella pot estar orgullosa de 
mantenir aquest fet diferencial i oblidar-se 
d’allò que “el nom no fa la cosa”. 

5DESEMBRE 2017/ GENER 2018 tasta.cat 14
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A questa harmonia de volums i espais 
d’aquest nucli singular no sembla lli-
gar massa amb el seu contingut real. 
Fa anys que la vida en aquesta porció 

d’espai es va apagant una mica més, sense que si 
hagi posat massa remei. Es evident que el conjunt 
de cases i carrers està demanat un revulsiu que el 
tregui d’aquest ensopiment que cada dia que pas-
sa es fa mes profund i al que sembla li hagin arra-
vatat la vida.

El poble vell gironellenc és el resultat de di-
verses èpoques i incidències històriques, i potser 
la més notable sigui fruit de l’incendi que va partir 
l’any 1839 per les tropes carlines capitanejades per 
Carlos José Enrique de España, de Cousserans, de 

civil, se diseminaron sus vecinos por los pueblos in-
mediatos y los pocos que han vuelto, habitan unos 
miserables albergues, que han podido habilitar en-
tre las ruinas para tener cubierto; á lo cual contri-
buye generosamente el marqués de Gironella y de 
Sentmanat, señor que era de este pueblo, cediendo 
al vecindario la piedra de su arruinado palacio, para 
que fabriquen sus casas este”.

Sens dubte, bona part de les cases que con-
figuren l’actual nucli antic de Gironella, són fruit de 
la reconstrucció produïda després d’aquest fatal 
incendi, el que significa que no hi podem tribar 
grans restes anteriors del que constituïa el nucli 
medieval de la població. Per saber-ne més, només 
cal llegir el llibre de Josep Busquets, que ha estat 
historiador i arxiver de Gironella fins a la seva mort, 
l’any 2013, Gironella, notes històriques, editat per 
l’Associació Cultural El Vilatà el 1999.

Gironella es exemple de municipi que ha viscut 
un creixement notable des de finals del segle XIX,  
amb la implantació de les grans fàbriques tèxtils 
que van arribar a ocupar més de dos mil treba-
lladors, portaren riquesa i increment de la pobla-
ció fins a la darrera gran crisi dels 1980. D’aquest 
període és l’eixamplament de la vila cap a l’altra 
banda del riu, o la construcció de la nova església 
parroquial de Santa Eulàlia, monument singular i 
característics de la personalitat de la vila, ja que 
l’antiga d’esil gòtic havia quedat petita.

La imatge del conjunt de cases 
escalonades que s’enfilen fins a 
coronar l’esvelt campanar de l’es-
glésia nova, amb un pont irregular 
fet de tres trams, la muralla al fons 
i la torre del rellotge, sens dubte 
constitueix un panorama urbà, el 
que en diríem l’skyline, amb una 
personalitat que de ben segur no 
deixa indiferent a ningú.

Cominges i de Foix, comte d’Espanya i capità gene-
ral de Catalunya. 

Deu anys després de la catàstrofe, l’any 1949,  
el Diccionario Madoz sobre historia de todos los 
pueblos de España, hi podem llegir sobre Gironella: 
“Hace pocos años se hallaba floreciente esta pobla-
ción, y contaba mas de 80 casas; mas reducida á 
cenizas por el Conde de España en la última guerra 

LA TORRE DEL RELLOTGE DES DEL PONT VELL.

Racons de Gironella
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Un recorregut pel poble vell

Pujar pel poble vell fins a la plaça de la Vila és un itine-
rari gratificant per descobrir el que fou aquest nucli his-
tòric de la vila. La pujada es suau, però un xic inhòspita 
per la manca de vida que descobrim als portals, pràc-
ticament tots tancats, fins arribar a la plaça. Un dels 
pocs comerços que resten oberts es cal Masforroll.

Pujant pel camí, només de deixar el pont, davant 
del que havia estat la sabateria Novetats, hi havia el 
taller del Peroler, que, a més de fer invents i obres ar-
tístiques, arreglava bicicles. En aquesta casa del Ra-
mon Sabata, el Cabré, que ara en podem veure una 
exposició de la seva obra a la Font del Balç, hi trobem 
un artista. Es tracta d’Aldo Cardoso, bolivià establert 
a Gironella des de fa pocs anys, però entusiasta de 
poder donar vida a aquest espai del nucli antic. 

L’Aldo ens explica que amb el grup anomenat 
Laboratori de la creativitat, estan intentant donar 
contingut a aquests carrers, ara pràcticament buits. 
L’Aldo fa mandalas budistes la roda de la vida. Giro-
nella sembla que l’inspira i on sembla que hi ha tro-
bat allò que buscava: «Gironella es un poble espiri-
tual, i això ho demostra el fet del nombre de centres 
de ioga que hi ha, i els mandalas que jo faig formen 
part d’aquest sentiment». Tant de bo que aquesta 
visió còsmica de  l’esperit budista acabi penetrant 
entre aquestes pedres i les faci renàixer en una vida 
anterior plena d’activitat.

Pujant fins a la plaça de la vila hi trobem una 
escola de ioga que confirma els que ens deia 
l’Aldo Cardoso. Ascens també espiritual que 
ens posta fis a les esglésies del poble, primer 
la vella, convertida en centre cultural, i més en-
davant la nova, majestuosa, de planta basilical 
que destaca per la seva esveltesa de campanar 
neogòtic d’estil afrancesat i cimbori, que ma-
jestuositat destaca per sobre del conjunt antic 
del poble. 

A la plaça, renovada i ben repintada, hi ha el 
millor balcó panoràmic que es pot oferir. Balco-
nada sobre el riu, amb la muralla, ara netejada 
de males herbes, però alterada per la caixa de 
maons vermells del nou ascensor, la torre del 
rellotge, l’ajuntament i les cases antigues que 
l’envolten. Precisament la darrera, coneguda 
com la del cap del balç, és l’antiga casa pairal 
dels Teixidor- Bassacs, uns dels primers indus-
trials del poble, els nets dels quals fundarien la 
fàbrica i colònia de cal Bassacs.

D’aquest recorregit pel nucli antic girone-
llenc, el que en podem anomenar dalt del po-
ble, o en aquest cas, dalt de la vila, seguit la 
denominació coneguda i emprada popularment 
per distingir-lo de la part més nova sorgida al 
voltant de la carretera. Sens dubte, aquest nucli 
antic cal reivindicar-lo com a conjunt urbanístic 
singular que cal potenciar i preservar.è

TORRE CAMPANAR DE L’ESGLÉSIA VELLA DEL SEGLE XIV.

L’ARTISTA BOLIVIÀ ALDO CARDOSO, DAVANT EL SEU ESTUDI AL 
CARRER DEL PONT VELL.
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E ntre el conjunt d’edificis que conformen la plaça 
de la Vila hi trobem la que fou casa pairal de 
la família Teixidor Bassacs, origen dels fun-

dadors de la colònia Bassacs. Situada al que en les 
escriptures consta com a Cap del Balç, aquesta anti-
ga casa pairal dels mes il·lustres fabricants de teixits 
gironellencs dels segles XVIII i XIX, ara acull l’amplia 
col·lecció d’objectes i historia vinculada a la indústria i 
activitats bergadanes d’aquesta època fins pràctica-
ment l’actualitat. El seu artífex és Joan Ramon Ruiz, 
un inquiet activista de col·leccionar tot allò que pot 
tenir alguna història al darrere.

La casa Teixidor Bassacs no és un museu, és 
un espai de col·leccionista on s’hi poden descobrir 
molts objectes insòlits vinculats amb la història de 
l’activitat industrial i productiva del Berguedà, des dels 
teixits a la mineria passant pel ferrocarril. 

Durant més de vint anys, el Joan Ramon Ruiz 
ha anat recollint, restaurant i endreçant tot un munt 
de peces, algunes de gran valor històric, d’autèntic 
col·leccionista.

Aquesta casa dels Teixidor Bassacs va ser 
adquirida fa més de vint anys per la família del Joan 
Ramon, sense saber-ne la seva història. Va ser al cap 
d’un temps que, coneixedor de l’origen ell mateix va 

La casa Teixidor-Bassacs, 
l’espai col·leccionista 
de Joan Ramon Ruiz

començar a recuperar la seva història i adquirir tots 
aquells elements que podia trobar i que ajudessin a 
explicar l’activitat fabril que la casa havia tingut.

Així, a la planta baixa, el Joan Ramon hi ha re-
produït l’espai que podia haver estat l’antic taller en 
el que els fundadors de la nissaga, el matrimoni Joan 
Teixidor i la Raimunda Bassacs, van establir-hi amb 

deu telers que donaven feina a unes 30 persones. En 
aquest espai s’explica el llinatge de la família junta-
ment amb un autèntic teler manual de finals del segle 
XVIII que va poder adquirir fa uns anys a Castellterçol 
i que ell mateix ha restaurant i posat en funcionament.

A la segona planta de la casa s’hi apleguen di-
ferents objectes vinculats a la mineria i al ferrocarril, 
autèntiques obsessions de Josep Ramon sorgides 
del seu pare, miner a les mines de carbó de Fígols, on 
anava cada dia des de Gironella en tren.

Pis de família benestant
I a la tercera planta, la història de la casa ha per 
mès que es conservés pràcticament intacte,la 
decoració dels que havia estat el pis dels primers 
Teixidor Bassacs, amb la decoració original de 
pintures romàntiques de mitjans del segle XIX per-
fectament conservades.

En aquest espai, restaurat i posat al dia, el Josep 
Ramon té la intenció de poder recuperar la inversió 
que ha fet en la seva restauració, convertint l’habi-
tatge en un petit hotel “amb encant” en el que poder 
reviure l’ambient i les “comoditats” d’una llar de família 
benestant a la Gironella del segle XIX.

En conjunt, una visita guiada pel Joan Ramon a 
la casa pairal Teixidor Bassacs es converteix en una 
immersió històrica al que ha va ser l’activitat econò-
mica i industrial de Gironella i el Berguedà al llarg dels 
segles XIX i XX. í

Per visitar la casa pairal Teixidor-Basscas cal concertar cita previa la visita: Tel 643 77 94 26

JOAN RAMON RUIZ FENT ANAR EL TELER MANUAL DE FINALS 
DEL SEGLE XVIII.

DECORACIÓ ORIGINAL DE LA SALA MENJADOR DEL PIS NOBLE,

Racons de Gironella
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Cultura i Gastronomia, protagonistes 
de la 32a Fira de la Puríssima de Gironella

G ironella celebra el dia 8 de desembre, la Fira 
de la Puríssima, amb actes de tota mena. 
Enguany amb la intenció de potenciar-la 
amb altres activitats al voltant de la festa 
aprofitant els dies festius d’abans i després.

La regidoria de Festes de l’Ajuntament de Gironella  
i l’Associació de Comerciants han vol-
gut potenciar enguany les vessants 
gastronòmiques i culturals, afegint 
noves activitats al voltant de la festa.

El dia 2 de desembre al vespre hi 
haurà l’encesa de les llums de Nadal 
i un espectacle infantil a la plaça de 
l’Ajuntament. Després se celebra-
rà un sopar a càrrec de l’equip del 
“Victòria” que es farà al local del Blat, 
amb el nom de “El Berguedà a taula”. 
Es tracta d’un sopar degustació de 
productes comarcals, acompanyat 
de l’actuació musical d’una formació 
londinenca i de Dj’s, que animaran la 
vetllada. El preu és de 20 euros i cal adquirir els tiquets 
a l’ajuntament i als establiments Victòria i Dietètica Beth 
de Gironella i Corpus de Berga.

La regidora de Festes, Maria Àngels Sallés també ens 
recorda que “enguany el dia 8 s’aposta pel concurs de 
fotografies d’Instagram amb l’objectiu d’engrescar al jo-
vent a participar-hi”.

També l’espai cuina del dia 8, es dedicarà només 
a la mainada. Es tracta d’uns tallers de cuina de Nadal 

per a nens i nenes que es farà a l’es-
glésia Vella.

Enguany el Tast de Blat de Moro 
Escairat, en la seva 28ena edició, que 
es porta a terme a la placeta, estarà 
presidit pel xef Xevi Poll Guerrero, del 
restaurant “La destil·leria” de Gironella i 
del “Taller Càtering” de Casserres. 

En el marc de la Fira -explica 
Sallés- “hi haurà un espectacle ano-
menat “Transhumància” a càrrec de 
la companyia Xip Xap, amb titelles 
gegants itinerants. També se cele-
brarà tradicional trobada de gegants 
que farà cercavila pel poble i ballada 

a la plaça de l’Estació”.
A la 1 del migdia, a l’església vella, la coral infantil farà 

una cantada de nadales. Una cantada que anteriorment 
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Fires i festes
feien pels carrers del barri vell i que ara centralitzen a l’es-
glésia vella.

El dia 8 també hi haurà l’exposició del concurs de pes-
sebres a la casa arxiu Teixidó Bassacs (vegeu reportatge de 
Ramon Viladomat en aquest tasta).

Una de les novetats gastronòmiques d’enguany és 
“De Puríssima Tapa”. Des del dia 6 al 10, tots els bars i 
restaurants de la Vila, fan una tapa espacial de la Fira al preu 
de 2 euros. “No són tapes exclusivament de blat de moro, 
tot i que també n’hi poden haver. L’objectiu és potenciar 
l’ambient a tot el poble” – diu Sallés.

Enguany també es tornarà a celebrar la Quina de Gi-
ronella organitzada pel Club Atlètic Gironella. A les 5 de la 

tarda al local del Blat hi haurà la presentació del equips 
de futbol i a les 6 començarà la Quina.

També en el marc dels actes de la Puríssima es 
vol introduir alguna activitat esportiva. Aprofitant l’en-
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demà de la Fira, el dia 9 de desembre, se celebrarà una Cursa 
d’orientació popular i infantil, d’inscripció gratuïta i que es 
farà a la plaça de l’Ajuntament, Organitzada per la regidoria 
d’esports amb la col·laboració del Club Orientació Berguedà 
i l’Escoleta. 

El dia 9 a la tarda es projectarà a la Biblioteca de Giro-
nella, un documental sobre el trasllat de Sant Salvador de la 
Vedella a Sant Jordi de Cercs i a la nit, al local del Blat, se ce-
lebrarà la “Retrofest Puríssima”, una festa amb música dels 
anys 60, 70, 80 i 90.

è
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El Comerç de Gironella, organitzador de la Fira, 
juntament amb el consistori, dóna el tret de sortida a 
la campanya de Nadal coincidint amb la Puríssima, dia 
en que els establiments estaran oberts, apropant les 
millors ofertes de fira a veïns i visitants. La campanya 
d’enguany té com a lema “segueix buscant l’Estrella al 
comerç de Gironella” que comptarà amb premis direc-
tes en metàl·lic i amb el sorteig de vals de compra entre 
els clients.

L’Associació de Comerciants i l’Ajuntament de Gi-
ronella us conviden als actes i us desitgen una bona 
Fira! í
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E l dimecres 6 de desembre es celebra la cin-
quena edició de la Fira del Joc i de Nadal de 
Berga. La Cia. de Jocs l’Anònima i l’Ajunta-
ment de Berga tornen a oferir la possibilitat 

de jugar i gaudir de botigues especialitzades de 
jocs i cultura popular tant a petits com a grans.

Com cada any, l’objectiu de la fira és donar 
l’oportunitat a tothom qui vulgui de gaudir de jocs 
de taula, jocs de construcció, Scrabble, futbol amb bo-
tons, baldufes i molts altres jocs.

La Fira estarà oberta de les 10h del matí fins les 
14h del migdia i de les 16h de la tarda a les 20h del 
vespre al passeig de la Indústria.
Els organitzadors hi demanen la màxima participació. 

Altres activitats
El dia 8 de desembre se celebra el 150 aniversari de 
la reconstrucció de la capella de la Mare de Déu dels 
Àngels, amb diversos actes. 

A 2/4 d’1, a l’església parroquial de Santa Eu-
làlia, hi haurà missa commemorativa cantada per 
l’Orfeó Berguedà.

A les 6 de la tarda, hi haurà una ruta i visita guia-
da que sortirà de la plaça de Sant Joan de Berga, 
amb el nom de “Tradicions nadalenques de la 
ciutat de Berga al llarg dels segles”. Cal ser a la 
plaça uns minuts abans.

V Fira del Joc i de Nadal de Berga

La Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet de Berga acull 
una mostra de fotografies de Joan Parera titulada 
‘Instants Viscuts’. L’exposició organitzada per l’Asso-
ciació Fotogràfica Tallers d’Arts i Oficis de Berga està 
disponible a la biblioteca fins l’11 de gener de 2018. 
Per a més informació, podeu consultar el lloc web 
oficial de l’entitat www.aftdao.org

Dins la biblioteca i en un espai cèntric com és 
el vestíbul, s’ha muntat una parada de llibres, via 
donatiu, i aquests llibres els venen al preu simbòlic 
d’1€. La parada hi serà fins al 19 de desembre de 
2017, en horari de Biblioteca.
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Des del 16 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018, 
amb actes i activitats de tota mena, organitzats per les enti-
tats de la ciutat i l’Ajuntament.

D issabte dia 16 de desembre, a partir 
de 10:30h del matí i fins a les 9h de 
la nit al local dels castellers (Cine-

ma Catalunya) i a la plaça de les Cols hi 
haurà la 3a edició del Mercat d’Artesania “La 
Paradeta” amb Food trucks, exposicions, 
música en directe i molt més, a càrrec 
dels Castellers del Berga.

A partir de les 10 del matí a la plaça 
de Sant Joan, Campanya de Nadal, amb 
venda de llantions, xocolatada solidària, 
balls country i cantada amb la Coral Xer-
rics, a càrrec de Càritas parroquial.

A les 18h, al passeig de la Indústria, 
espectacle infantil amb Elisenda Rué, acte 
inclòs en el marc de la Festa de Santa Eu-
làlia, patrona de la ciutat.

A les 19h, al Passeig de la Indús-
tria, Concert d’Hivern a càrrec de la Banda 
de l’EMMB i la Jove Banda, i xocolata per 
tothom, acte inclòs en el marc de la Festa 
Major de Santa Eulàlia. 

A les 23h, al passeig de la indústria 
Concert amb “Balkan Paradise Orchestra” 
acte inclòs en el marc de la Festa de San-
ta Eulàlia, patrona de la ciutat.

Diumenge 17 de desembre, a partir de 
2/4 d’11 i fins al es 9h de la nit al local dels 
castellers (Cinema Catalunya) i a la plaça 
de les Cols, 3a edició del Mercat d’Ar-
tesania “La Paradeta” amb Food trucks, 
exposicions, música en directe i molt més, 
a càrrec dels Castellers del Berga.

A les 13h al passeig de la indústria, 
Concert Vermut, acte inclòs en el marc de la 
Festa de Santa Eulàlia, patrona de la ciutat.

El divendres 22 de desembre, a les 6 
de la tarda i a la Biblioteca Ramon Vinyes i 
Cluet, Espectacle de contes “estrelletes de 
Nadal” a càrrec de la Companyia “Fer-t’ho 
amb vulguis”.

A les 21h, a l’església de Sant Fran-
cesc, Concert de Veus Blanques a càrrec de 
l’Escola Municipal de Música de Berga.

Berga celebra una nova 
edició del Juguem Jugant
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El dissabte 23 de desembre, a les 10 
del matí i a la plaça Dr. Saló, Taller de Fotope-
riodisme, a càrrec de l’AFTDAO.

A les 11h a la plaça de Sant Joan, Taller 
de Tions amb M. Àngels de www.calmari-
xic.com.

A les 12h a la Plaça de Sant Joan “Fem 
Cagar el Tió” amb Dani Magyk.

A les 17h, a l’Oficina de Turisme del Ber-
guedà, “Conte de Nadal” amb Toni Gol, tot 
passejant per la Berga Nadalenca.

A les 18h al passeig de la Indústria, 
davant l’ambulatori, espectacle de carrer 
“L’avi Tió” de la Cia. Topguay, organitzat 
per Berga Comercial.

Diumenge dia 24 de desembre a les 12h, 
a la placeta ciutat, espectacle de carrer “El 
cavaller Capgròs” a càrrec de la Cia. Clown a 
la Clown, organitzat per Berga Comercial.

Dilluns dia 25 de desembre, Nadal, a 
les 22h al Teatre Municipal, Els Pastorets de 
Berga, a càrrec de la Farsa. Dimarts 26 de desembre, Sant Esteve, 

a les 10:30h, arribada dels Patges reials al 
monument de la Patum des d’on aniran als 
llocs tradicionals per a la rebuda de les car-
tes dels nens i nenes. (programes a part).

A les 17:30h al Teatre Municipal, Els Pas-
torets de Berga, a càrrec de la Farsa. (www.
elspastoretsdeberga.cat)

A les 19h, a l’església de Sant Pere, 
Concert de Sant Esteve a càrrec de la Coral 
i l’Orquestra de l’Escola Municipal de Música 
de Berga.

Dimecres 27 de desembre, de les 17h 
a les 21:30h, als jutjats vells, Room Escape 
amb www.insomniacorp.com. Aconsegui-
ràs escapar-te dels jutjats? 

A les 17:30h a la plaça Sant Joan, Mos-
tra d’escenes dels Pastorets, a càrrec del 
Colònies a Borredà.

Dijous 28 de desembre, a les 11h al 
passeig de la indústria, taller de Llufes, amb 
el Grup de joves de Santa Eulàlia. A les 12h 
al passeig de la indústria, Animació infantil i 
classe de Zumba amb Alter Sport.

De les 17h a les 21:30h, als jutjats vells, 
Room Escape amb www.insomniacorp.
com. Aconseguiràs escapar-te dels jutjats?

Divendres 29 de desembre a les 11:30h, 
a la plaça Sant Joan, Taller de Circ a càrrec 
de Las Crica.

A les 12h, a la plaça de les Fonts, “Dó-
na’m la xapa” amb Rural Salut.

A les 18h, a la plaça de Sant Joan, 
Mostra d’escenes dels Pastorets Infantils. Ho 
organitza Berga Comercial.

A partir de les 19h al local dels caste-
llers (Cinema Catalunya) El Quinto! A càrrec 
dels Castellers de Berga.
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mudances i transports

Transports i serveis urgents · Mudances 
· Servei Nacional i Internacional 

· Servei de guardamobles 
· Servei de plataforma

637 433 471

BARCELONA - BAGES - BERGUEDÀ - CERDANYA - ALT URGELL

PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS
mudancescasas@gmail.com
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Pio Baroja, 43                              08600 Berga
938 220 452        677 503 190

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

TANCAbé
Tallers J. Ballarà, S L

Fabricació de tot tipus de finestres i portes 
amb alumini i R.P.T.. · Més de 200 colors.
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Dissabte 30 de desembre, a les 11:30h, a la pla-
ça Sant Joan, “El somni d’una comèdia” (Basat en el 
somni d’una nit d’estiu de William Shakespeare) obra 
interpretada per la jove companyia de La Closca (pro-
jecte d’interporfessionals SCCL) lacloscatallers.wix.
com/laclos ca

A les 12:30h a la plaça dels Països Catalans, 
Mostra d’escenes dels Pastorets, a càrrec de La Far-
sa. Ho organitza Berga Comercial.

A les 18h al Teatre Municipal, “uns Pastorets In-
fantils”, a càrrec del Grup Colònies a Borredà. Entrades 
a www.coloniesborreda.cat i a taquilles el mateix dia, 
10€. 

Diumenge 31 de desembre, a les 11h i al Tea-
tre Municipal, “uns Pastorets Infantils”, a càrrec del 
Grup Colònies a Borredà. A partir de les 16:30h a 
la plaça Viladomat, Curses de Sant Silvestre. Cal 
inscripció prèvia: www.clubatleticberga.com (pro-
grames a part).

Dilluns 1 de gener de 2017, a les 17:30h, al Tea-
tre Municipal, Els Pastorets de Berga, a càrrec de la 
Farsa.

Dimarts 2 i dimecres 3 de gener, de les 11h a les 
14h, al Parc del Lledó, Taller d’Skate amb l’Associació 
Braveskate.

Dimecres, de 17h a 20h al Casal cívic (Plaça Sant 
Joan), Maquillatge per infants, amb el Grup Colònies 
a Borredà, Taller de broquetes de fruita amb Ginkgo, 
Decora el teu Nadal, amb Creu Roja, Fanalets de Reis, 
amb els Escoltes de Berga i Taller de Henna, amb Najla.

Dijous, 4 de gener, d’11h a 14h al parc del Lledó, 
Taller d’Skate amb l’Associació Braveskate.
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De 16h a 19h al passeig de la indús-
tria, Citycars, Parc d’aventura i Laser Tag a 
càrrec de Players.

Divendres 5 de gener, a les 12h i a 
la plaça Països Catalans, espectacle de 
carrer “Tonteries les justes” de la Cia. La 
broma. Espectacle nadalenc organitzat 
per Berga Comercial.

A les 17:30h, sortida de la plaça 
Gernika de la cavalcada de reis. La ca-
valcada farà el recorregut tradicional 
fins arribar a la plaça de la Creu on els 
reis de l’Orient baixaran de les carrosses 
per anar a peu pel carrer Major fins a la 
plaça de Sant Pere, on es farà l’adora-
ció al pessebre, la rebuda per part de 
les autoritats locals i l’entrega de les 
claus de la ciutat, acabant amb els tra-
dicionals parlaments al balcó i la rebuda 

a nens i nenes. (programes a part). 
Televisió Comarcal del Berguedà farà 

com cada any un programa especial, 
amb l’emissió en diferit de la cavalcada 
pels carrers de la ciutat i la transmissió en 
directe de l’arribada dels reis de l’orient 
des de la plaça de la Creu fins a l’acaba-
ment dels actes a l’ajuntament de Berga.

Dissabte 6 de la gener a les 17:30h, 
al Teatre Municipal, Els Pastorets de Ber-
ga, a càrrec de la Farsa. 

A les 17:30h al Teatre Patronat, es re-
presentaran els Pastorets Infantils a càrrec 
del Teatre Patronat. Entrada: 6€ al 630 969 
856 o bé a: 
entradespatronatpastorets@gmail.com 

Diumenge 7 de gener a les 17:30h, al 
Teatre Municipal, Els Pastorets de Berga, 
a càrrec de la Farsa. 



Cada dia:  
 Pa de Fajol
 Pa de Tritordeum “baix en gluten”
Cada dia a la tarda:
 Baguet Rústica
 Baguet Tritordeum
 Baguet de Vidre
Dilluns i dijous:
 Pa de Nous
 Pa d’Espelta Integral
 Pa d’Espelta i blat de moro
 Pa de camut
Dimarts i divendres:
 Pa de Chía
 Pa de Quinoa i Amarant “baix en gluten”
 Pa de Sègol
Dimecres i dissabte:
 Pa de Cereals
 Pa d’Oli
 Pa d’Espelta
 Pa de Tritordeum Integral

Per a celebrar els primers 5 anys, 
sortegem durant aquestes festes 
entre els nostres clients, tres tor-
tells, corresponents a cada un dels 
reis mags.

Carrer Salvador Espriu n°12, baixos
Telèfon: 937 490 029
@fornespurnaberga 

 
Obert de dilluns a divendres 

de 7:30h a 14:00h 
i de 17:00h a 20:30h 

dissabte de 7:30h a 14:00h
24 i 31 de desembre de 7:30h a 14:00h

Bones festes!
tasta.cat 14 / DESEMBRE 2017/ GENER 201820

Us recomanem 
les nostres especialitats:

Per Nadal us recomanem 
els nostres “Troncs” 
i per Reis, els nostres “Tortells”.
Boníssims!
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Castellar de n’Hug celebra 
diverses activitats durant 
aquestes festes nadalen-

ques, amb l’objectiu de dinamitzar 
el poble i animar l’estada de veïns i 
visitants.

Divendres 15 de desembre a les 
20:30h, hi haurà sopar per a la Gent 
Gran al Local Social. 

A les 22:30h, Gran Ball amb el 
duet Estel (Dolfi i Fermí) al mateix 
local. Tothom hi és convidat!

Divendres 22 de desembre, 
repartiment de calendaris a tots els 
veïns del poble i dels lots de Nadal al 
majors de 65 anys. A partir de les 
17:00h, caga Tió al Local Social.

Diumenge 24 de desembre a les 

Castellar de n’Hug està de festa
19:00h, Missa del Gall a l’església 
parroquial.

Dilluns 25 de desembre a les 
12:00h, Missa de Nadal. A les 
17:00h Truc dels Torrats al Local 
Social.

Diumenge 31 de desembre Festa 
de cap d’any. A partir de les 00:30h, 
Ball de cap d’any al Local Social fins 
que surti el sol.

Divendres 5 de gener:
A les 21:00h, cavalcada dels Reis 

d’Orient i repartiment de regals a 
l’església, per a nens i nenes (i algú 
de gran si s’ha portat bé).

Ho organitza l’Ajuntament de 
Castellar de n’Hug, qui us desitja 
unes bones Festes i un millor 2018!
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L ’arròs es començarà a repartir a les dues de la tarda, 
un cop s’hagi fet la benedicció. L’àpat, inclou botifar-
ra, pa, vi i fruita, i cadascú s’ha de portar els estris 
pel dinar. La festa es clourà a 2/4 de 7 de la tarda, a 

l’Ateneu amb un lluït ball a càrrec de Jordi Bruch. 
Durant tot el dia, a més, hi haurà fira d’artesania, amb diver-
sos productes agroalimentaris i de serveis, i es podran visitar 
exposicions.

Una antiga tradició
La Tradició de l’àpat dels pobres a Olvan cada any repeteix 
des que Sant Sebastià va escoltar les súpliques dels veïns 

Olvan manté la tradició 
de l’àpat dels pobres 
per Sant Sebastià

El tradicional arròs d’Olvan per Sant Sebastià 
es tornarà a repartir el dissabte 20 de gener 
de 2018. Els actes comencen amb una missa 
a les 8 del matí que es repetirà a les 12 del 
migdia amb adoració de la relíquia del sant. 
A 2/4 d’1 del migdia hi haurà processó i cant 
dels goigs i concert a càrrec de la coral Estel 
de Gironella a l’església d’Olvan.

i els va salvar de la pesta negra que assolava tot el país. 
Concretament dues vegades, una al segle XIV i l’altra, al 
segle XIX.

En agraïment, els veïns van fer un vot a perpetuïtat, 
comprometent-se a oferir cada any un àpat principal als 
pobres, rodamóns i captaires que fossin al poble el dia 

que se celebra Sant Sebastià. No se sap amb 
exactitud quan va començar a complir-se aquesta 
promesa, però es creu que va ser cap els voltants 
del 1740, ja que el país estava assolat per un brot 
d’aquesta epidèmia.

Fins a l’any 1945 el dinar era un autèntic àpat 
dels pobres, ja que només es donava dinar als 
pobres, un cop el capellà havia beneït les viandes 
(porc, fesols o escudella). Del 1940 al 1945, en ple-
na postguerra espanyola, fins i tot l’àpat era pobre, 
ja que hi havia tanta carestia que s’havia de cuinar 
farinetes perquè els pobres es poguessin atipar. Els 
menjars oferts sempre eren tastats per les autoritats 

locals i eren cuinats en perols. Cada any estaven elaborats 
per diferents cases designades pel capellà i les autoritats.

Actualment, els costums s’han anat adaptant als nous 
temps i l’àpat ofert consisteix en una bona ració d’arròs a 
la cassola, per, tot seguit, degustar un tastet o botrifarra, tot 
acompanyat de vi i fruita. Tot i així, es manté l’essència del 
vot religiós amb una missa solemne i la posterior processó 
de la imatge i relíquia del sant pels carrers del poble, així com 
la benedicció de l’arròs i el tast previ de les autoritats locals 
abans de procedir a repartir unes dues mil racions.

Hi esteu tots convidats!
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BOTIGA VIRTUAL
Tel. 609 791 095 - 659 620 766

www.vedellaecologicadelpedraforca.com

francesc@vedellaecologicadelpedraforca.com

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

VENTA DE VEDELLA ECOLÒGICA 
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Calendari solidari 
del Taller Coloma
El Taller Coloma de Berga, que forma part 
de l’Associació pro disminuïts psíquics del 
Berguedà, juntament amb la Llar Santa Ma-
ria de Queralt, presenta el dia 2 de desembre 
al Teatre Municipal, el seu Calendari Solidari, 
que porta a terme un any més l’Associació 
Fotogràfica Tallers d’Arts i Oficis (AFTDAO) a 
benefici del Taller i que es vendrà a partir del 
dia 3 de desembre als establiments habituals.
El Calendari solidari del Taller Coloma té en-
guany com a lema “Els oficis tradicionals” 
que han pogut conèixer de primera mà els 
nois i noies del centre.

La fundació organitza una nova edició de l’exposició i subhasta 
benèfica per cinquè any consecutiu, i amb la novetat que les 
teles són gratuïtes. Les trobareu als següents establiments:
BERGA: Impremta Casals (c/ Major 30) 
Farmàcia Maria Cosp (Pg. de la Pau, 47 ) 
GIRONELLA: Cal Pascual (Avda. Catalunya, 119)
PUIG-REIG:  Llibreria Montserrat (c/ Major, 24)
LA POBLA DE LILLET:  Dolors Fajula (c/ Església, 10)
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ: Merceria Neus (p. Ajuntament)
Les obres s’exposaran a l’antic Cinema Catalunya, situat al car-
rer Ciutat 35, un local cedit pels Castellers de Berga.
La inauguració es farà el 10 de desembre a les 12 hores del 
migdia i restarà oberta fins al 23 de desembre de 2017, en ho-
rari de dilluns  divendres de 6 a 8 de la tarda i els dissabtes i 
diumenges de 12 a 2 i a la tarda de 6 a 8. El dissabte dia 23 hi 
haurà l’acte de cloenda, que començarà a les dotze del migdia 
i acabarà amb la subhasta a la 1. Durant tots els dies d’expo-
sició es podran fer ofertes sobre les obres exposades, segons 
el procediment que expliquen les bases que trobareu a la web:
www.fundaciotutelardelbergueda.cat
En el marc de l’exposició-subhasta, se celebrarà una xerrada a 
càrrec de Ramon Faura anomenada “Fotografiant aus en lliber-
tat”, durant la qual hi haurà el visionat d’algunes de les seves 
moltes fotografies fetes als parcs naturals del Cadí, els ports 
i els aiguamolls de l’Empordà. Per saber el dia, hora i lloc de 
l’activitat, us demanem que consulteu a  la web de la Fundació.

Solidaritat
Cinquena exposició-subhasta 
benèfica de la Fundació 
Privada Tutelar del Berguedà
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93 822 31 21
Plaça Europa, nº 6

08600 BERGA
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Esmorzars de forquilla
Menú diari 9,80 euros 

Menú  especial cap de setmana
Especialitat en peix i marisc
Calderetes, arrossos i paelles

Obrim tots els dies
Reserves: 626 462 920
info@santpaucasserres

Carretera Gironella Casserres, Km 3,  
08693 CASSERRES

938 380 220
C/ Major, 48 - 08692 Puig-reig

Puig-reig Casserres Berga 

Menu cap d’any

Ostra de Normandia 
Coca de llardons amb foie, 

gerds i pinyons garrapinyats
Bisque de llamàntol amb ravioli oriental

Corvall confitat amb pernil de gla, 
crema d’espàrrecs de Navarra i escopinyes

Filet de bou, tòfona, alls i patata
Composició de músic 
Vins, cava, cafè i raïm

Preu 75€

Flam Nadalenc de coco
Ingredients per a 10 persones: 

6 ous sencers, 
400 grams de coco ratllat, 1 litre de llet, 

200 grams de sucre i caramel líquid.

Barregem els ous amb el sucre, ho remanem 
i hi posem tota la llet. Ho colem i hi posem el 
coco ratllat. Ho barregem. Agafem el motlle 
i a la part inferior hi posem el caramel. Hi 

posem la barreja d’ingredients i ho deixem al 
bany maria dins el forn a 160 graus, uns 60 
minuts. Comprobar si està fet punxant-ho. 

Deixar refredar i desmotllar. Bon profit.
MENÚ DIARI     

SOPARS D’EMPRESA I CELEBRACIONS
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Restaurant
Santa Bàrbara

Sant Corneli (Cercs) 

CAFÉ BAR

Tapes   -   Pizzes
Plats combinats

ESPECIALITATS

Bisbe Comelles, 46     
938 225 821    

08693 CASSERRES
Obert de 7h a 23h - 

Dissabte de 8h a 1h matinada - 
Diumenge de 8h a 23h - 

Dimecres tancat

Casserres Gironella 

CELEBRA AMB NOSALTRES
Sopars d’empressa

Dinars
Totes les Festes de Nadal

i Cap d’Any
Truca’ns sense 
compromís

93 822 83 90
RESTAURANTCALPAJARES.COM

Menú de Cap d’Any
Còctel de benvinguda
Aperitius 2017: Cassoleta de 
bacallà amb ceba caramel·litzada, 
assortit d’ibèrics, formatges, 
assortit de patés, calamars a 
l’andalusa, gambes calamarsons, 
carpaccio de gambes, cruixent 
de llagostí amb panko, etc.

Crema de Marisc
Mariscada Santa Bàrbara
Sorbet de Cava
Cabrit al Forn amb Guarnició

Postres de Cap d’Any i raïm de la sort
Cafè
Vi negre Montibre Tempranillo 2016
Vi Blanc Raimat Chardonnay
Bossa cotilló
Cava Freixenet Brut Barroco
Ball amenitzat per “Abel Leyva”
I de matinada ressopó (Coca i xocolata)

65€ (IVA inclòs)
Si reserven el sopar i tenen habitació a l’Hotel o 

Apartament podran gaudir de l’estada fins el dia 1 de 
Gener a la tarda (sense presses).

Telèfons: 938248209 – 938248179 
Hotel Santa Bàrbara         Telèfon: 938248054

Places limitades
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A l’Ametlla de Merola, continua 
la tradició dels Pastorets. Els 
Pastorets de l’Ametlla són 
els de la Flor del Nadal de 

Francesc d’Asís Picas amb música 
de Josep Conangla i es representen 
els dies 26 de desembre a les 6 de 
la tarda i els dies 30 de desembre, 7, 
14, i 21 de gener a les 5 de la tarda, al 
Teatre Esplai. La informació i venda de 
localitats es fa al telèfon 686 278 836 
o bé al web www.ametllademerola.cat  

A Berga, els més jovenets tam-
bé tenen els seus pastorets. “Uns 
pastorets infantils” a càrrec del grup 
“Colònies a Borredà” es representen 
al Teatre Municipal durant les festes 
nadalenques i compten amb un cen-
tenar de nens i nenes i una cinquan-

La comarca del Berguedà és bressol de pastorets des de fa 
més d’un segle. Actualment hi ha diversos municipis on es 
manté aquesta tradició. Bagà, Berga, L’Ametlla, Casserres, Vi-
ver i Serrateix, Gósol, a més dels que realitzen diverses escoles.

tena de monitors. També continuen la 
tradició, els Pastorets d’en Belluguet i 
en Bieló, que es representen al Teatre 
Patronat protagonitzats per una sei-
xantena d’infants d’entre 3 i 14 anys 
que reciten els textos amb música en 
directe. (vegeu actes de Berga).

Els Pastorets de Berga, els cen-
tenaris pastorets de Serafí Pitarra 

El Berguedà, terra de Pastorets

Cultura
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tornen un any més al Teatre Municipal 
de Berga amb un esperit renovador i 
amb importants novetats. Enguany 
s’ha harmonitzat de nou la música a 
càrrec del músic i compositor Sergi 
Cuenca. Gràcies a aquesta adapta-
ció, alguns dels personatges tornaran 
a cantar en directe a l’escenari. Tam-
bé hi haurà nous actors així com un 
nou Satan. Els Pastorets de Berga es 
representaran els dies 25 de desem-

bre, Nadal, a les 10 de la nit, i els dies 
26 de desembre, sant Esteve, 1, 6 i 7 
de gener a 2/4 de 6 de la tarda. Els 
Pastorets de Berga compten amb la 
participació d’unes 150 persones.

Les entrades es venen a través 
del web: www.elspastoretsdeberga.
cat i una estona abans de 
cada representació a la ta-
quilla del teatre. Codi QR: 
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B en comunicades amb la capital catala-
na, ja sigui per autopista, per autovía o 
en tren, les quatre capitals de comarca, 
Igualada, Moià, Manresa i Vic, ofereixen 

un patrimoni monumental excepcional i unes tradi-
cions arrelades en el temps, que es transformen en 
festes molt celebrades tant per forasters com pels 
seus ciutadans.

Aquesta espècie de cinturó que rodeja Barce-
lona presenta unes característiques ben diferenci-
ades segons les comarques, però amb un element 
comú: els espais naturals protegits. La Diputació de 
Barcelona treballa per a potenciar l’oferta turística 
d’aquests paisatges. Una oferta que, juntament 
amb la de la resta de comarques barcelonines, po-
drèu conèixer a: www.barcelonaesmoltmes.cat

Natura ben conservada 
Les diverses comarques disposen d’un entorn na-
tural excepcional, amb indrets de gran importancia 
i bellesa. En destaquem l’Espai Natural de Les Gui-
lleries-Savassona i el Parc del Castell de Montesquiu a 
Osona, el massís de Sant Llorenç de Munt i la serra de 
l’Obac entre el Vallès Oriental i el Bages, la Muntanya 
de Montserrat i el seu parc natural, i el Parc Natural del 
Monseny, declarat reserva de la biosfera.

Paisatges 
del Barcelona

L’Anoia, el Bages, Moianès y 
Osona configuren el territori 
que s’extén pel centre de la 
demarcació de Barcelona, una 
àmplia franja de territori ple 
de sorpreses, valors naturals 
i patrimonials, a mig camí entre 
el Mediterràni i els Pirineus.

Turisme

El vi, un bon company de viatge
Com no podía ser d’altra manera, dues de les 
comarques, l’Anoia i el Bages tenen una part del 
seu territori sembrat de vinyes. Al Bages es cultiva 
principalment la varietat Picapoll, que produeix vins 
blancs afruitats d’aroma fresc i amb marcada per-
sonalitat. Una dotzena de bodegues integren la DO 
Pla de Bages.

4 comarques
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MONESTIR DE MONTSERRAT. 

COVES DEL SALNITRE /M. COSTA.
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CASTELL DE CARDONA.

FAGEDA.

Osona, on les pedres marquen 
el pas de la historia
Vic, la capital d’Osona és precisament una ciutat 
que conserva un patrimoni important que s’extén 
al voltant de la porxada plaça Major o del Mercadal. 
Restes de les antigues muralles, un temple romà i 
edificis medievals, barrocs i modernistes conformen 
el centre històric de la ciutat on destaquen tant la 

catedral com el Museu Episcopal on hi ha una de les 
millors col·leccions d’art medieval d’Europa.

El Bages, innovació i tradició
Si el Ter travessa la comarca d’Osona, el Llobregat 
és el protagonista del Bages. Aquesta comarca, 
declarada geoparc de la Catalunya Central, té com 
a capital Manresa, una ciutat mil·lenària que desta-
ca per l’arquitectura medieval, el Barroc i el Moder-
nisme, presents al nucli antic. En destaca el Pont 
Vell (segles XII – XIII), la col·legiata de Santa Maria, 
coneguda com a La Seu i prop del riu, la cova on va 
viure Sant Ignasi de Loiola camí de Terra Santa, ara 
convertida en temple barroc de peregrinatge. Tam-
bé cal destacar el monestir de Sant Benet de Bages, 
seu de la fundació Alícia, el castell de Cardona, una 
de les fortaleses més importants de Catalunya i el 
casc antic de Súria entre altres.

L’anoia, on l’artesania és art
Igualada, la capital de l’Anoia, estigué vinculada du-
rant molt temps a la industria de la pell. Actualment 
un dels alicients és visitar el Museu de la Pell, que 
inclou el Museu Comarcal de l’Anoia.

També cal apropar-se a Capellades per veure 
com funciona un antic molí paperer i conèixer el Ca-
talà més antic al jaciment de l’Abric Romaní. Prats de 
Rei i Calaf són altres dos municipis importants en 
arqueología i tradicions.

El Moianès, ve de gust!
La comarca del Moianès presenta una geografia prò-
pia ben precisa, una climatologia diferenciada, una 
vegetació i uns ecosistemes particulars, una eco-
nomia distintiva i diversificada, un patrimoni cultural 
original i desconegut a la vegada, una història rica i 
intensa i una població amb personalitat pròpia que li 
ha donat, des de fa anys, un interès turístic i cultural 
prou interessant. En destaquem el Monestir i la Casa 
de Cultura La Mina de l’Estany, i les coves del Toll de 
Moià, entre molts altres motius per a visitar-la.

Aquesta informació ampliada i documentada la 
trobareu a: 

www.barcelonaesmoltmes.cat
Facebook: BarcelonaEsMoltMes
Youtube: @bcnmoltmes
Twitter, Pinterest, Instagram

VIDALA /NESTOR URIOS.
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El 5 de gener, Casserres 
celebra la Fira de Reis

Fires i festes

L a Fira de Reis del dia 5 de gener a Casser-
res és una trobada tradicional. S’organitza 
un esmorzar a benefici de la Marató de TV3, 
que es fa juntament amb la mostra rama-

dera des de fa uns anys, i que organitza l’Associació 
de Comerciants de Casserres, conjuntament amb els 
Amics Ramaders de Casserres i amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Casserres.

Aquesta fira té paradistes de tot arreu. A més, 
totes les botigues del poble estan obertes per tal 
que els visitants comprin els nostres productes.

A les 9 del matí, s’inicia l’esmorzar –el preu és 
de 4 €– amb botifarres, cansalada i pa torrat amb 
allioli de codony, típic de les nostres comarques. En-
guany, a la parada de l’esmorzar s’hi farà un rebost 
amb diferents lots de productes cedits pels comer-
ciants associats. El sorteig tindrà lloc a les 13 h i els 
números es vendran a la mateixa parada.
També, durant tot el matí, es faran diverses demos-
tracions, així com una exposició del bestiar. í
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Sant Jordi, 7         xisk07@hotmail.com                            
08693 CASSERRES    psuades@hotmail.com

938 234 375    
606 670 336  [Xisco]  
629 219 764  [Pere]

al vostre 
servei1987-2017 30

anys

Pont, 3         938 234 296        08693 CASSERRES

Mireia
Perruqueria Unisex

93 823 42 93
626 86 19 32

Passeig Bisbe Comellas, 79
08693 CASSERRES
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de DILLUNS A DIVENDRES DISSABTES: DIUMENGES
matí: de 7:30 a 13:30 h matí: de 7:30 a 13:30 h I FESTIUS:
tarda: de 16:30 a 20:00h tarda: de 16:30 a 20:00h Matí: de 8:00 a 14hHO

RA
RI

:

forndeCabrianes
Pg. Bisbe Comellas, 79  Tel. 938 225 140    08693 CASSERRES

BOTIGA D’INFORMÀTICA AMB MÉS
DE 10 ANYS D’EXPERIÈNCIA

EN PC I MAC
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VII Mostra 
Ramadera 

de Casserres

El 5 de gener, 
en el marc 
de la Fira de reis, 
se celebra
la VII Mostra Ramadera

E l Grup Cantaire Sant Bartomeu de 
Casserres celebrarà el concert 
de Nadal el diumenge dia 10 

de desembre a l’església parroquial. 
Enguany serà un concert tradicional 
entre cançons de Nadal i sobretot 
sardanes. El concert comptarà amb 
l’actuació de la coral Infantil Sant Bar-
tomeu, Coral Jove Sant Bartomeu, Coral 
Sant Bartomeu i la Coral Santa Maria 
d’Avià, acompanyats per la Cobla Ber-
ga Jove. Una seixantena de cantaires 
i la cobla que interpretaràn les sarda-
nes més conegudes del moment.

L ’acte s’inaugurarà a les 9 
del matí i finalitzarà als vol-
tants de les dues. Durant 
aquest espai de temps, es 

podrà visitar l’exposició d’animals 
(porcs, vaques, cavalls, ovelles, ca-
bres, gallines i conills) gràcies a la 
col·laboració de diferents explotaci-
ons ramaderes del poble. 

A més a més, la mostra rama-
dera es complementarà amb una 
mostra de maquinària agrícola per 
donar a conèixer les últimes nove-
tats del sector. També hi haurà di-
verses parades relacionades amb 
el sector agrícola-ramader com 
parades de iogurts artesans, vede-
lla ecològica, formatges, ganivets, 
remolcs... 

També es compta amb la pre-
sència d’EFA Quintanes, escola fa-
miliar agrícola d’Osona, per donar 

a conèixer la seva oferta de cicles 
formatius de grau mitjà i superior 
relacionats amb la temàtica de la 
nostra mostra. 

Per altra banda, a partir de les 
11 h tindran lloc diverses exhibici-
ons de tall amb motoserra, de vol 
d’aus rapinyaires i de com es ferren 
els cavalls. 

Per acabar, als voltants de la 
1 del migdia es farà el gran sorteig 
d’un pernil.

Us hi esperem a tots! í

Es preveu que el Grup Cantaire 
Sant Bartomeu participi a la missa del 
gall el proper 24 de desembre. En 
finalitzar, a la plaça de l’Ajuntament, 
hi haurà xocolatada i torronada. 

El dissabte 30 de desembre, a les 
18 h, tindrem l’arribada del príncep 
Assuan, a la mítica plaça de la Creu, 
just al costat de l’església.

Com sempre i com a tradició a 
Casserres, l’arribada del Reis d’Orient 
serà el dissabte 6 de gener a les 18 
h, amb sorpreses, com ens tenen 
acostumats últimament. í

Extraordinari concert de Nadal i Cavalcada de Reis

Fires i festes
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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
Cal Genís-Forn Cabrianes  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
Puig Rural-Cat  639 426 603

➜ 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.  938 234 296
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

As
so

ci
ac

ió
 d

e 
co

m
er

ci
an

ts
INFO Casserres
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Fires i festes

Font del Sofre, 1                 08695 BAGÀ
Tel. 649 340 558

La tradició 
de la Fia faia 

a Bagà 
i Sant Julià de Cerdanyola

tasta.cat 14 / DESEMBRE 2017/ GENER 201840

JU
LI

 B
O

VE
R



41DESEMBRE 2017/ GENER 2018 tasta.cat 14

Fires i festes
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E l 2001 va ser un any que va 
marcar una fita en l’evolució de 
la festa de la Fia-faia. Des de lla-
vors ha recuperat la baixada de 

faies i la dansa, ha incorporat la música, 
ha obtingut importants reconeixements, 
com a Festa Patrimonial d’Interès Na-
cional i està registrada com a Patrimoni 
de la Humanitat. Enguany celebra ja el 
segon aniversari d’aquest reconeixement, 
que omple d’orgull els baganesos i els 
cerdanyolencs. 

En la perspectiva d’aquests anys 
s’ha vist com del centenar de faies 
cremades el 2001, s’ha passat a un 
nombre superior a les set-centes ac-
tualment. Un veritable bosc de foc. Un 
espectacle nocturn ple de lluminositat, 
màgia i misteri. 

Ancestral, i originada en la llunyania 
dels temps, la festa té arrels precristia-
nes, i el nom del lloc de Faia com a lloc, 
consta a documents més que mil·lena-
ris. Baganesos i cerdanyolencs estan 
orgullosos d’una tradició que té arrels 

XAVIER PEDRALS

Historiador
Director 

de l’Arxiu Comarcal
del Berguedà La Fia-faia avui

en els orígens mateixos de la seva co-
munitat, i que una llarga sèrie de gene-
racions han sabut mantenir viva al llarg 
dels segles, adaptant-se a circumstàn-
cies i a creences que canvien lentament 
amb els segles, però que mantenen una 
essència bàsica que està a l’arrel de la 
identitat dels dos pobles. 

Avui la tradició continua evolucio-
nant, a Bagà faiaires i espectadors es 
reparteixen per les places del centre de 
la vila, en funció de les edats, la situació i 
el desig de foc. A Cerdanyola s’enriqueix 
i s’adapta el ritual a les creences sobre el 
foc, lligant-lo amb una de les poquíssi-
mes vetlles de Nadal que es conserven 
al país, amb absoluta continuïtat. L’anti-
ga pregària al sol per aconseguir l’atura-
ment de la foscor i la crescuda dels dies, 
de les hores de llum a l’horitzó, no podia 
acabar a la nit, calia vetllar fins a l’alba.

I encara els concerts de Nadal, la 
nova Fira-faia i moltes altres iniciatives 
enriqueixen cada dia una festa que és 
molt estimada. 

Novetat de l’any
Enguany ha sortit a la llum pública el 
llibre: Fia-faia: la festa de faies nadalen-
ca, amb ell és compleix un desig de fa 
anys dels components de l’Associació 
de la Fia-faia: disposar d’un text rigorós, 
comprensiu, didàctic i amb fotografies 
de la nostra festa, en un format maneja-
ble. Enguany ja se’n pot disposar.

S’ha intentat que el llibre serveixi a 
baganesos i cerdanyolencs per a com-
prendre i conèixer alguns aspectes que 
la festa amb un bon fonament, i per a 
conèixer-se mútuament, amb totes les 
particularitats. 

Ha de servir també per fer una car-
ta de presentació de la Fia-faia arreu 
que faciliti la seva ràpida comprensió. 

El llibre recull també l’evolució de 
la festa els darrers anys. La Fia-faia és 
extraordinàriament viva i vital, i per tant 
ha anat evolucionant força ràpidament 
els darrers anys; al text s’ha procurat de 
reflectir el millor possible aquesta evolu-
ció. La Fia-faia s’adapta com un guant 
a la comunitat que li dóna vida, i això 
queda reflectit en les diferències que es 
tornen a marcar entre Bagà i Sant Ju-
lià de Cerdanyola, dins la unitat bàsica 
d’una festa compartida. 

El llibre inclou també una selecció 
de fotografies, 90 en total, escollides 
entre més de 4.000 unitats. En la seva 
majoria són degudes a Manel Escobet, 
de la casa Foto Luigi de Berga. S’incor-
poren també alguns dels premis del 
Concurs de Fotografia de la Fia-faia. En 
conjunt és un recull magnífic. Un annex 
final recull el vocabulari faiaire, que posa 
a lloc les expressions i actes més co-
muns de la festa.

I el més important i difícil, s’ha pro-
curat reflectir el sentiment i la passió 
amb què la vivim sempre els bagane-
sos i els cerdanyolencs i la felicitat que 
acompanya la celebració. í
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Raval, 75-77          Tel. 938 245 050            08695 BAGÀ    

www.boverinstal.com
juli@ boverinstal.com

Bagà
17 h Concentració dels faiers que vo-
len baixar des del Siti a la plaça Catalu-
nya i sortida cap al Siti.
18 h Encesa d’una foguera al Siti visi-
ble des de Bagà i des de Sant Julià de 
Cerdanyola.
18.30 h Toc de corn i inici de la baixa-
da dels faiers des del Siti.
18.50 h Rebuda dels faiers davant de 
l’església parroquial de Sant Esteve.
19 h Toc d’oració. 
Seguidament, entrada dels faiers a la pla-
ça Catalunya i encesa de les faies. Des-
prés de fer rotllana a la plaça al so de “Fia 
faia, Fia faia, nostro senyor ha nascut a 
la paia” i amb les faies a mig cremar, puja-
da pel carrer Major fins a la plaça Porxada 
on es cantarà i ballarà la dansa de la Fia- 
faia al voltant de les fogueres, acompa-
nyats d’una formació de músics. Hi haurà 
repartiment de coca untada amb allioli de 
codony per a tothom. í

Sant Julià de Cerdanyola
A quarts de 6 de la tarda, pujada dels faiers al Clos.
18.30 h Toc de corn des del Siti i inici de la baixada dels faiers des del Clos fins a la plaça de 
l’Església. En arribar hi haurà la cremada de les faies, es ballarà la dansa de la Fia-faia musicada 
per diversos intèrprets i es farà un tast de pa torrat amb allioli de codony. 
00.30 h Després de la Missa del Gall, durant la nit, el jovent farà “l’endreça” de les cases. Acabada 
la missa, es fa un ressopó a la plaça. Es fa una foguera i s’hi couen tastets, botifarres, carn i s’hi barreja 
all i oli de codony, etc. Durant aquest àpat es canten cançons de Nadal. Acabada la menja comença 
l’endreçada general. El jovent es dedica a voltar pel poble buscant que es pot endreçar. Tot pot arribar 
a ser endreçat, tot allò que s’arreplega es porta a la plaça i allí hi resta endreçat fins a l’endemà, dia de 
Nadal. Els que hi pensen, ho recullen de bon matí, els que no hi pensen, o van confiats de no haver-se 
oblidat res fora de casa es poden trobar més d’una sorpresa quan van a Missa major.
Durant aquest dia se celebra el 15è Concurs de Fotografia de la Fia Faia que organitza 
l’Associació de la Fia-faia conjuntament amb l’Ajuntament de Bagà, Sant Julià de 
Cerdanyola, el Consell Comarcal del Berguedà, la Diputació de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya. Els treballs participants es podran presentar fins el 9 de gener de 
2018 a l’Arxiu Comarcal del Berguedà, a Berga.
Els premis del concurs consisteixen en 250 euros per a la millor fotografia de cadascuna de les 
categories, una per cada poble, Bagà i Sant Julià de Cerdanyola. 
El veredicte del jurat es farà públic el 16 o 17 de desembre al Casal de la Vila de Bagà (cal 
comprovar dia i hora a les webs dels dos municipis i de l’Arxiu Comarcal del Berguedà) i les foto-
grafies estan exposades a Bagà i a Sant Julià de Cerdanyola, simultàniament, de l’1 de 
desembre del 2017 al 5 de gener. í

ELECTRICITAT - AIGUA - GAS - CALEFACCIÓ - BIOMASSA
AEROTÈRMIA - MANTENIMENT - ENGINYERIA
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Francesc Pons
Pere Tomic, 7 - Bagà 08695

938 244 270 / 938 244 544 / 689 999 272 / Fax 938 244 70
moblespons@gmail.com
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V ilada prepara els Nadals amb activitats i 
actes destinats a totes les edats i de tota 
mena: solidaris, gastronòmics, esportius, 
culturals i tradicionals. L’Ajuntament de 

Vilada us convida a gaudir-ne i participar-hi.
Diumenge 3 de desembre, al local Pirinenc i a les 

12 del migdia, hi haurà una xerrada sobre Tradicions 
Europees i el Mercat de Nadal.

Dilluns dia 4 de desembre, a les 3 de la tarda i 
a les escoles, es farà un taller sobre “els tres por-
quets”.

Dijous dia 7 de desembre, a les 5 de la tarda i al 
local Pirinenc, se celebrarà un Taller de Cuina Salu-
dable a càrrec de Rural Salut. Per participar-hi cal 
inscriure’s prèviament a l’Ajuntament.

Gastronomia, esport,
cultura i tradició a Vilada

Fires i festes
Gran Quina de Bagà.- Organitzada pel CCR Alt Berguedà, el dis-
sabte 23 de desembre a 2/4 d’11 de la nit, se celebrarà al Pavelló 
d’esports una nova edició de la gran Quina, presentada per Jaume 
Fíguls. Hi haurà quatre sessions, amb diversos lots i productes de 
premis, gentilesa d’establiments i empreses de la comarca, entre 
aquest hi haurà el gran premi al final de la quarta sessió que serà 
un viatge valorat en 1200 euros. El Centre Cultural i Recreatiu Alt 
Berguedà hi convida a tothom.

El 24 de desembre a les 12 de la nit, a l’església de Sant Esteve de 
Bagà, Missa del Gall. En sortir hi haurà els cants del Cor Parroquial.
El dia 24 de desembre, nit de Nadal, a les 12 de la nit hi haurà sessió 
disco a càrrec del grup Parèntesis. 
El dia 31, revetlla de cap d’any a Bagà. A les 00.30h, ball a càrrec de 
Carles Xandri i seguidament, sessió disco amb Xandri’s Dj’s.
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Divendres dia 8, festivitat de la Puríssima, a les 5 
de la tarda i al local Pirinenc es portarà a terme un 
Bingo Solidari a benefici de la Marató de TV3, orga-
nitzat per les associacions Dones de Fàtima i Gent 
Gran.

El diumenge 17 de desembre se celebrarà una 
Marxa Nòrdica, organitzada per Rural Salut. La sor-
tida serà a les 10 del matí de la plaça dels gronxa-
dors i cal inscriure’s prèviament a l’Ajuntament. El 
mateix diumenge a partir de les 10 del matí hi haurà 
esmorzar i venda de llibres vells a benefici de la Ma-

rató de TV3, organitzat pel grup de teatre La Teia.
Dimarts 19 de desembre a les 5 de la tarda i al 

local Pirinenc es farà una xerrada sobre estalvi ener-
gètic a càrrec de Xènia Illa, amb el nom de “Què 
podem fer per estalviar llum?”. 

El dia 5 de gener, com és tradició, ses majestats 
els reis de l’Orient visitaran Vilada. La cavalcada per 
acompanyar als tres reis començarà a 2/4 de 8 del 
vespre fent el recorregut habitual, amb rebuda al 
parc dels Gronxadors. Després aniran al local Cul-
tural on rebran a tots els assistents. Bones Festes! í
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Fires i festes

Guardiola 
de Berguedà 
no para!

Coincidint amb la celebració de 
Santa Bàrbara, patrona de la 
mineria, el diumenge 3 de de-
sembre, Guardiola de Berguedà 

celebra la Fira de l’escudella i l’oli Català, que 
es portarà a terme a la plaça de l’Ajunta-
ment, la plaça de l’Església i la plaça Nova. 
Durant tota la jornada hi hauran diverses pa-
rades agroalimentàries i nadalenques.

La Fira comptarà també amb diversos 
actes paral·lels com el mercat del Tió a la 
plaça Nova. Un mercat que es va recuperar 
l’any passat, on hi haurà tallers infantils de 
Nadal gratuïts.

Les activitats continuen el divendres 
8 de desembre i dissabte dia 9, de 10:00h 
a 12:00h amb un Taller familiar anomenat 

“Fem instruments i música” al 
local parroquial, organitzat per 
l’Ajuntament de Guardiola de Ber-
guedà amb el suport de la Dipu-
tació de Barcelona.

Dissabte dia 9 a partir de les 
18:00h al Local Parroquial hi haurà 
Ball amb Fermí Riu.

Divendres 15 de desembre a 
les 17:00h a la Llar del Pensio-
nista hi haurà la xerrada: “Aprèn 
a millorar la teva salut amb la 

alimentació”, organitzada per l’Ajunta-
ment de Guardiola de Berguedà amb la col-
laboració de Roser Cascante i la Diputació 
de Barcelona.

Diumenge dia 24 de desembre, a partir 
de les 12:00h, es farà cagar el Tió per als 
nens i nenes a la plaça nova de l’Església, 
organitzat per l’Ajuntament amb el suport 
de Divertimento i la Diputació de Barcelona.

Divendres 29 de desembre a les 22:00h 
al Centre Cívic se celebrarà la Gran Quina. 
La venda de cartrons es farà mitja hora 
abans. Ho organitza l’Ampa del Ceip Sant 
Llorenç amb el suport de l’Ajuntament.

Dissabte dia 30 de desembre a les 
18:30h, arribada del Patge reial. La rebuda 
es farà a la Carretera de Ribes. A continu-

ació, el patge recollirà totes les cartes dels 
infants al Local Parroquial.

Ho organitza la comissió de reis amb 
el suport de l’Ajuntament.

Divendres 5 de gener a les 19:00h hi 
haurà l’arribada de Ses majestats els reis de 
l’Orient a Guardiola de Berguedà.

L’arribada es farà pel carrer Comerç 
fins a la plaça Municipal on seran rebuts 
pel Consistori. Seguidament es farà l’ado-
ració al Pessebre Vivent del Barri Bastareny i 
l’entrega dels regals al centre Cívic.

Ho organitza la Comissió dels reis de 
Guardiola de Berguedà i Veïns del Barri 
Bastareny amb la col·laboració de l’Ajun-
tament de Guardiola de Berguedà 

Diumenge 7 de gener a les 5 de la tarda 
i a la Llar del pensionista hi haurà una Tor-
ronada, organitzada per la junta de la Llar.
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Matinada de Fira de Reis
Torna la volta i completa la nit 
que ens commou. Ningú no dóna llum 
i esforç ens crida; assetja la terra
tota la mort que després suau d’aigua
el temps enceta, i acota silent l’aire 
el poc escalf que, dolgut, emprèn el foc.

No diguis no, que la fosca en la terra  
reclou confosa el que només el foc
deixa entreveure: el somieig de l’aigua,
l’escalfor neta i la quieta nit
que el dol empeny. Hom, doncs, la nova llum
atent espera, i és com regalim d’aire.

I si el plor, que és de la vida l’aire,
corprèn el cor, el senyal de la terra
l’encén humil. És encenall de llum
perquè és goig: el temps crida el foc
que és del tot nou i fins i tot la nit
ens reconforta –car duu la nova en l’aigua.
Lluny de lluny és, perquè només és aigua
i només és, com escoladís d’aire,
alè i sentit. Nascut en fosca nit,
desconegut, és un silenci, terra
de renadiu, de tots els focs el foc
de més endins: la tremolor i la llum.

I no té forma, ni lloc ni cos: la llum,
que és callada, i que corglaça l’aigua
d’aquest moment, ens diu que és el foc 
que res estranya –i ens és també l’aire
que embriaga!  Escolta doncs, la terra
sense indret en la nascuda nit.
 
Només hi ha llum, í és Fira en la nit,
i n’és aigua, de Reis plena de foc.
Tot és en l’aire: i guspira en terra.

És Fira de Reis a Montclar       per Romà Giró Sobrevias

No hi ha dubte que la Fira de Reis de Montclar és un esdeveniment molt assenyalat a la contrada i terres 
de l’entorn. La gent hi ve d’arreu sempre amb l’esperança que, en aquest dia hiemal, hi faci un bon sol, 
malgrat la duresa de l’hivern acabat d’encetar. 
És curiós aquest lloc. L’alzinar congrega uns moments d’encanteri, sobretot a la matinada de fira perquè 
sempre s’hi arremolina algun escrit. Aquí us deixem el que vam trobar el darrer any al cimal d’un dels 
esponerosos arbres:

Dóna la mà, que corredís el foc 
del mot vindrà, i el pas calmat de nit 
i el vent estrany veuran l’olor de l’aire;
i sens ressò del cor, llunyana llum, 
s’escamparà i en un primer glop d’aigua,
ignar del tot, serà esclat de la terra.

Cada 6 de gener, Montclar celebra la Fira de reis a l’alzinar. Centenars de persones, de bon matí, desafien 
el fred per a gaudir de la trobada on hi ha artesania popular, parades de mel, embotits, torró i altres productes 
agroalimentaris, maquinaria agrícola, vehicles, però sobretot cal gaudir del típic esmorzar de botifarra i cansala-
da, amb all i oli de codony, que preparen les entitats participants. L’Ajuntament de Montclar us hi convida!
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Gaudiu de les 
tradicions a la 
Pobla de Lillet

Fires i festes

La Pobla ja té apunt les activitats de 
cara als Nadals i Reis. De tota mena 
i per a totes les edats. En destaquem 
una nova edició de la Fira de l’All i Oli 
de Codony i del Pessebre Vivent, així 
com el Parc de Nadal i el dia de reis 
amb la tradicional Esquellada de la 
mainada del poble. Participeu-hi.
El dissabte 2 de desembre al carrer Jussà i la plaça 
del Fort, se celebrarà la 6ª Fira de l’Allioli de Codony i 
Mercat de Nadal, amb concurs d’allioli de codony, de-
mostracions en públic, fira de productes alimentaris, 
art i artesania, esmorzar típic de la Fira amb allioli i 
molt més.

L’allioli de codony és un producte típic de la cuina 
de muntanya catalana, ja que és un cultiu que s’adapta 
a les temperatures fredes de muntanya. És un produc-

Enguany se celebra la 22ena edició 
del Pessebre Vivent de La Pobla de Lillet
Hi haurà representacions els dies 25 de desembre de 
2017 i 6 de gener de 2018, de 7 a 8 de la tarda, a l’era 
de cal Xeró i casc antic.

La venda d’entrades es fa 1 hora abans a l’ajunta-
ment de la Pobla de Lillet, però també es poden com-
prar les entrades anticipades als portals webs: www.
pessebrelillet.cat i www.pessebresvivents.cat

El Pessebre Vivent de la Pobla de Lillet és una re-
presentació estàtica que repassa algunes de les es-
cenes del naixement de Jesús. Passejant per l’era de 
Cal Xeró i el casc antic del municipi ens endinsarem en 
aquesta dolça tradició nadalenca, tot revivint cadascun 
dels passatges que escriuen la història del Nadal.

El Pessebre compta amb una gran participació de 
persones de la vila i voltants, genial il·luminació i molta 
dedicació i col·laboració de la gent del poble, gràcies a 
l’Agrupació Teatral Amics del Romea.

L’Exposició de pessebres de la Pobla de Lillet 
arriba enguany a la 30 edició
Es pot visitar del diumenge 3 de desembre de 2017 al 
diumenge 14 de gener de 2018, i el dia 15 de gener de 
2017, a les 7 de la tarda, hi haurà la cloenda amb un 
sorteig i refrigeri per a tothom. 

L’entrada val 1 euro i es pot visitar al centre Cívic els 
diumenges i festius, matins de 12 a 2 i tardes de 6 a 8.
Ho organitza l’Associació de Pessebristes de La Pobla 
de Lillet

te molt nutritiu, i inclou ingredients beneficiosos per al 
cos humà com l’all, el codony i l’oli d’oliva. El gust i 
l’excel·lència d’aquest producte, el converteix en una 
de les tradicions gastronòmiques més significatives de 
la tardor i l’hivern.
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El dimecres 27 i el dijous 28 de desembre, la Pobla 
de Lillet celebra una nova edició del Parc de Nadal 
al pavelló municipal, amb diversos inflables, activitats i 
atractius: Inflable Shutdown, circuit de bicis boges, in-
flable bob esponja, inflable Hello Kitty, taller fanalets de 
reis, taller pinta-cares, espai de jocs gegants, ludoteca 
de 0 – 3 anys i berenar per tothom!

Organitza: Ajuntament de La Pobla de Lillet, AMPA 
Lillet a Güell i  Gresca.cat

El diumenge 31 de desembre de 2016, a les 12.30 
hores a la font del pont vell, hi haurà l’arribada del Pat-
ge Reial procedent d’Orient per recollir totes les cartes 

i desitjos dels nens i nenes que ho vulguin fer arribar als 
Reis Mags. Organitza: Regidoria de Cultura

El dilluns 1 de gener del 2017, a partir de la 1 de 
la matinada (Nit de cap d’any) al Saló La Flor de La 
Pobla de Lillet, amb música disco de tots els temps, 
cava i cotilló.

Donem la benvinguda al nou any amb ball i disco-
teca fins que surti el sol! Ho organitza: I.C.P.

El divendres 5 de gener de 2017, a les 10 del matí, 
torna la tradició de l’esquellada a la Pobla de Lillet. 
Aquesta singular activitat que els nens i nenes de la vila 
celebren per a facilitar l’arribada dels reis de l’Orient. 

És organitzada per l’Ampa del CEIP Lillet 
a Güell. Primer esmorzaran amb coca i 
xocolata i després faran un recorregut 
pels barris del poble fent sonar les es-
quelles i cantant. Un cop a l’Ajuntament 
rebran un fanalet per anar a esperar als 
reis que arribaran a 2/4 de 7 de la tarda, 

a bord del tren Exprés Orient procedent del Catllaràs. 
L’estació reial estarà situada al final del carrer de la Via 
del Carrilet, confluència amb el c/ Salvador Torrents 
on els reis agafaran els seus cavalls per continuar cap 
a l’Ajuntament on hi haurà la recepció oficial per part 
de l’alcalde, Vicenç Linares, i la resta de membres del 
consistori, l’entrega de claus de la Vila i les salutacions 
a la mainada. Els reis també visitaran la Residència, i es 
dirigiran a l’Església Parroquial on hi haurà l’Adoració 
al Nen Jesús i faran el repartiment dels primers regals 
als nens i nenes.

Ho organitza la regidoria de Cultura.
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Cansaladeria
Plats preparats
Llegums cuits
Queviures

Llobregat, 41  Tel. 938 380 348
08692 PUIG-REIG (BCN)



51DESEMBRE 2017/ GENER 2018 tasta.cat 14

Fires i festes

Puig-reig potencia 
la festa de “la Corrida”

E ls dies 19, 20, 21 i 22 de gener de 2018, Puig-reig 
celebrarà una nova edició de la seva festa més popular, 
amb més de 125 anys de tradició, La Corrida, en 
honor a Sant Antoni, patró dels animals i també dels 

traginers o transportistes. Enguany la regidoria de festes i la co-
missió de la Corrida volen potenciar aquesta tradicional efemè-
ride amb renovacions i activitats noves. 

Una de les novetats d’enguany serà la festivitat local del 
dilluns 22 de gener, que s’afegirà a la festa amb diverses ac-
tivitats lúdiques, tal i com ha explicat la regidora de festes, Alba 
Santamaria, un fet que ha possibilitat que Sant Martí s’escai-
gués en cap de setmana.

També enguany es renova una part dels carruatges que 
participaran a la cercavila de diumenge al matí on s’hi espera la 
presència de més cavalls, ja que els organitzadors també volen 
continuar potenciant les curses de diumenge a la tarda, amb la 
participació d’una hípica que hi aportarà més animals de prestigi 
i que farà més interessant la celebració de les diferents proves al 
circuit de cal Prat, situat al costat del camp del Futbol.

Un dels actes destacats d’aquesta propera edició és la 
inauguració del monument a La Corrida que s’inaugurarà el dis-
sabte al migdia, després del raid. La construcció del monument 
ha anat a càrrec del reconegut artista puigreigenc Àngel Asen-
sio, i s’instal·larà a la rotonda del passeig de la Riera de la Sala.

També es vol potenciar la vessant gastronòmica de la Cui-
na del Porc, pel que s’està ultimant alguna nova activitat que els 
organitzadors enllesteixen aquests dies i que podreu conèixer a 
través de les webs de la festa i de l’ajuntament de Puig-reig. Els 
canvis, sobretot estaran compresos entre divendres i dissabte, a 
més de les novetats del dilluns dia 22 de gener.

Els actes que de moment estan confirmats són el 26è 
concurs de Fotografia projectada, només en digital a partir 
d’aquest any, que organitza la secció de fotografia del Cquie i 
que se celebra dies abans de la festa.
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Fires i festes ‘La Corrida’
Divendres dia 19 a les 10 del matí al Passeig Riera de 

la Sala, esmorzar i passejades amb carro per als infants de 
les escoles. A 2/4 de 3 de la tarda, al mateix passeig, hi hau-
rà La Corrida Infantil, amb passejades amb rucs i el tradi-
cional joc de les cintes. Hi col·laboren les escoles del poble. 

A la tarda/vespre és prevista alguna activitat a deter-
minar sobre la cuina del Porc. Cal conèixer el programa 
definitiu a les webs de la festa.

A 2/4 de 12 de la nit, al Pavelló d’esports, Ball de la 
Corrida organitzat per la colla Diables del Clot de L’infern.

El dissabte dia 20, a les 10 del matí al Passeig Riera 
de la Sala, dotzè Raid Social de La Corrida, passejades 
amb rucs i com a novetat, espectacle eqüestre. Durant 
aquests actes, hi haurà la inauguració del Monument de 
La Corrida. 

A la Biblioteca Guillem de Berguedà, inauguració de 
l’exposició col·lectiva de pintors i a les 7 de la tarda, sortida 
de la comitiva de Banderers, Comissió de la Corrida i auto-
ritats, Pubilles i Hereus, Templers i la banda de l’Escola Mu-
nicipal de Música de Puig-reig des de l’Ajuntament per 
anar cap a l’Església on a 2/4 de 8 hi haurà Missa solemne 
en honor a Sant Antoni.

Diumenge és el dia gran de la festa i comença a 2/4 
de 9 del matí amb el 18è ral·li fotogràfic de la Corrida, amb 
les inscripcions a la Biblioteca Guillem de Berguedà. Se-
guidament ‘Tamborrada’ dels Diables del Clot de l’Infern 
pels carrers del poble, i a partir de les 9 a la Plaça Nova, Festa 
a l’entorn del porc. Esmorzar gratuït amb botifarra, pa i vi. De-
mostració d’elaboració d’embotits, a càrrec dels veïns de Cal 
Marçal i Fonollet; mostra d’embotits productes Artesans i 
d’oficis tradicionals amb exposició d’eines antigues del camp.

A les 11 del matí a l’Ajuntament, lliurament de l’estendard 
als banderers, i a 2/4 de 12 pels carrers del poble, Cercavila 
de Cavalleries i Xarrets amb l’acompanyament dels Ge-
gants i dels Grallers de Puig-reig, dels Hereus i les Pubi-
lles de Puig-reig i d’arreu de Catalunya, Banda de l’Escola 
de Música de Puig-reig, Banda de l’Escola de Música de 
Berga. Durant la cercavila, davant el Cafè Nou, tradicional 
Joc de les cintes. 

A la 1 del migdia a la Plaça Nova, Audició de Sardanes, 
i a 2/4 de 4 de la tarda, al circuit situat al costat del camp de 
futbol, ‘La Corrida Trofeu 23è Memorial Francesc Lladó’, 
amb curses de cavalls, pura sang, creuats, rucs i ponis. Premis 
en metàl·lic pels guanyadors.

Seguidament, Tradicional Joc de les Cintes.
Durant tot el dia a la Sala de la Creu hi haurà de nou 

la Tómbola Benèfica a favor de la lluita contra el càncer i 
se celebrarà el cinquè Concurs d’Instagram de La Corrida.

Dilluns hi hauran diverses activitats lúdiques.
Per a més informació i conèixer els últims detalls dels actes, 

podeu entrar als webs: www.lacorrida.cat, www.puig-reig.
cat i www.tasta.cat o a través dels codis QR: 
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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

INFO Puig-reig
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Turisme

Borredà, un lloc ideal 
per al turisme familiar

Hivern, temps de fred, a la recerca d’un bon local, adequat 
per acollir-hi activitats diverses, destinades a la gent gran. 
La seu de l’Associació de la Gent Gran, el centre cívic, està 
preparat per dur-hi un bon nombre d’activitats al llarg de 
tot l’any, però molt especialment durant els mesos d’hivern.
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Trasllat antenes
Per una doble raó, estètica i tècnica, el mes passat es 
varen acabar els treballs de trasllat de les antenes de te-
levisió per cable, i alguna de telefonia, des d’on eren fins 
ara cap a una nova ubicació a l’entorn del dipòsit general 
d’aigua de cal Gall. 

Amb aquest canvi es pretén millorar l’estètica de la 
part nord del nucli urbà, i alhora concentrar en un sol 
indret totes les antenes i instal·lacions de telefonia mòbil, 
Internet i televisió per cable. Aquesta era una vella reivin-
dicació que s’ha pogut resoldre en els darrers mesos. 
Ara només queda l’antena de Movistar per ser trasllada-
da, cosa que esperem es pugui dur a terme dintre de les 
properes setmanes.

Les obres de l’Edar avancen a bon ritme
Des de fa un mes, s’han reprès les obres de construcció 
de la Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR), amb la in-
tenció que estiguin acabades a finals del mes de maig. 
L’entrada en funcionament de l’EDAR suposarà culminar 
una llarga tramitació, iniciada fa prop de 15 anys enrere. 
Aquesta infraestructura permetrà netejar les aigües bru-
tes i retornar-les a la riera Margansol, totalment depu-
rades. Així aconseguirem dos objectius: el de deixar de 
contaminar la riera i oferir un nou atractiu a la multitud de 
visitants; i poder fer bones i llargues excursions al llarg del 
curs d’aigua, tant cap al nord, en direcció a Sant Jaume 
de Frontanyà, com cap al sud, en direcció a Vilada.

I és que Borredà és un dels llocs més buscats pel 
turisme familiar per a fer-hi estades i caminades, en 
uns paratges d’una gran bellesa i qualitat natural. í

A quí és on s’ofereixen classes d’informà-
tica o pràctiques per aquelles persones 
que temps enrere en varen aprendre, 
però no tenen gaire ocasió de fer-ho, a 
casa seva. Un lloc també adequat per 

a jugar alguna partida de billar, mentre altres juguen 
al Rummikub, a escacs, parxís o altres jocs de taula. 

Aviat farà vint-i-cinc anys de la transformació 
de les antigues escoles en centre cívic de la gent 
gran. Es tracta d’un espai cèntric, molt ben adap-
tat i adequat per a poder-hi acollir activitats de tota 
mena, coordinades per l’Associació de la Gent 
Gran. Allà s’hi duen a terme des d’exercicis de 
memòria, a gimnàstica, ioga, exposicions, tallers, 
xerrades..., tot sigui per passar una bona estona i 
intercanviar idees, entre uns i altres. 

Festes de Nadal i Reis
Amb el poble ja ben engalanat per celebrar les fes-
tes més entranyables de l’any, la Penya Blaugrana or-
ganitza un ball de Nadal amb acordionista, pica-pica 
i begudes, al local Puigmal.

Per Sant Esteve, arriba el patge Hassan, enviat 
de SSMM els Reis de l’Orient, a la plaça Major, per 
recollir les cartes dels nens i nenes i fer-les arribar 
al seu destí.

El dia de Reis, gran cavalcada, com cada any, 
amb vehicles i remolcs plens de regals que donaran 
a tots els nens i nenes al local Puigmal. Abans, però, 
gran rebuda a la plaça Major, amb salutació des del 
balcó de l’Ajuntament. 
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l 20 de setembre de 1936, el poble de Brocà va prendre la iniciativa 
de fer un referèndum, juntament amb Guardiola i Cerdanyola, per 
crear un sol municipi. La raó esgrimida era que, d’aquesta mane-
ra, es podrien oferir uns millors serveis, però amb el temps s’ha 
vist que fins i tot Brocà ha desaparegut com a poble. La capital 
d’aquest municipi havia de ser Guardiola. El 18 d’octubre es va ce-
lebrar el referèndum. De 585 persones censades a Cerdanyola, en 
van votar 322 i tots van votar que sí, segurament pressionats i amb 
por. La fusió oficial es va produir el 12 d’octubre de 1942.

L’any 1978, una vegada recuperada la Generalitat de Catalunya, 
es va tornar a engegar la possible recuperació de l’Ajuntament. Van 
començar a buscar assessorament amb advocats, reunions amb el 
poble i amb l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà.

Tot seguit es va celebrar un referèndum per saber la voluntat 
del poble (gairebé tothom va votar a favor). El 13 de maig del 1979, 
es va presentar una instància a l’Ajuntament notificant el que volia 
la majoria.

El febrer del 1982, es va constituir una junta de segregació per 
començar el procés independentista.

L’Ajuntament de Guardiola, amb l’alcalde Ignasi Costa sempre 
molt predisposat a ajudar, va aprovar l’expedient de segregació el 
gener del 1983. Semblava que ja estava tot fet, doncs semblava ser 
l’únic que podia oposar-s’hi. I més quan el juny de 1984 el Consell 

Històries i historietes (11)

PEP MASANA

Periodista i escriptor

Independéncia?
Despacito... despacito...

d’Estat de la Generalitat, 
l’informe del qual era 
preceptiu, deia que no 
hi havia cap problema 
per aprovar l’expedient 
de segregació, si així 
ho creia convenient el 
consell executiu.

Però van anar pas-
sant els anys i la Ge-
neralitat anava donant 

llargues i excuses per no resoldre l’expedient.
Finalment, el febrer del 90, la direcció general d’administració 

local va emetre un informe desfavorable a la segregació “per la seva 
feble demografia i insuficiència pressupostària”, i el 30 de juliol la Ge-
neralitat va resoldre denegar la segregació.

El recurs de reposició interposat per l’Ajuntament també es va 
desestimar, per la qual cosa l’assumpte va passar als tribunals. El Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya va declarar la nul·litat del decret 
del consell executiu i va aprovar la segregació el 6-6-1992.

Però es va haver d’esperar fins al 28 de juny de 1993 per ser 
independent.

Independència? Despacito... Despacito... í

E
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Dietista
Nutricionista 

Salut

4 consells per unes festes
de Nadal saludables

EVA NÚÑEZ

Sabem que arriben unes dates plenes d’es-
deveniments socials i familiars al voltant 
de la taula, i això fa que fem un excés 
d’aliments rics en greixos saturats, sucres 

i sal, just tres dels nutrients que més perjudiquen 
la nostra salut.

Molts pensem que són 4 dies i que per això po-
dem gaudir i ja tornarem a fer salut un cop passin les 
festes, però el nostre organisme (de fet no sap que 
és Nadal) no entén aquesta reflexió i cal compaginar 
aquests àpats amb la salut. Perquè en realitat no són 
4 dies, en són molts més i durant un període llarg, 
actualment al mes de novembre les botigues i grans 
superfícies ja són plenes de productes i processats 
típics d’aquestes festes, per tant, de novembre a 
gener el nostre rebost o entorn és ple d’aquestes 
temptacions. Si som conscients d’això, veurem la 
necessitat de cuidar aquests àpats i d’aprendre que 
es pot fer festa i salut a la vegada.

Aquí us deixo 4 consells per tal que els seguiu 
aquestes festes:

1. Evitar comprar productes nadalencs amb 
molta anterioritat, sobretot si sabem que tenim de-

bilitat per aquests productes poc sans i molt ener-
gètics (torrons, bombons, polvorons…).

2. Abans d’anar a comprar, planificar els àpats 
de les festes i procurar que hi hagi un aliment vege-
tal a cadascun d’ells. Comprar qualitat i no quanti-
tat, utilitzant el petit comerç i els productors de la 
zona que ofereixen aliments de proximitat i molts 
d’ells ecològics.

3. Davant un pica-pica típic nadalenc i poc sa 
(fregits, patates de bossa, fruits secs, patés, for-

matges, pa…) escollir una o dues coses que ens 
agradin molt i no voler-ho tastar tot.

4. Durant els sobretaula llargs, demanar una in-
fusió per ajudar a la digestió i triar un aliment dolç 
per satisfer el plaer de menjar aquests aliments tí-
pics, però no fer-ne un abús.

De fet, he dit 4 consells però n’hi ha un que 
ens ajudarà, i molt, a contrarestar els efectes nega-
tius d’aquestes festes i és realitzar activitat física, 
després d’àpats de més de dues hores asseguts 
i menjant, cal que sortim a prendre la fresca (mai 
millor dit i més aquí al Berguedà) i moure’ns. 

Fer salut menjant sa és prevenció i ens dóna 
qualitat de vida, no esperis, fes-ho ara! í
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Dietista 
del Centre Mèdic 

del Berguedà

Salut

Nadal 
o Pasqua
de Nadal

’aquí a pocs dies ja serem Nadal.
Per a molts de nosaltres és una festa d’il·lu-
sió, d’emoció, d’alegria, retrobament familiar, 
menjars elaborats amb molta cura, bones so-
bretaules familiars, ressopons i un llarg etc.

La paraula Nadal prové de Natalici, que vol 
dir ‘naixement de Jesús’ i els anglosaxons l’ano-
menen Christmas, que vol dir ‘missa de Crist’. És 

D

Copropietària d’un establiment de venda de productes 
ecològics i artesans a la ciutat de Berga.

el cicle que va des de l’Advent fins a l’Epifania i 
és una de les festes cristianes més estesa i impor-
tant que hi ha. Coincideix amb l’inici de l’hivern 
i això fa que tinguem més ganes d’estar a casa.

Durant els segles I i II dC l’imperi romà, el 
dia 25 de desembre, celebrava el naixement del 
Sol Invicte, que era una divinitat en forma de 
nen, i fou aleshores quan l’església cristiana 
(que encara era clandestina) va aprofitar aquesta 
data per a celebrar el naixement de Jesús.

En l’actualitat, el Nadal, tal i com el conei-
xem, és un esdeveniment totalment comercial 
amb molts elements com l’arbre de Nadal, el 
pessebre, la missa del gall, els Reis Mags, els 
regals, el Pare Noel, el tió...

Les festes del Nadal són uns dies en què les 
persones ens reunim a casa amb la família, amics, 
companys i, en la majoria dels casos, al voltant 
d’una taula  parada, gaudint d’uns menjars bo-

Psicologia i coaching
Cecília Llobell

CRISTINA 
MAYOL SERRANO
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níssims. Moltes vegades, per la seva elabo-
ració, s’han utilitzat greixos saturats (llard, 
mantegues...) i sucres refinats (en el cas de les 
postres), que són ingredients molt poc saluda-
bles i que, un cop ingerits, fan que tinguem di-
gestions pesades, sensació d’estar tips i no tenir 
gana, molta set, excitació i, fins i tot, dificultat 
per agafar el son a l’hora d’anar a dormir.

Doncs bé, per fer que les festes de Nadal 
siguin més sanes, us donem uns  petits con-
sells: a l’hora de comprar els aliments fem-
ho amb mesura, les quantitats necessàries 
per a l’àpat i els convidats que tinguem; no 
fem excessos innecessaris.

També és important que, quan escollim els 
menús d’aquestes festes, ho fem pensant en la 
nostra salut, el millor és triar aliments que si-
guin saludables i cuinar nosaltres mateixos els 
plats perquè així sabrem els ingredients que hi 
posem, descarteu sobretot els precuinats.

Mengeu a poc a poc, mastegant bé els ali-
ments, així aturarem la gana i les fartaneres i, 
sobretot, gaudiu de la companyia i de l’àpat.

Beure aigua és important i molt necessari. 
És recomanable prendre poc alcohol i begudes 
ensucrades, ja que contenen una gran quantitat 
de calories buides i no ens aporten res a la salut.

Menjar verdura cuita o crua durant els 
àpats de Nadal és bo. Us pot anar bé com a 
guarnició dels segons plats o com a primers 
en forma de sopa o cremes. Així augmenta-
rem la ingesta de fibra diària.

L’activitat física en aquests dies es dei-
xa una mica de banda i és aconsellable que, 
després d’un bon àpat, sortiu a fer un tomb, 
si voleu amb els mateixos que fa uns minuts 
estàveu asseguts a la taula conversant. De ben 
segur que us trobareu molt més bé i així re-
duireu una mica l’aportació calòrica ingerida.

Molt bones festes i feliç any 2018. í
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INFORMACIÓ COMARCAL

Consell Comarcal del Berguedà 938 213 553
www.bergueda.cat 

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 938 258 046
tur.saldes@diba.cat 

Parc Natural Cadí-Moixeró  938 244 151
pncadimoixero@gencat.cat 

Oficina d’informació i Turisme de Bagà  938 244 862
tur.baga@diba.cat 619 746 099 
Punt d’Informació a Bagà  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 938 257 077
castellarh@diba.cat 

Oficina d’Informació de Cercs (Museu de les Mines) 
castellarh@diba.cat 938 248 187

Oficina de Turisme de Gósol 973 370 055
centremuntanya@gosol.ddl.net 

Oficina de Turisme de Guardiola de Berguedà 938 226 005
costacg@diba.cat 

Oficina de Turisme de La Pobla de Lillet 687 998 541
tur.lillet@diba.cat 

Oficina de Turisme de Vallcebre 666 536 039
vallcebre@cercleaventura.com 

EMERGÈNCIES
Mossos d’Esquadra 088
Mossos d’Esquadra Berga 938 222 030
Bombers de Berga 938 211 080
Bombers de Gironella 938 228 480
Bombers de Puig-reig 938 380 814
Bombers de Guardiola 938 227 080
Creu Roja de Berga 938 213 311
Creu Roja de Gironella 938 250 944
Urgències Alt Berguedà 608 591 133
Hospital Sant Bernabé 938 244 300

Avià 
Ajuntament 938 230 000
Consultori 938 230 331
Casal Gent Gran 938 230 402
Centre de dia 938 231 215
Serveis Socials 938 231 062
Farmàcia 938 230 300
www.avia.cat avia@diba.cat

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

Berga 
Ajuntament 938 214 333
Oficina d’Informació  
i Turisme 938 211 384
Arxiu Històric Comarcal 938 221 548

INFOBerguedà
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Biblioteca Ramon Vinyes  938 221 308 
Policia Local 938 210 427 
 Teatre Municipal 938 210 140
Ambulatori (CAP) 938 212 744
Farmàcia Àlvarez-Saz 938 210 402
Farmàcia Badia Salvans 938 211 076
Farmàcia Badia Soler 938 211 950
Farmàcia Cosp Boixader 938 210 135
Farmàcia Cosp Sitges 938 210 125
Farmàcia C. Vila Calonge 938 210 518
www.ajberga.cat 

Borredà 

Ajuntament 938 239 151
Consultori 938 239 091
Farmàcia                           938 239 090
www.borreda.net borreda@diba.cat 

Capolat 

Ajuntament 938 215 040
www.capolat.cat capolat@diba.cat

➜ RESTAURANTS 

Restaurant LA CANTINA DE LLINARS 
 Ctra. de Berga a Sant Llorenç de Morunys , km 18.
Telèfons:  93 821 09 86 i 604 230 094
(obert cada dia excepte dilluns i dimarts) 

Casserres 
Ajuntament 938 234 000
Dispensari 938 234 305
Farmàcia 938 225 867
Piscines i zona esportiva 938 234 203
Punt d’informació  666 779 660
www.casserres.cat  
casserres@diba.cat 

Castell de l’Areny 

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

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

Castellar del Riu 
Ajuntament 938 212 775
Alcaldia 608 998 663
www.castellardelriu.cat 

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

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

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

Gironella 
Ajuntament 938 250 033
Servei de Vigilants 938 228 181
CAP 938 250 321
Farmàcia Bovet i Franch 938 250 082
Farmàcia Carme Ma Raich 938 228 144
Farmàcia Guixé 938 250 177
www.gironella.cat 

 Gisclareny 
Ajuntament 937 441 020
www.gisclareny.cat  

 Gósol 
Ajuntament 973 370 055
Museu 973 370 055
Dispensari 973 370 201
Centre de Muntanya 973 370 016
www.gosol.ddl.net  

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

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

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

La Nou de Berguedà 
Ajuntament 938 259 000
www.lanou.bergueda.org nou@diba.cat

Olvan 
Ajuntament 938 250 013
Dispensari Olvan 938 228 619
Dispensari Cal Rosal 938 221 999
www.olvan.cat 

La Pobla de Lillet 
Ajuntament 938 236 011
Oficina de Turisme 938 236 146
Dispensari 938 236 006
Col·legi 938 236 225
www.poblalillet.cat 

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

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

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

Saldes 
Ajuntament 938 258 005
Oficina de Turisme 938 258 046
Farmàcia 938 258 074
Dispensari 938 258 036
www.saldes.cat 

Sant Jaume de Frontanyà 
Ajuntament 938 239 194
www.santjaumedefrontanya.cat 

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

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

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

Vilada 
Ajuntament 938 238 128
Dispensari 938 238 327
Farmàcia 938 238 082
Local Pirinenc 938 238 222
www.vilada.cat 

Viver i Serrateix 
Ajuntament 938 204 922
www.viveriserrateix.cat 
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Treballem amb mútues
Obrim de 

dilluns a dissabtes
de 9 a 22h.i moltes més/

FINANÇAMENT A 18 MESOS SENSE INTERESSOS

Bones Festes! 

Regala’t
el millor 
somriure


