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Amb el suport de:

nmig de grips i constipats, hem canvi-
at d’any i el 2018 comença a agafar 
embranzida. Ja arriba el Carnestoltes, 
a Berga, a Guardiola, a Gironella, a 
Bagà, a Puig-reig... i al voltant d’aques-
ta efemèride, actes i activitats de renom 
com la Fira Internacional del Format-
ge a Berga, la Fira de la Tòfona a Ol-
van i Cal Rosal, la Festa de l’Arròs de 
Bagà, la Concentració de Vehicles 
Militars d’Època al Guixaró (enguany 
amb avió inclòs), la Fira de Sant Josep 
de Gironella, actes a Vilada... Són les 
primeres activitats de l’any que conviden 
berguedans i visitants a conèixer tot allò 
que es cou a casa nostra. Aquest nou 

Amunt amb el 2018!

E

Diputació
de Barcelona

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

Tasta també inclou un important repor-
tatge del periodista Ramon Viladomat 
sobre mossèn Climent Forner i el seu 
estimat Viver i Serrateix. També par-
lem del Berguedà, de la nova imatge 
del Consell Comarcal i d’altres temes 
d’interès. També hem d’agraïr la feina i el 
suport dels artistes berguedans Salva-
dor Vinyes i Sílvia Massana, autors de 
la portada i de la vinyeta, entre altres. Tot 
això amanit amb les seccions de Salut, 
Historietes, Serveis, i els millors con-
sells dels professionals del Berguedà. 
Gaudiu de les activitats previstes, men-
geu arròs, formatge, feu fira i disfres-
seu-vos molt! í
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RAMON VILADOMAT

Periodista

REPORTATGE

Cultura

Cròniques literàries 
berguedanes amb 

Climent Forner

Del Castellot de Viver 
a Queralt

Acabat de celebrar el seu 90è aniversari, Cli-
ment Forner ha publicat el seu darrer llibre, 
el que fa el 53 de la seva extensa i variada bi-
bliografia que porta per títol Del Castellot de 
Viver a Queralt, un recull de textos publicats 
al llarg dels darrers 18 anys en diverses pu-
blicacions del país com ara Serra d’Or, Re-
gió 7, Taüll, Catalunya Cristiana, L’Erol o 
el Full Diocesà.
La conversa amb Climent Forner, a casa 

seva, a la rectoria de Viver, un diumenge de 
gener per la tarda, és reposada però entre-
tinguda, plena d’anècdotes i detalls de tot 
allò viscut i també publicat al llarg de la seva 
vida. Aquest era el motiu de la trobada, par-
lar d’aquest nou llibre i, de passada, fer una 
mica de repàs de tot allò que hi explica, que 
no és altre que un reflex de pensaments, de 
personatges i de moments viscuts en versió 
literària i transcrits al paper.

CLIMENT FORNER 
DEL CASTELLOT 
DE VIVER A 
QUERALT, 
MISCEL·LÀNIA 
EDICIONS 
DE L’ALBÍ. 
332 PÀGINES. 
20 EUROS è
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M ossèn Climent té el to de la cordiali-
tat que s’espera d’un rector de poble, 
d’aquells de tota la vida, però que cada 

vegada en queden menys. De persona acostu-
mada a parlar de la seva obra i de la seva vida 
en aquest punt de la geografia berguedana 
apartada de tot brogit i envoltada només de 
camps i de natura. 

Des d’aquesta rectoria de Viver, Climent 
Forner segueix actiu en la seva creació literària, 
activitat a la que hi ha dedicat bona part de la 
seva vida, iniciada quan era seminarista a Sol-
sona en plena postguerra i els primers anys del 
franquisme. 

Aquí al seminari, el jove estudiant va desco-
brir el mestratge d’alguns personatges que mar-
caren la seva vida. Ell mateix els recorda, com 
el doctor Josep Pont i Gol, professor i prefecte 
del seminari, d’Antoni Deig, de mossèn Ricard 
Penina, o de Josep Armengou, el famós “capellà 
de Berga”, i de tants altres, amb els que va com-
partir els seus anys de joventut.     

Després d’anys d’exercir de capellà en di-
ferents poblacions del bisbat de Solsona, com 
Bellpuig, Tàrrega, Castellar de n’Hug i Navàs, 
on s’hi va estar 31 anys, des de 1989 viu a la 
rectoria de Viver on ha pogut dedicar-se amb 
més plenitud, a la creació literària. Alguns dels 

seus llibre més memorables els volums L’Ull de 
Taüll, un recull de la seva obra poètica, el pri-
mer dels quals va rebre el Premi Ciutat de Reus 
1982.

Situada a l’encreuament de les carreteres 
que venen de Navàs i de Puig-reig, la rectoria de 
Viver és un dels centres de referència d’aquest 
extens municipi del Baix Berguedà en el que hi 
viuen prop de dos-cents habitants. Els altres cen-
tres, encara que també disseminats, son també 
dues parròquies, Serrateix, coneguda pel seu im-
pressionant monestir, i Sant Joan de Montdarn, 
amb la seva església romànica del segle X. 

Aquest entorn de quietud i silenci, de ben 
segur ha contribuït a la producció literària que 
mossèn Climent Forner ha anat forjant al llarg 
dels anys. Els més de vuitanta articles que 
s’inclouen en aquesta darrera obra repassen 
personatges i situacions de la història del país 

d’aquests últims anys, temes propers i molts 
d’ells viscuts en primera persona, des d’una vi-
sió i opinió personal amb estil literari. 

Molts d’aquests articles mostren conven-
ciments profunds, com el seu catalanisme i la 
seva estimació per la llengua, instrument que 
li serveix per expressar-ho: La nostra catalanitat 
de cada dia, Llengua i flama, flama i llengua, i amb 
un apèndix sobre Diades nacionals. “Feia molt 
de temps que la gent me’l demanava” –diu mossèn 
Climent– enorgullint-se d’aquelles famoses edi-
torials del Full Diocesà dels anys 80 i 90, i que 
es mostren plenament actuals.

En aquest repàs del contingut d’aquest dar-
rer llibre, mossèn Climent demostra estar en 
plena forma, amb una memòria prodigiosa pels 
detalls i les anècdotes que es troben en l’origen 
de cadascun dels articles, entre les quals no 
s’amaga de mencionar les discrepàncies tingu-
des per la censura d’algun bisbe pel contingut 
massa catalanista d’algunes editorials del Full 
Diocesà de les que n’era autor. 

El llibre és un compendi de textos ordenats 
cronològicament entre el 2000 i el 2017. Ell ma-
teix ho destaca en la justificació: “Aquest llibre es 
molt circumstancial i heterogeni, per això el subtitulo 
miscel·lània. És com una petita biblioteca que abasta 
gairebé tots els gèneres literaris”. I també n’expli-

Cultura

è

MN. CLIMENT FORNER A LA RECTORIA DE VIVER.
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ca el títol: “Si el topònim Viver, poblet on visc de fa 
anys, conjuntament amb el municipi de Serrateix, al 
sud del Berguedà, deu ser prou conegut de tothom, 
gràcies sobretot al seu més que mil·lenari Monestir, 
el de Queralt, santuari i muntanya inclosos, si ja de 
segles es patrimoni religiós, cultural, històric i geo-
gràfic dels berguedans, ara que s’acaba de celebrar 
solemnement el Centenari de la Coronació Canònica 
de la Mare de Déu”.  

“Els dos noms de Viver i Queralt, me’ls faig tan 
entranyablement meus, que m’hi identifico anant a 
les arrels més profundes, històriques i tot, de l’un i de 
l’altre. De castellots –diu Climent Forner a la justi-
ficació– anomenats també talaiots, o sigui, d’aquests 
monuments prehistòrics en forma de torre o talaia, 

no sols n’hi ha a Mallorca i Menorca, sinó també 
a Catalunya, molts; un d’ells, potser poc conegut i 
una mica abandonat, el de Viver”. 

I segueix dient: “Què vull dir amb això? 
Doncs que els diversos temes que toco en aquest 
recull d’escrits o d’articles mal articulats, van des 
del fons de la meva història personal, tant humana 
com religiosa, per obscura que sigui, fins al santuari 
de Queralt, la meva doble llar, amb Maria, la meva 
Mare i la meva Musa, com a far el més lluminós. I 
em serveixo, tant, per curta que sigui, de la distàn-
cia que va del Castellot de Viver fins a la serralada 
de Queralt amb el seu santuari que de nit veig lluir 
com una estrella, com a metàfora de la meva cami-
nada espiritual i literària.”

Un repàs de personatges
Repassem el contingut del llibre, format per 

uns textos en els que expressa moments i senti-
ments viscuts en primera persona i en els que 
mostra la seva visió i opinió cap a personatges 
i situacions viscudes en primera persona, en 
aquesta darrers anys d’història del país, i amb 
un compendi important de personatges alguns 
amb descripció literària a l’estil dels homenots 
de Josep Pla, i altres més expressius i sentimen-
tals per la seva proximitat.  

La llista és prou llarga: mossèn Josep Serra i 
Janer, mossèn Antoni Palou, Pere Ortís, el bisbe 
Antoni Deig, mossèn Josep Armengou, Manuel 
Bertran i Oriola, Lluís Badia, Josep Perarnau, è

MONESTIR DE SANTA MARIA DE SERRATEIXSANT JOAN DE MONTDARN.
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Jordi Enjuanes-Mas, Isidor Cònsul, Ricard Pe-
nina, Màrius Torres, Joaquim Calderer, Pere Ca-
saldàliga, Montserrat Altarriba, Màrius Torres, 
Xavier Coll, Maria Estruch, Gabriel Mora i 
Arana, Jesús Huguet, Jordi Mas i Antó, Àngel 
Prat, mossèn Ballarín...

Per completar-ho, també hi trobem textos, al-
guns escrits amb motiu d’algun aniversari, com 
els cinquanta anys de L’Infantil, la revista nascu-
da el 1951 al Bisbat de Solsona com a publicació 
adreçada a fomentar noves vocacions entre els 
joves, de la que en fou cofundador i director du-
rant dos anys. L’any 1962, L’Infantil s’integrava 
a Tretzevents, editada per l’Abadia de Montser-
rat, però durant anys hi va tenir com a col·labora-
dor, entre d’altres, a Joaquim Calderer, que anys 
més endavant seria director del Museu Diocesà 
de Solsona i responsable de patrimoni del bisbat, 
amb la secció “En Quimet trapella que tot ho esgave-
lla” sota el pseudònim MIK.

I també la ressenya de les trobades de cape-
llans escriptors entre 1984 i 1994, període en què 
va ser-ne el principal responsable, “Deu anys 
de Lletra Folla”, a més dels nombrosos articles 
dedicats al poeta de Folgueroles, de qui es con-
sidera deixeble, com“Any Verdaguer”, “Verda-
guer, avui”, “Verdaguer, jardí de Maria”..., la 
majoria d’ells publicats al Full Diocesà.

La inspiració de Queralt
Queralt és un dels altres temes centrals del lli-
bre. A l’article “Soc fill de Queralt”, publicat en 
el monogràfic de L’Erol dedicat al Centenari de 
la Coronació Canònica de la Mare de Déu de 
l’any passat, explica: “Sóc i em sento espiritual-
ment fill de Queralt, com si tingués dues mares, de 
tant com vaig mamar d’elles la fe cristiana. I vaig 
anar creixent a l’ombra de la muntanya, el meu 
Sinaí. No exagero gens si goso dir que, durant les 
vacances d’estiu, no em cansava de pujar-hi i de bai-
xar-ne, tant pel dret com per la baga, sol o acompa-
nyat, cada dos per tres”. 

I més endavant acaba dient: “Queralt i poesia, 
poesia i Queralt. Deixant de banda el trobador Gui-
llem de Berguedà que n’havia dominat la serralada 
des del seu Castell fins a Madrona i que llavors, de 
jove, ja no coneixeria gaire (anys a venir el traduiria del 
provençal al català com si m’acompanyés en l’aventura 
com un amic, per entremaliat que fos), al santuari i la 
muntanya de Queralt, amb la Verge Maria que hi se-
nyoreja de segles com a Reina, han esdevingut una de 
les principals fonts de la meva obra poètica tant de la 
personal com de la col·lectiva”. 

Aquesta és la trajectòria literària, però tam-
bé la viscuda i la homenatjada, d’aquests darrers 
anys de mossèn Climent Forner. El llibre és tam-
bé un agraïment a Jaume Huch, el seu editor des 

de fa anys amb la seva editorial L’Albí, de qui 
recorda que ara ha fet trenta anys que la va crear, 
estrenant-se com a editor d’aquest volum Gui-
llem de Berguedà i altres trobadors, l’any 1986.

I també uns mots per al prologuista del lli-
bre, Xavier Pedrals, director de l’Arxiu Comar-
cal del Berguedà, a qui li diu: “Estimat Xavier: 
Pugem del Castellot de Viver a Queralt, com si 
pugéssim al Pedraforca des de la vall de Gresolet? 
Sí, però no fem l’escalada sols... “Després del Ball de 
l’Àliga i dels Plens de la Patum que compartim, 
encén tu les torxes de la Fia-Faia”.

A fora s’ha fet fosc. Les tardes d’hivern son 
curtes. Aquí s’hi està molt bé, però no cal abusar 
de l’hospitalitat i la conversa també fatiga. Gràcies 
mossèn, per aquesta agradable estona. Me’n torno 
a casa content, amb el llibre dedicat i signat! í

L’obra literària de mossèn Climent Forner
L’OBRA LITERÀRIA DE MOSSÈN CLIMENT FORNER HA ESTAT RECONEGUDA I PREMIADA EN DIVERSOS PREMIS 
LITERARIS: PREMI CIUTAT DE BARCELONA 1962 PER ELS ÚNICS MOTS. JOCS FLORALS DE BARCELONA 1978 
PER ABSOLUT RETORN; PREMI CIUTAT DE REUS 1982 PER L’ULL DE TAÜLL I PREMI CIUTAT D’IGUALADA DE 
POESIA 1984 PER ODA A LA CIUTAT D’IGUALADA.
TAMBÉ HA ESTAT HONORAT AMB EL PREMI JAUME I D’ACTUACIÓ CÍVICA CATALANA, 1997, LA MEDALLA D’OR DE 
L’AJUNTAMENT DE BERGA,1998, I LA CREU DE SANT JORDI, 1999. FORMA PART DEL GRUP DE REDACTORS DE 
LA BIBLIOTECA D’ESCRIPTORS DEL BERGUEDÀ.
ENTRE LA SEVA OBRA LITERÀRIA DESTAQUEN: ELS ÚNICS MOTS (1964), LA REL MÉS OBSCURA (1970), ARON-
DETA (VERSOS PERVERSOS) (1973), LA BENAURADA: 12 MADRIGALS A LA MARE DE DÉU DE QUERALT (1975), 
ÀLBUM DE FAMÍLIA (1980), L’ULL DE TAÜLL (1983), LIRIDUNVAU, LIRIDONVON (1989), CARRER MAJOR, 20 (1992), 
AMB PEUS LLEUGERS COM ELS DELS CÉRVOLS (1993), UN LLARG HIVERN A CASTELLAR DE N’HUG (DIARI D’UN 
RECTOR) (1996), FULLS DEL «FULL» (1998), A SOU D’AMOR: CANTS DE VIVER (2002), DE CIM EN CIM. GOIGS I 
AUQUES POPULARS (2004), CIMS D’ESTELA: RETRATS DE SET BERGUEDANS IL·LUSTRES (2005), PRENEU-M’HO 
TOT, DEIXEU-ME LA PARAULA: POESIA, 1945-2007 (2007), PARAULES SOBRE PARAULES: PRÒLEGS I DISCUR-
SOS (2010), A LA VORA DEL FOC: CONTES I MOLT MÉS QUE CONTES (2011) I MÉS FULLES DE TARDOR (2016).

Cultura

è
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E l municipi de Viver i Serrateix és poc 
conegut pel fet que s’hi ha d’anar expres-
sament. Les carreteres que travessen el 

municipi totes son secundàries i no acaben de 
portar gaire enlloc tret del mateix municipi, en-
cara que des d’aquí un pot anar fàcilment fins a 
Cardona, Súria, Castelladral... Aquesta dificul-
tat en arribar-hi no és motiu per descartar una 
visita de descoberta. El que hi va per primer 
cop, segur que repetirà.

Els atractius de Serrateix són molts, però 
sens dubte, el millor que hi trobarem, a part 
del monestir de Sant Maria, antiga abadia 
benedictina, avui reconvertida en parròquia, és 
l’esplèndid altiplà, que ens fa de mirador, obert 
als quatre punts cardinals, amb el cim del Mont-
bordó de 786 m presidint l’esplanada. 

Des d’aquí, la vista no s’acaba: cap al nord 
tenim tota la serralada prepirineca del Ber-
guedà i el Solsonès, amb el Port del Compte, 
els Rasos, el Moixeró, Coll de Pal i el Catlla-
ràs; cap a l’est s’obre el Lluçanès amb el Coll-
sacabra al fons, i cap a l’oest s’albiren les ser-
ralades del Montsec. Finalment, si ens obrim 
cap al sud tenim l’esplèndida i inconfusible 
serralada de Montserrat, amb Sant Llorenç i 
el Montseny al costat. Realment, un prodigi 
de natura i paisatge.

Viver i Serrateix, un territori per descobrir

èL’ANTIGA ESGLÈSIA PARROQUIAL DE SANT PERE, ARA AJUNTAMENT.
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Cultura

El conjunt abacial de Serrateix, declarat Bé 
cultural d’interès nacional, és una mostra dels 
diferents estils arquitectònics que s’han anat 
succeint al llarg dels anys. Així tenim l’església 
romànica amb el campanar gòtic, el claustre ne-
oclàssic i les dependències del monestir, amb el 
palau abacial gòtic reformat en època barroca. 
Restaurat en gran part, s’ofereixen visites guia-
des els diumenges a la 1 del migdia.

Per apreciar l’estat actual del monestir és 
imprescindible tenir present la feina realitzada 
pel Patronat d’Amics de Serrateix, l’entitat cre-
ada el 1977 arran del mil·lenari de la fundació 
oficial del monestir, integrada majoritàriament 
per veïns del municipi, i que té com a finalitat 
donar-lo a conèixer i promoure la seva restaura-
ció, com també la d’altres monuments del mu-
nicipi com son l’antiga església parròquial de 
Sant Pere, actual ajuntament, i les esglésies de 
Viver i Sant Joan de Montdarn. 

Des del Patronat també organitzen activitats 
com les Festes d´Octubre el primer cap de set-
mana del mes d´octubre, amb la representació 
escènica del Retaule de Santa Maria i Sant Urbi-
ci, iniciat l’any 1991, sobre els mil anys d´història 
del monestir, del que en són els autors mossèn 
Climent Forner, i l’historiador Josep Mª Badia.

Altres atractius del municipi son les cases ru-
rals que hi trobem, de les millors del Berguedà, 
com ara Cal Gabarra, Cal Rebotit, les Sitges o 
l’Albareda, totes de primera categoria i amb les 

màximes comoditats, juntament amb l’hostal i res-
taurant Cal Fuster. Tot plegat, una oferta esplèn-
dida per gaudir d’una estada inoblidable en un 
entorn natural privilegiat del Baix Berguedà. í

è

L’ESGLÈSIA PARROQUIAL DE VIVER.
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Fires i festes

E l 17 i 18 de febrer Berga acollirà la quarta 
edició de la Fira Internacional del Formatge. 
Després de l’èxit de les tres anteriors edicions 

l’Ajuntament de Berga aposta per consolidar l’esde-
veniment que ha dissenyat Esdeveniments 7 vetes 
amb la intenció de reunir els millors productors 
d’arreu d’Europa per tal de compartir, tastar i conèi-
xer en profunditat la cultura del formatge. L’objec-
tiu és convertir Berga en l’epicentre d’aquesta cultu-
ra cada cop més arrelada al nostre país.

12

La Fira comptarà amb la participació de més 
d’una vintena de productors de formatge de pro-
cedències i tipologies diferents. Es podran trobar 
referències nacionals i internacionals. Formatges 
de llet de cabra, d’ovella, de vaca, de búfala, curats, 
semi curats, tous... de llet crua, cuita... un grapat de 
formatges per tots els gustos i paladars.

La Fira Internacional del Formatge és una fes-
ta que promou els productes artesans i d’alta qua-
litat en un context festiu, creant complicitat entre 

productors i consumidors.
L’esdeveniment combina 

tradició, cultura i gastronomia; 
tot, al voltant del formatge. Es 
vol potenciar la vessant soci-
ocultural de l’experiència del 
tast de diferents sabors, textures 
i aromes d’orígens molt diver-
sos.

Al llarg del cap de setmana 
es realitzaran diferents activitats 
relacionades amb el món for-
matger. Es tracta d’una progra-
mació feta a mida per a l’ocasió. 
El públic visitant podrà veure 
l’exposició d’eines formatgeres, 
antigues eines que s’utilitzaven 

A Berga, formatge i gastronomia

12
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per fabricar el formatge. Per als més menuts hi 
haurà tallers diversos, com el concurs de “Mu-
nyim la cabreta”, on s’haurà de munyir una cabra 
de poliuretà, l’activitat “Un Jorn al Mas”, el taller 
de globoflèxia, tallers creatius de temàtica format-
gera,  etc. A banda, hi haurà l’inflable “Dragon 
Age” i l’atracció infantil “la Barca Vikinga”.

Aquest any comptarem de nou amb un espai 
reservat per a les Food trucks. On el públic podrà 
degustar tapes elaborades en furgonetes restaura-
des i customitzades.

Dissabte hi haurà una sessió de maridatge 
guiat de formatge i cervesa artesana, on, immer-
sos entre formatges del Món i cervesa artesana, 
s’assaboriran de forma guiada aquests apreciats 
productes. í

Per inscriure’s als maridatges 
i més informació consultar a 
www.e7v. 

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

any
s

Pont, 3         938 234 296        08693 CASSERRES

Mireia
Perruqueria-Barberia

93 823 42 93
626 86 19 32

Passeig Bisbe Comellas, 79
08693 CASSERRES

13

espai patrocinat
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Fires i festes

Cal Rosal i Olvan acullen un any més, i ja en 
van deu, la fira de la tòfona, aquest preuat fong 
que al Berguedà ha aconseguit una gran im-
portància. Els actes de la fira se celebraran els 
dies 24 i 25 de febrer. L’ajuntament té la inten-
ció de que tot el comerç del municipi es benefi-
ciï d’aquesta iniciativa que té per objectiu posar 
en valor la tòfona en el marc d’aquest territori 
tofonaire i dinamitzar comercialment Cal Rosal 
i Olvan. La Fira de la Tòfona és organitzada 
per l’Ajuntament amb el suport de l’Agència 
de Desenvolupament del Berguedà. Aques-

La Fira de la Tòfona compleix 10 anys
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Bar Restaurant 
Cal Jaume

Plaça Ajuntament, 11          08611 Olvan
938 250 483

Esmorzars de forquilla
Caps de setmana:
esmorzars i sopars

Obert cada diade 3/4 de 8 del matí 
a 9 del vespre i caps de setmana 

fins a les 12 de la nit
Dijous tancat per festa setmanal

O
LV

A
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Restaurant 
L’Estació del Carrilet

Ctra. de Berga, 10                 Cal Rosal

938 211 983

Obert de dilluns a diumenge
de 7 del matí a 9 del vespre

Menú diari i festiu  Cuina casolana

Especialitat en carns a la llosa 

Tapes amb tòfona

Bar-Restaurant 
“EL NIU”

Ctra. de Berga, 17                 Cal Rosal

616 433 722
Menú diari 9 euros

Menjar casolà
tapes amb tòfona

Obert tot l’any de 5 del matí a 11 nit
jocoelniu@hotmail.com

Plats amb tòfona 
i tapes

durant tot el dia

Ctra. de Berga, 8 - 08611 Cal Rosal
t 938 221 501 - m 687 498 800

rovicel@hotmail.com - www.solicel.com
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ta fira comptarà amb el concurs de gossos 
tofonaires i amb les tradicionals parades de 
venda de tòfona i productes agroalimentaris 
que incloguin la tòfona entre els seus ingredi-
ents. Al tancament de l’edició del Tasta encara 
s’estaven programant algunes activitats, ja 
que enguany se celebra uns dies més tard 
que la passada edició. Per això us recomanem 
consultar d’aquí a uns dies les pàgines web 
de l’Ajuntament d’Olvan,           (www.olvan.
cat). Així us podreu informar amb tot detall 
de la programació. Gaudiu-la!
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93 822 31 21
Plaça Europa, nº 6

08600 BERGA

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

CasserresBerga

MENÚ DIARI     
SOPARS DE GRUPS I CELEBRACIONS

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

Casserresw

18
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Proveu-ho 
i gaudiu

 d’un plat 
senzill 

i exquisit

Ingredients:
4 talls de bacallà dessalat, 
2 cebes, 
2 grans d’all, 
3 cullerades soperes de mel, 
farina, oli, pinyons, panses i nous.

Preparació:
Comencem enfarinant el bacallà, el fre-
gim amb oli ben calent i el reservem.
Continuem tallant la ceba amb julia-

na i picant els grans d’all. Ho fregim 
tot junt amb el mateix oli.
En una safata de forn, preparem un 
llit amb la ceba.
Barregem la meitat de la mel amb 
una mica d’aigua i ho escampem per 
sobre la ceba. Hi posem el bacallà, la 
resta de la mel i els fruits secs i ho 
gratinem al forn.
Ja ho tenim apunt.

Bacallà amb mel i fruits secs  (per a 4 persones)

la
 re

ce
pt

a

938 250 012
Entrada Guixaró per l’antiga C-16, Km 84,5

Autovia nova sortida 
SUD 83 NORD 86

www.restaurantlanau.com

No t’ho pots perdre
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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.

VENDA DE VEDELLA ECOLÒGICA 

A quest mes de febrer, el Berguedà 
acull una nova edició de la Cuina 
de la Tòfona, una de les activitats 

gastronòmiques que contempla el calenda-
ri culinari de la comarca. Una campanya 
on diversos  establiments ofereixen plats o 
menús amb tòfona fins a finals de març.
La cuina de la tòfona és una de les 
activitats culinàries del Berguedà, com la 
cuina del bolet o la cuina de la caça, que 
permeten configurar un calendari anual 

La cuina del “diamant negre”

20

Gastronomia

de campanyes gastronòmiques basades en 
productes que identifiquen la comarca.

La campanya gastronòmica de la Cuina 
de la Tòfona del Berguedà, està impulsada 
per Hosteleria i turisme del Berguedà amb 
la col·laboració de l’Agència de Desenvo-
lupament del Berguedà i el suport de la 
gerència de turisme de la 
Diputació de Barcelona.
Trobareu més informació a: 
www.gremihostaleriabergueda.com

FOTO: GASTROPIRINEUS 
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Història del Carnaval
La festa del Carnaval és la festa del món al 
revés. S’escull un rei que, durant uns dies, 
deixa fer les coses que la resta de l’any estan 
prohibides o mal vistes. Tot el món es disfres-
sa, juga, balla, canta i fa bromes. El Carnaval 
és un gran joc en el qual, durant unes hores, 
pots deixar de ser tu mateix i convertir-te en 
l’heroi que sempre has volgut ser.

Fa molt temps, jueus, grecs i romans ja 
celebraven festes semblants al Carnaval. Els 
romans se les dedicaven als seus déus. Eren 
festes esbojarrades en les quals els esclaus i 
els soldats triaven un rei que primer manava 
tant com volia, però al final havia de morir.

Al llarg de la història, aquestes festes 
s’han intentat prohibir moltes vegades. Mal-
grat això, sempre han seguit existint gràcies 
a celebracions privades o secretes. Amb el 
temps, aquesta situació ha canviat i el Car-
naval s’ha convertit en la festa més popular, 
alegre i participativa de l’any.

El Carnaval i la religió
El Carnaval també està molt relacionat amb 
la tradició cristiana. Se celebra uns dies abans 
del Dimecres de Cendra, dia en què comença 
la Quaresma. En la tradició cristiana, els 40 
dies que dura la Quaresma són un temps de 
sacrifici en els quals, per exemple, no es pot 
menjar gaire. Per això, durant el Carnaval hi 
ha més llibertat i es trenquen moltes regles. 
Cal aprofitar per fer tot allò que després no es 
podrà fer.

Dos personatges han representat histò-
ricament la lluita entre el que signifiquen el 
Carnaval i la Quaresma. Per un costat, el rei 
Carnestoltes, un personatge gruixut, draga-
dor, bevedor i esbojarrat. Per l’altre, la seva 
enemiga, la vella Quaresma, una vella de set 
cames, que dejuna i és vegetariana.

El rei Carnestoltes, el rei de la festa
El rei del Carnaval és el centre de les festes. Cada 
any apareix el dissabte sota l’aparença d’un animal 
o d’una persona, i llegeix el pregó amb el qual 
s’inaugura la celebració.

En el seu pregó, el rei dóna permís per pas-
sar-s’ho bé sense limitacions: és el moment de 
ballar i desfilar disfressat. Però el caos i la bogeria 
només duren fins el dimarts. 

EL CARNESTOLTES
Fires i festes
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La vella Quaresma
La vella Quaresma representa l’època 
que ve després del Carnaval. És una vella 
dejunadora i vegetariana, enemiga del rei 
Carnestoltes. Té set cames, una per a cada 
setmana d’aquest període que ve després del 
Carnaval, i que dura 40 dies. Durant el regnat 
de la vella Quaresma no es poden cometre 
excessos com, per exemple, menjar molt.

Durant els dies de Carnaval, el rei 
Carnestoltes i la vella Quaresma mante-
nen una lluita. La vella Quaresma acaba 
guanyant, i s’abandonen les lleis del rei 
Carnestoltes: els banquets, la festa boja i el 
desordre donen pas al dejuni, a l’ordre, a 
la calma.

Segons la tradició, els menjars abun-
dants es canvien per un règim de sopes 
amb oli, verdura i aigua. Només els 
diumenges es podia menjar peix. Per això, 
la vella Quaresma porta sempre un tros de 
bacallà.

Sabies que les paraules Carnaval i Carnestoltes no tenen el mateix origen?
La paraula “Carnestoltes” ve del llatí “Carns 
toldrem”, que significa “privació de carn”. Es 
refereix al temps de Quaresma, en el qual, se-
gons la tradició, no es pot menjar carn. En canvi, 
la paraula “Carnaval” té dos orígens. Per un 
costat, ve de “Carnis avalis”, que vol dir “carns 
privades”, i que també fa referència a la Quares-
ma. Per l’altre, ve de “Carrus navalis”, un gran 

vaixell amb rodes que els romans movien amb 
10 o 12 cavalls i els feien desfilar per les ciutats. 
El carro i el vaixell representaven el cos humà; 
els cavalls, la força; i les regnes, la intel·ligència 
i la voluntat. Amb això volien dir que durant 
aquests dies l’home era lliure. í

Font: xtec.cat/educalia.org
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Carnestoltes Berga

L a reina Crisàlide es trobarà 
amb algunes novetats desta-
cades. D’una banda, es pro-

gramaran noves activitats com el 
sopar popular del dijous gras i tam-
bé se’n recuperaran d’altres com el 
concurs del ball de disfresses de dis-
sabte a la nit. També hi ha algunes 
modificacions en l’inici del recor-
regut de la rua i l’emplaçament del 
jurat encarregat d’avaluar les com-
parses participants en la desfilada.  

‘Berga, transforma’t’ és el lema 
escollit pel Carnaval d’aquest any 
amb la voluntat que els veïns i ve-
ïnes de totes les edats puguin gau-
dir d’un programa d’actes variat 

La reina Crisàlide transforma 
Berga del 8 al 14 de febrer
És divertida, esbojarrada, desvergonyida, esvalotadora, extra-
vagant... és la reina Crisàlide! Es tracta d’un personatge misteri-
ós i excèntric que vol transformar Berga en un indret on imperi 
la disbauxa i, per això, agafarà les regnes de la ciutat durant la 
festa del Carnaval, que se celebrarà del 8 al 14 de febrer.

gràcies a la col·laboració de diverses 
entitats berguedanes com per exem-
ple: el Taller Coloma, l’Associació 
de Veïns de La Pietat, la Bergueda-
na de Folklore Total, La Farsa, La 
Bauma dels Encantats, La Penya 
Boletaire i l’Escola Municipal de 
Música de Berga. En aquest sentit, 
la regidora de Festes de l’Ajunta-
ment de Berga, Mònica Garcia, ha 
valorat positivament el fet que “cada 
vegada hi hagi més entitats implicades 
en l’organització de la festa per fer que 
el Carnaval sigui més gran i participa-
tiu”. A la festa d’enguany també hi 
participen AlterSport Gim i la Di-
putació de Barcelona.   è
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espai patrocinat
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FESTES LLIURES DE SEXISME#VullLaNit

FESTES LLIURES DE SEXISME#VullLaNit

Si consumeixes alcohol u altres 
drogues, que no se t’escapi 
de les mans!
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c/ Rasa del Canyet, 10 - BERGA - Tel. 938 212 250 - 617 439 167 - 627 945 511
info@aluminisberga.com

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.

Sopar popular per celebrar 
el dijous llarder  
Les activitats comencen el dijous, 8 de febrer, a 
la plaça de Sant Pere amb un esmorzar escolar 
en què hi participà l’alumnat de Cicle Mitjà de 
tots els centres educatius de Berga. L’esmorzar 
es farà a 2/4 d’11 del matí i inclourà l’especta-
cle ‘Dançons’ de Carles Cuberas. Al vespre, hi 
haurà un sopar popular per celebrar el dijous 
gras. L’Associació de Veïns de La Pietat s’en-
carregarà d’elaborar l’àpat que consistirà en una 
botifarrada, mentre que la Berguedana de Folk-
lore Total amenitzarà la vetllada interpretant 
diverses cançons de Folk. L’acte es realitzarà a 
la plaça del Forn, a partir de les 8 de la tarda i 
els tiquets es vendran anticipadament del 30 de 
gener al 8 de febrer a l’Oficina de Turisme, a La 
Carmanyola i al Bar Cal Negre. 

El divendres, 9 de febrer, se celebrarà el Gran 
Ball de Carnaval al Casal Cívic (antic Casal de 
Gent Gran), a càrrec del músic Fermí Riu. Poste-
riorment, la festa es traslladarà al Pavelló Vell, 
on els monitors i monitores d’AlterSport Gim 
oferiran una marsterclass de zumba, a partir de 
les 7 de la tarda. El preu de l’entrada per partici-
par-hi serà de 3€.         

Arribada de la reina Crisàlide 
El dissabte 10 de febrer serà el dia en què la 
reina Crisàlide es presentarà davant dels seus 
súbdits acompanyada pel seu seguici. L’arriba-
da es produirà a les 12 del migdia, a la plaça de 
Sant Pere. Després, iniciarà una cercavila fins a 
la plaça de Sant Joan, on llegirà el pregó i es pro-
clamarà reina de la festa del Carnaval de Berga. 
Abans d’això, hi haurà tallers infantils als car-
rers i places del centre de la ciutat a càrrec de di-
verses entitats (ANC Berga, Colònies a Borredà, 
Creu Roja i grup de joves maquilladores) i dels 
cossos d’emergències i de seguretat (Bombers, 
Mossos d’Esquadra i Policia Local). Aquestes 
activitats començaran a les 11 del matí i els nens 
i nenes que hi participin rebran un obsequi. 

Modificacions a la rua de dissabte 
Dissabte a la tarda serà un dels moments àl-
gids del Carnaval amb la realització de la rua. 
Enguany, la concentració de les carrosses i com-
parses es farà a partir de les 4 de la tarda davant 
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de l’antic bar ‘Cal Tonillo’, al carrer del Roser en 
direcció a la carretera de Solsona. Les inscrip-
cions per prendre part en el concurs es podran 
realitzar fins a 2/4 de 5 de la tarda, però també 
es poden fer anticipadament a través d’aquest 
enllaç web. Els grups inscrits telemàticament 
hauran de recollir el número d’inscripció en el 
punt d’inici de la rua fins a 2/4 de 5 de la tarda. 
Cal recordar que els primers deu llocs de la rua 
estaran reservats per a les comparses infantils 
i la resta de comparses sortiran segons l’ordre 
d’arribada al lloc de concentració esmentat an-
teriorment. La rua començarà a les 5 de la tarda 
i els participants desfilaran pel carrer del Roser 
en direcció a la plaça de la Creu. Després se-
guiran per la Ronda Moreta fins a arribar a Cal 
Calderer (davant del Mercat Municipal), on el 
jurat estàtic avaluarà les actuacions dels grups 
participants que disposaran de tres minuts per 
realitzar el seu espectacle. Com és habitual, el 
recorregut finalitzarà a la plaça de Viladomat. 
Segons ha explicat la regidora, Mònica Garcia, 
“el canvi d’ubicació del jurat estàtic respon a la ne-
cessitat de dinamitzar el tram final de la rua, però 
també es fa per donar continuïtat a les activitats que 
es portaran a terme a la carpa del Vall”. En aquest 
sentit. s’han programat activitats a la zona del 
passeig de la Indústria.  A les 7 de la tarda hi 
haurà una festa infantil del confeti amb Dani 
Magyk i a partir de les 8 del vespre serà el mo-

ment d’omplir la panxa amb ‘La Macarronada’, 
un sopar popular elaborat pel La Carmanyola 
i Sherbet. El menú constarà de macarrons a la 
bolonyesa, botifarra amb guarnició, copa de xo-
colata i avellana, pa i aigua, refresc o cervesa. 
A més, també hi haurà un menú apte per a ce-
líacs. El preu de l’àpat serà de 10€ i els tiquets 
es vendran de forma anticipada en els mateixos 
punts de venda que la botifarrada popular del 
dijous gras. A més, també es podran comprar els 
tiquets en pack pels dos àpats per 12€. 

Concurs del ball de disfresses
Una de les novetats d’aquest any és la recupera-
ció del concurs del ball de disfresses que orga-
nitza La Bauma dels Encantats. En aquest cas, 
s’establiran dues categories: millor disfressa in-
dividual en grup de fins a tres persones i millor 
disfressa en grup de quatre o més persones. Les 
inscripcions es podran fer presencialment de 
2/4 de 10 a 10 del vespre i a través d’Internet al 
portal web www.ajberga.cat.

El veredicte del jurat del concurs de la rua i del 
concurs del ball de disfresses es donarà a conèixer 
a les dotze de la nit a la carpa del Vall, però els pre-
mis s’entregaran el dimecres, 14 de febrer, durant 
la lectura del testament de la reina Crisàlide. Des-
prés del veredicte dels concursos, hi haurà ball, 
gresca i xerinola fins a les 3 de la matinada amb els 
punxa discos T&T i Nanfu&Salasxic. 
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Festes lliures de sexisme 
La campanya ‘Vull la nit!’ engegada el novem-
bre passat per les àrees de Joventut i Drets So-
cials de l’Ajuntament de Berga també tindrà 
presència a la festa del Carnaval. S’ha volgut 
que la campanya tingui visibilitat durant la festa 
a través del reforç visual de missatges que pro-
mouen unes festes lliures de sexisme. D’altra 
banda, també es donarà continuïtat a la iniciativa 
engegada l’any passat per fomentar un consum 
menys abusiu de begudes alcohòliques i, per 
això, es crearà la ‘Zona Fruitis’, un espai de relax 
i de confort per gaudir de la festa, on se serviran 
còctels sense alcohol originals i creats especial-
ment per a l’ocasió. 

Guerra de la farina i Carnaval infantil
El diumenge, 11 de febrer, continuaran les acti-
vitats del Carnaval amb la guerra de la farina. 
Abans d’iniciar els combats, Carlins i Liberals 
esmorzaran en els seus punts de trobada habi-
tuals (Carlins: Bar La Lluna i Liberals: Bar Cal 
Negre) i després s’enfrontaran en una autèntica 
batalla campal amb bombes de mà fabricades 
amb farina no comestible. La plaça de Sant Pere 
es convertirà en l’escenari d’aquest lluita afer-
rissada que comptarà amb diverses dotacions 
d’emergències de la Creu Verda i amb serveis 
de pediatria i funerària per atendre les víctimes 
d’ambdós bàndols. La guerra començarà a la 1 
del migdia i quan acabi la batalla, vencedors i 

Carnestoltes Berga
vençuts es dirigiran cap a la plaça de Sant Joan 
per a fer el vermut de la pau.  

La tarda de diumenge estarà dedicada als 
nens i nenes, que podran participar al ball de 
Carnaval infantil. L’esdeveniment comparà 
amb l’actuació de La Tresca i la Verdesca, que 
oferiran l’espectacle ‘Zum, cançons i dansa’. El 
ball començarà a 2/4 de 6 de la tarda i a la mitja 
part hi haurà berenar per a tothom. 

Enterrament de la reina Crisàlide 
i lectura del testament
El dimecres, 14 de febrer, la reina Crisàlide mo-
rirà i convidarà als berguedans i berguedanes a 
vetllar-la a l’Ajuntament de Berga a partir de les 

è
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6 de la tarda. Posteriorment, la comitiva fúnebre 
formada per ploraners i ploraneres desfilarà fins 
a la plaça del Forn amb l’acompanyament musi-
cal de l’Escola Municipal de Música de Berga. 
Les farsardines ploraneres fan una crida a tota la 
ciutadania que les acompanyin durant la vetlla i 
la processó. 

A les 8 de la tarda, el notari de Madrona llegi-
rà les últimes voluntats de la difunta i procedirà a 
l’entrega de premis dels concursos de la rua i del 
ball de disfresses de Carnaval. L’acte finalitzarà 
amb una sardinada popular. Pa, sardines a la bra-
sa, all i julivert i vi cedit per la bodega Argerich 

conformen aquesta sardinada que cada any porta 
a terme la Penya Boletaire de Berga. 

Disseny del cartell
La imatge gràfica i la maquetació del programa 
d’actes del Carnaval de Berga ha estat realitzat 
pel dissenyador berguedà, Josep Culell. El car-
tell d’aquest any recrea una sardina sortint d’un 
capoll per a transformar-se en una papallona. La 
fusió entre els dos elements dóna sentit a l’eslò-
gan de la festa ‘Berga, transforma’t’. Els cartells 
anunciadors del Carnaval han estat personalit-
zats pels usuaris i usuàries del Taller Coloma 
com s’han fet en els darrers anys. Tanmateix, s’ha 
creat l’etiqueta #bergatransformat per a totes les 
publicacions que es facin relacionades amb el 
Carnaval de Berga a les xarxes socials. 

Alteracions de trànsit
Amb motiu de la celebració del Carnaval de Ber-
ga, es produiran algunes afectacions del trànsit 
que estaran degudament senyalitzades per facili-
tar la mobilitat alternativa dels vehicles durant les 
activitats programades. Concretament, l’alteració 
de la circulació s’aplicarà el dissabte, 10 de febrer, 
des de les 2 del migdia fins a les 9 del vespre.
Els vehicles que accedeixin a la ciutat per l’en-
trada Berga Nord (Hospital) se’ls informarà dels 
talls de trànsit que hi haurà a l’alçada del carrer 
de Lluís Rosal i se’ls recomanarà el trànsit cap 

al carrer de Quim Serra per poder circular per la 
zona sud de la ciutat. 
Es poden consultar les alteracions de trànsit a 
www.ajberga.cat. í
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Carnestoltes 2018

V ilada celebra el 
dia 11 de febrer 

un animat Carnestol-
tes amb una cercavila 
que començarà a les 12 
del migdia a la plaça 
de l’Ajuntament acom-
panyats de la xaranga 
“Entrompats”. Hi haurà 
dos premis per a la cate-
goria d’adults i dos per a 
la infantil. L’Ajuntament 
hi convida a tothom.

D’altra banda, Vi-
lada acull el dia 19 de 
març una descoberta 
de natura amb una 
sortida a la Riera de 
Vilada a càrrec de Ru-
ral Salut amb el suport 
de l’Ajuntament de 
Vilada i la Diputació 
de Barcelona. Una re-
comanada immersió en 
la natura per a conèixer 
els seus fruits i la seva 
essència. í

A Vilada, carnestoltes i natura!
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L a vila de Gironella celebra un 
animat Carnestoltes els dies 
9, 15, 16, 17 i 18 de febrer, amb 

activitats per a tothom.
Els actes comencen el diven-

dres dia 9 de febrer a les 5 de la tar-
da amb un taller gratuït anomenat 
“decora el teu antifaç”, que es farà 
a la Llar, obert a tothom.

El dijous 15 de febrer a 2/4 de 
5 de la tarda a la Llar, canta i balla 
amb Laura Luceño. Acte gratuït i 
obert a tothom. A les 6 de la tarda 
a la Llar, botifarrada popular. Cal 
apuntar-s’hi prèviament.

A 2/4 de 8 del vespre a la plaça 
de la Vila hi haurà l’arribada de la 
Perla. A les 8 i a l’Ajuntament, ple 
extraordinari amb traspàs d’alcal-
dia i lectura del pregó Garrofa gua-
nyador. A 2/4 de 9, a la plaça de la 
Vila, desfilada i concurs de masco-
tes disfressades.

Divendres 16 de febrer és el dia 
de la mainada, amb la rua escolar a 
2/4 de 10 del matí a Cal Bassacs i 

Gironella és Carnestoltes!
Carnestoltes 2018

a 2/4 d’12 a l’avinguda Catalunya 
de Gironella. A les 12 i al local del 
Blat hi haurà un esmorzar, lectura 
del pregó Garrofa i espectacle de la 
Perla, només per als nens i nenes de 
les escoles.

A la 1 del migdia començarà 
el Carnestoltes a la Fundació Sant 
Roc. A ¼ de 4 i al local del Blat hi 
haurà disco Carnestoltes escolar, 
per als nens i nenes de les escoles. 
A 2/4 de 8 del vespre al local del 
Blat hi haurà Glitter Party Kids. 
L’entrada val 1 euro. A 2/4 de 9, al 
mateix lloc, Big Glitter Party. Preu 
de l’entrada: 3 euros.

Dissabte 17 de febrer, a 2/4 d’11 
per tota la vila, arribada de la me-
gapubilla, la jutgessa del concurs 
d’aparadors i balcons, els premis 
del qual es lliuraran a 2/4 de 2 de 
la tarda a la plaça de l’estació. A 2/4 
de 5, davant del local del Blat, hi 
haurà la concentració de carrosses 
i mitja hora més tard, concentració 
de comparses.

A 2/4 de 6 hi haurà l’inici de 
la gran rua de Carnestoltes, amb 
la megapubilla, el Sr. Callau, les 
xarangues Tocabemolls, Damm-er,  
Digue’ls-hi inquiets i Sidral brass 
band. El recorregut serà: local del 
Blat, carrer del Riu, pont de les 
Eres, avinguda Catalunya, Estació, 
Pi i Margall, Pompeu Fabra, Sant 
Joan Baptista de la Salle, carrete-

ra de Casserres, Avda. Catalunya, 
Farguell, i local del Blat, davant del 
qual, a les 8 del vespre, hi haurà la 
desfilada final de la rua i fi de festa.

A les 11 de la nit començarà 
un correbars amb la xaranga To-
cabemolls, que anirà del local del 
Blat al carrer del Riu, pont de les 
Eres, avinguda Catalunya, Estació, 
Pi i Margall, Pompeu Fabra, Sant 
Joan Baptista de la Salle, carretera 
de Casserres, avinguda Catalunya, 
passatge de l’Hospital i local del 
Blat, on a 2/4 d’1 començarà el Fes-
tival Gironella amb les actuacions 
de Hey Pachucos, Mon Dj i Parèn-
tesis Grup. L’entrada val 5 euros.

El Carnestoltes de Gironella 
acabarà el diumenge 18 de febrer 
a les 6 de la tarda al local del Blat, 
on es portarà a terme l’espectacle 
Audiència I-Real de Toni Albà. Les 
entrades anticipades es poden com-
prar al preu de 5 euros a l’Ajunta-
ment i la llibreria Guinó. El preu a 
taquilla serà de 7 euros.

L’Ajuntament de Gironella 
convida tothom a gaudir i partici-
par dels actes previstos. í
#gironellaéscarnestoltes2018 
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Dimarts 6 de febrer
17:30h Taller infantil de Carnes-
toltes a la Biblioteca Guillem de 
Berguedà.

Dijous 8 de febrer
18:30h Dijous llarder amb boti-
farres i coca. Ball amenitzat amb 
la música d’Antonio Martin a la 
Llar d’avis Dr. Llaverias.

Divendres 9 de febrer
09:30h Disbauxa infantil amb 
el grup Divertimento, al Pavelló 
d’Esports.
10:30h Esmorzar amb coca i xo-
colata.
Seguidament, lectura dels pre-
gons de Carnestoltes 2018 a càr-
rec de les escoles.
11:30h Cercavila infantil, amb la 
participació de cavalls animats i 
la batukada dels alumnes de 6è 
al centre del poble.

Gresca i disbauxa a Puig-reig

17:30h “Carnestoltes ple de con-
tes” a la biblioteca Guillem de 
Berguedà a càrrec de Joan de 
Boer.
21:30h Sopar popular a la plaça 
de la Creu amb mongetes i boti-
farra al preu popular de 2 euros i 
gratuït per qui hi vagi disfressat.

Seguidament, tret de sortida al 
Carnestoltes de Puig-reig 2018 
i inici del Cercatasques, acompa-
nyats de la Xaranga de Puig-reig.

Puig-reig celebra el carnestoltes del 6 a l’11 de febrer amb 
activitats per a tots els públics. Tallers, espectacles, esmorzar, 
cercavila, rua i molt més, per no avorrir-se ni un minut!

Dissabte 10 de febrer
16:30h Cercavila de comparses 
encapçalada per la comparsa del 
rei Carnestoltes. La sortida serà 
al camp de Futbol.
Seguidament, Pregó de Carnes-
toltes a càrrec del rei Carnestol-
tes i exhibició de comparses al 
Pavelló d’Esports.
Fins a la 1 de la matinada, gran 
Banquet i ball. Preu del tiquet: 
Les comparses participants a 
la rua 7 euros, 5 euros fins a 12 
anys. Resta de grups: 8 euros.

Diumenge 11 de febrer
17:30h Ball amb Ramon Mª Ro-
sell (Raimon músic) a la Llar 
d’avis Dr. Llaverias. í
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Carnestoltes 2018

É s un carnestoltes adreçat a totes les edats 
i per celebrar en família. Guardiola de 
Berguedà celebra els actes el diumenge 

dia 11 de febrer i els clou el dimecres 14 amb 
l’enterrament de la sardina.

Concretament, diumenge a ¾ de 5, el rei 
Carnestoltes arribarà al carrer de l’Estació per 
començar la desfilada de carrosses i comparses 
pels carrers de la població fins a arribar al centre 
cívic, on hi haurà ball, animació i zumba a càr-
rec de Divertimento. Hi haurà repartiment de 
coca i xocolata i l’entrega de premis als diferents 
grups i comparses. 

L’Ajuntament recorda que els grups partici-
pants han de passar per les oficines municipals 
abans del dia 8 de febrer a fer la inscripció i por-
tar el CD de la música del ball.

Segons el regidor Boris Lapuerta “hi parti-
cipen prop d’una desena de comparses, tant de 
Guardiola com dels pobles veïns, als que se’ls 
dóna una petita contribució econòmica per a fer 
front a les despeses. El fet que Guardiola celebri 

Carnestoltes per a 
tota la família a 
Guardiola de Berguedà

el Carnestoltes en diumenge i que els horaris 
siguin familiars, facilita aquesta participació”.

La festa s’acabarà el dimecres 14 de febrer 
a les 8 del vespre a la plaça de l’Ajuntament 
amb el comiat del rei Carnestoltes, l’enterra-
ment de la sardina i repartiment d’arengades, 
pa i vi per a tots els assistents. 

Ho organitza l’Ajuntament de Guardio-
la de Berguedà, que agraeix la participació de 
tothom i sobretot a la família que, des dels seus 
inicis, s’encarrega que cada any torni el rei Car-
nestoltes. í
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L a Vila de Bagà celebra el Car-
nestoltes els dies 16, 17 i 21 
de febrer. Una festa que s’ha 

endarrerit una setmana perquè no 
coincideixi amb la tradicional Fes-
ta de l’Arròs.

Tot i això, el dia 10 de febrer, 
sí que celebrarà el Carnestoltes el 
Casal Bagà Gran, amb disfresses, 
berenar i un engrescat ball. Serà de 
5 a 8 de la tarda.

Els actes del Carnestoltes ba-
ganès comencen el divendres dia 
16 de febrer amb el dia dedicat a 
la mainada. A la tarda hi haurà rua 
fins al pavelló on els participants 
podran berenar i gaudir de l’actu-
ació de Divertimento.

Dissabte hi haurà el carnaval 
sènior amb desfilada pels carrers 
de Bagà fins al Pavelló on es farà 
un sopar amb actuació de les com-
parses. Més tard hi haurà ball i ses-
sió disco amb Carles Xandri.

Bagà es vesteix 
de Carnestoltes!

Els actes acaben dimecres dia 
21 amb rua fins a la plaça Porxada, 
cremada del Carnestoltes i sopar 
popular.

Ho organitza l’Ajuntament de 
Bagà amb el suport de diverses 
entitats, els quals hi conviden a 
tothom. í
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E l Consell Comarcal del Berguedà orga-
nitza els Premis de Cultura del Berguedà. 
La consellera comarcal de cultura, Anna 

Maria Serra, va presentar fa uns dies les bases 
que regiran aquests premis que s’estructuren 
en tres categories:

Premi d’Honor de la cultura berguedana 
Es premia la trajectòria d’una persona amb un 
bagatge cultural irrefutable.

Premi a la promoció cultural
Es premia a les entitats, col·lectius i/o persones 
que hagin realitzat projectes de promoció i 
difusió cultural d’interès.

Premi a la innovació artística 
Es premia als/les creadors/es que hagin realit-
zat projectes artístics amb projecció.

Aquests premis tenen com a objectiu 
potenciar els difusors culturals de la comarca, 
impulsar la creació dels artistes berguedans i 
reconèixer públicament a persones i col·lectius 

amb trajectòries rellevants en el camp de la 
cultura.

Fins el 28 de febrer es poden presentar les 
candidatures, un jurat especialitzat les avaluarà 
i la gala de lliurament de premis, on es conei-
xeran els premiats, tindrà lloc el dissabte 17 de 

El Consell Comarcal del Berguedà 
premia la cultura del territori

Cultura

març, al Monestir de Sant Llorenç, a Guardio-
la de Berguedà. í

Podeu consultar les bases completes a web 
recentment renovada del Consell Comarcal: 
www.bergueda.cat

ANNA MARIA SERRA
I FRANCESC BERTRAN
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A Bagà, l’arròs és tradició!
Tal com marca la tradició, un any més Bagà celebra la seva tra-
dicional Festa de l’Arròs durant el segon diumenge de febrer. 
Concretament enguany serà el dia 11. Aquesta és una de les 
celebracions més antigues de la Vila, que ja podem trobar des-
crita a l’arxiu de Bagà des dels inicis de la fundació del poble, 
al segle XIII, quan els Cònsols, els antics regidors, recaptaven 
donatius per tal d’oferir un àpat a la gent més necessitada.

E
nguany la Festa de l’Ar-
ròs ha fet endarrerir una 
setmana els actes de Car-
nestoltes perquè les dues 

celebracions no coincideixin.
Actualment, la Festa de l’Ar-

ròs és una jornada de celebració 
que reuneix als vilatans i, cada 
cop més, als forans que aprofiten 
per visitar Bagà en aquest dia tan 
especial. La gran paella es cuina 
durant el matí a la Plaça Porxada 
i posteriorment, als voltants de les 
dues de la tarda, es reparteixen 
unes 2.500 racions entre tothom 
qui ho desitja. El plat es cuina amb 

Fires i festes
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l’ajuda de diversos baganesos i inclou 
gairebé 250 quilos d’arròs o 20 pollastres, 
unes xifres espectaculars, ja que, la paella 
fa 3 metres de diàmetre.

La jornada és, des de fa uns quants 
anys, encara més especial, ja que, també 
se celebra una fira de productes alimen-
taris artesanals on podreu trobar el mi-
llor de la riquesa gastronòmica del Ber-
guedà: embotits, formatges, productes 
fets amb tòfona…

Mentre es cuina el tradicional arròs 
els presents poden gaudir del típic Ball 
Cerdà, una dansa realitzada per l’esbart 
Cadí, i que antigament havia de comen-
çar aquella parella que es casava en un 
temps molt proper a la festa. La segona 
parella era l’última que s’havia casat, i al 
darrere sortien altres parelles del poble, 
i es feia una ballada conjunta que aca-
bava amb un galop accelerat. En l’actu-
alitat, l’esbart fa una primera “passada” 
i després la gent del poble s’afegeix a la 
dansa.

La festa també compta amb cerca-
vila, intercanvi de plaques de cava, fira, 
exposició i altres activitats. L’Ajuntament 
de la Vila de Bagà hi convida a tothom.
Més informació a: 
www.turismebaga.com o www.baga.cat í

Fires i festes
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Programa d’actes 

10:00 h.
Obertura de la fira de productes artesanals 
(Plaça Raval – Plaça Catalunya).

10:00 a 13:30 h. 
2a Trobada d’intercanvi de plaques de cava 
de Bagà (Plaça Raval).

10:45 h. 
Missa solemne a l’església parroquial 
de Sant Esteve                         

11:15 h. 
Cercavila amb els gegants i els grallers

12.00 h.
Actuació de l’esbart Cadí de Bagà 
(Plaça Porxada).                       

13:30 h. 
Repartiment de l’arròs (Plaça Porxada).

Ingredients: 

250 quilos d’arròs, 50 quilos de musclos, 20 
quilos de sípia, 5 quilos de llagostins, 15 qui-
los de gambes, 20 cabeces d’alls, 35 quilos de 
cebes, 9 quilos de sal, 15 quilos de pebrots, 
20 quilos de pèsols, 30 quilos de tomàquets, 
15 quilos de tastet, 8 quilos de llard, 16 quilos 
de costella de porc, 8 quilos de cansalada, 30 
quilos de pollastre, 20 quilos de conill, 22 litres 
d’oli, i tot el saber d’uns experimentats cuiners.

Raval, 75-77    Tel. 938 245 050     08695 BAGÀ

www.boverinstal.com
juli@ boverinstal.com

ELECTRICITAT - AIGUA - GAS - CALEFACCIÓ
BIOMASSA - AEROTÈRMIA

MANTENIMENT - ENGINYERIA
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L a trobada es porta a terme des 
de l’any 1995 i amb els anys 
s’ha convertit en molt més que 

una trobada, amb participants que 
ja són tota una família que tenen 
aquesta efemèride a les seves agen-
des, any rere anys. Un d’aquests par-
ticipants, J.L. Cardona ve d’Eivissa i 
després de 18 anys i d’enamorar-se 
de la zona, ha comprat un pis a Puig-
reig, el que demostra l’arrelament 
dels participants al territori.

Els participants fan de dijous 
a dissabte diferents rutes per la co-
marca, els veïns de la qual podran 
gaudir de la coneixença d’aquests 

El Guixaró (Casserres) l’acull, enguany amb avions i vehicles

vehicles singulars i amb historia, 
així com parlar amb els participants 
sobre la seva experiència, vinguts de 
tot l’estat, de França i de les illes, de 
totes, fins i tot de Formentera.

També cal destacar la col·labo-
ració amb l’organització de diversos 
casserrencs incombustibles, Joan i 
Jordi Jordana, i Josep Subirana, que 
són els guies de les rutes.

Enguany, a més de vehicles sin-
gulars i rellevants en el marc de la 
història, la trobada comptarà amb 
acrobàcies aèries que es faran diu-
menge a ¾ de 12 del migdia, sobre-
volant el Guixaró. í

24 edició de la Concentració 
Internacional de Vehicles Militars

El Guixaró, situada al km municipi de Casserres celebra els 
dies 8, 9, 10 i 11 de març, la 24a Concentració Internacional de 
vehicles militars d’època, organitzada per l’entitat “Històrics” 
amb el suport de l’Ajuntament de Casserres. Aquests són els actes i 

activitats de la 24ena Con-
centració Internacional de 
vehicles Militars d’època, 
una activitat turística no 
competitiva.
Dijous 8 de març 

10h Concentració a l’Hotel 
l’Oreneta 10:30h Inici 1a 
Etapa per la comarca, ruta 
espectacular (80Km)
14h Dinar en Ruta 
16h 2a Etapa  (70 Km) 
19h Final etapa
21h Sopar

Divendres 9 de març 
10h Inscripcions al 
Guixaró 

11h 3a Etapa ruta per la 
comarca i visita (25 Km)
14h Dinar al Restaurant 
Sol i Cel a Cal Rosal 
16h 4a Etapa per la zona 
i berenar a Canudes (20 
Km) 
21h Sopar al Restaurant 
Cal Marçal

Dissabte 10 de març 
09:30h Al Guixaró, 
inscripcions i esmorzar 
per els participants 
11h 5a Etapa Guixaró - 
Borredà (65 Km)
14h Dinar al Restaurant
18h Arribada al Guixaró i 
temps lliure fins al sopar 

21h Sopar 
Durant el sopar els 
participants que ho 
desitgin podran assistir 
amb els seus millors 
uniformes de gala i això 
es tindrà en compte de 
manera positiva a l’hora 
d’entregar els premis. 
23h Entrega de premis, 
festa i ball. 

Diumenge 11 de març 
10h Al Guixaró, 
inscripcions i esmorzar 
popular. Fira del Jeep, 
mercat de peça i venda 
de productes artesans. 
Exposició dels vehicles 
participants.
11:45h  Acrobàcies 
avions.  
12h 6a Etapa de clausura 
per la zona (15 Km) 
14h Foto de grup. Dinar 
de campanya i entrega 
de premis
Més informació: telèfon 
629 52 68 00 E-mail: 
sibilajeep@hotmail

Històrics
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L a Fira de Sant Josep inclou 
la desena edició de la troba-
da de cotxes clàssics, amb 

exposició de vehicles a la plaça Pi i 
Margall, els quals faran un recorre-
gut per la vila i voltants, organitzat 
per l’Ajuntament amb el suport de 
l’Escuderia Gironella. Les entitats 
de la vila també tenen  el seu espai 
a la fira per a donar a conèixer les 
seves activitats. Els Castellers de 
Berga seran presents un any més a 
Gironella, el diumenge al migdia, 
amb una actuació amb els Pica-
polls de la Gavarresa, que obre la 
temporada castellera al Berguedà.

Gironella posa a punt la 
Fira del Motor / Fira de Sant Josep 2018
 Els dies 24 i 25 de març, dissabte i diumenge, se celebrarà a Gironella la Fira 
de Sant Josep, anomenada “Fira del Motor”, una concorreguda efemèride on 
tradicionalment les empreses automobilístiques de la comarca hi exposen les 
novetats de la temporada i que comptarà amb exposicions de vehicles nous i 
clàssics, activitats, mostra comercial i molt més.

espai patrocinat
Fires i festes
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938 250 052
Aviguda Catalunya, 79

08680 GIRONELLA

Juntament amb el 
Motor, el Comerç de la 
Vila té un protagonisme 
destacat ja que un bon 
grapat de comerciants i 
entitats locals, exposen i 
organitzen les activitats 
que se celebren al Local 
del Blat, obert dissabte 
tarda i tot el diumen-
ge, on s’hi poden veure 
les darreres novetats en 
moda, complements, 
mobles i altres. Serà la 
23a edició d’aquesta ex-
posició que compta amb 
una quinzena d’expositors i que atrau a 
centenars de persones, segons ha explicat 
la regidora de comerç de l’Ajuntament de 
Gironella, Maria Àngels Sallés. 

Un any més la Fira comptarà amb l’ex-
posició del concurs de dibuix infantil que 
es porta a terme entre les escoles de la Vila. 
Serà la 31 edició que es podrà visitar dis-
sabte a la biblioteca.

La Fira inclou una mostra agroalimen-
tària de productes de proximitat i les atrac-
cions per a la mainada i jovent, així com 
activitats i espectacles diversos que acom-
panyen els actes principals d’aquesta Fira 
del Motor que obre la porta a les fires i 
certàmens anuals de la Catalunya Central.

La regidora de Comerç i Fires de 
l’Ajuntament de Gironella, M. Àngels 
Sallés, ha manifestat que estan treballant 

48
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per incloure algunes noves activitats per la 
Fira, amb l’objectiu d’impulsar el certamen 
mantenint la seva essència. 

L’Ajuntament de Gironella presenta-
rà públicament d’aquí a unes setmanes el 
programa de la Fira de Sant Josep – Fira 
del Motor de Gironella, que s’està aca-
bant de concretar. Us recomanem que a 

mitjan març consulteu el programa 
al web de l’Ajuntament de Girone-
lla: www.gironella.cat i al del Tasta: 
www.tasta.cat.
Maria Àngels Sallés convida a 
tothom a gaudir de la Fira del 
Motor - Fira de Sant Josep de 
Gironella. í

49
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E l Museu del Ciment Asland de Castellar de 
n’Hug ha rebut 14.043 visitants l’any 2017, una 

xifra que representa un increment d’un 30% respec-
te l’any anterior. El període d’obertura del Museu 
ha estat el mateix tots dos anys, des de Setmana 
Santa al Pont de la Puríssima.

Del total de visitants registrats el 2017, el 
74,65% correspon a visitants individuals, un 4,94% 
és públic escolar i el 20,39 % restant són altres 
grups de visitants. 

El 2017 s’han incrementat les visites combinades 
amb el Tren del Ciment i els Jardins Artigas. 
Cal destacar també un creixement del 50% en el 
públic escolar, coincidint amb la implantació de 
nous tallers per a centres educatius i el programa 
“La història del Berguedà a l’escola”, un projecte 
promogut pel Consell Comarcal del Berguedà per 
tal que els estudiants del Berguedà coneguin la 
industrialització de la seva comarca.

Fets i gent

Creix un 30% durant 2017 el nombre de visitants 
del Museu del Ciment Asland de Castellar de n’Hug

El Museu del Ciment

La fàbrica de ciment Asland, situada al paratge 
del Clot del Moro, en el municipi de Castellar de 
n’Hug, es va tancar a la dècada dels anys setanta 
del segle XX. Les restes, avui visibles encara, 
posen de manifest l’espectacularitat d’un dels 
conjunts fabrils més increïbles de la industrialització 
catalana, emmarcat en un singular entorn natural. 
La fàbrica va iniciar l’any 2002 un nou recorregut, 
convertint-se en el Museu del Ciment Asland de 
Castellar de n’Hug, gràcies a la creació d’un centre 
d’interpretació i un itinerari extern per les ruïnes 
industrials de la fàbrica.

El conjunt industrial cimenter Asland és 
una de les tres seus del Museu de la Ciència i la 
Tècnica de Catalunya (mNACTEC) i forma part 
del seu Sistema Territorial, integrat per 28 centres 
que expliquen la industrialització a Catalunya. 
L’any 2005 va ser declarat Bé Cultural d’Interès 
Nacional per la Generalitat de Catalunya. í
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Ja s’ha fet públic el tràiler de “Ge-
nius: Picasso”, el segon capítol 

de la sèrie “Genius” elaborada per 
la productora National Geographic i 
que d’entre d’altres indrets el passat 
novembre va utilitzar com a plató de 
rodatge la zona de Pedret (Berguedà).

La sèrie consta de fins a 10 
capítols que recreen la vida de 
diferents persones que van destacar 

National Geographic roda al Berguedà 
una part de la vida sobre Pablo Picasso

en àmbits diversos. El segon 
capítol, dedicat a l’il·lustre pintor 
Pablo Picasso i representat per 
l’actor Antonio Banderas, s’ha 
rodat a Barcelona, la Granada del 
Penedès, Sitges, Vilanova i la 
Geltrú i alt Berguedà. El rodatge a 
Pedret va incloure la recreació d’un 
campament sota el pont de Pedret i 
un salt d’aigua a prop. 

No és casualitat que la produc-
tora hagi escollit el Berguedà per 
representar una part de la vida del 
pintor, ja que Pablo Picasso va pas-
sar pel Berguedà i va fer estada a 
Gósol, on hi va pintar moltes obres. 
En el centre que hi ha a Gósol s’hi 
explica la seva estada i s’hi poden 
veure litografies dels quadres que 
hi va pintar. També es pot seguir el 
“Camí de Picasso”, que ressegueix 
el camí que el pintor va fer des de 
Guardiola fins a Gósol i d’allà cap a 
la Cerdanya.

Comença a ser una normalitat 
el fet de les filmacions de anuncis 
publicitaris, pel·lícules, reportatges i 
videoclips a la comarca del Bergue-

dà. Exemple d’això és l’anunci rodat 
a mig gener a la Torre de l’Amo de 
Viladomiu Nou a Gironella, fruit 
de la vinculació entre l’Agència de 
Desenvolupament del Berguedà 
amb la Barcelona Catalunya Film 
Commission, així com altres siste-
mes de promoció i vinculació amb 
entitats i productores filmogràfiques, 
articulada des del servei de Turisme 
de l’Agència. í
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A l cor d’Europa, a la ciutat alemanya de 
Stuttgart, l’àrea de Turisme de l’Agència de 

Desenvolupament del Berguedà va presentar 
l’oferta turística de la comarca del 12 al 20 de 
gener a la CTM Stuttgart una de les fires més 
gran i de més prestigi relacionada amb el món del 
cicloturisme, senderisme i caravàning d’Europa.

La Fira va acollir milers de persones que 
cada dia van omplir l’enorme recinte ferial “Messe 
Stuttgart”. La CTM va comptar amb la presència 
de més de 2.192 exhibidors i uns 1.500 periodistes 
de 21 països. L’any passat la fira va rebre prop de 
235.000 visitants, i enguany s’ha superat aquesta 
xifra arribant als 265.000 visitants.

L’estand de Pirineus estava situat en una de 
les principals entrades, on el Berguedà hi va ser 
present promocionant el turisme de la comarca, 
com també ho va fer el Camí dels Bons Homes 
amb els territoris que comprèn.

Segons dades del INE, en els primers deu 
mesos de 2017 el mercat alemany ha demostrat 
creixements tant en el flux de turistes (+5’9€), com 

Fets i gent

Promocionen el Turisme 
del Berguedà a Alemanya

en la despesa (+10,1%) i en les pernoctacions 
hoteleres (+2%). A Catalunya, l’estiu de 2017 
el nombre de turistes alemanys ha crescut un 
5’4% i la seva despesa mitjana s’ha incrementat 
un 12’5%. La despesa mitjana diària del turista 
alemany és de 128€.

Al Berguedà el volum de turisme ale-
many representa el més important després 
del francès, holandès i belga. Per tant un 
sector de mercat important per treballar i 
potenciar. í
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El pont del 12, 13 i 14 d’octubre, 
els Pirineus es convertiran en un 

escenari ple d’esport amb la primera 
edició de la Pyrenees Bike Race 
“Camí dels Bons Homes” que or-
ganitza Besttrail amb la col·laboració 
de l’Agència de Desenvolupament 
del Berguedà. Una proposta inno-
vadora que travessa els Pirineus de 
sud a nord amb bicicleta de munta-
nya. Tot un repte esportiu que pretén 
donar a conèixer els racons més 
bonics del Pirineu català i francès.
La Pyrenees Bike Race oferirà un 
recorregut de 244 km dividit en tres 
etapes: la primera etapa consta 
de 92 km amb sortida a Berga i 
arribada a Alp; el segon dia es rea-
litzaran 80 km des d’Alp fins a Ax 
Les Thermes. Finalment, l’etapa 3, 
de 72 km, arribarà al poble de Foix 
(França).  La prova es pot completar 
de forma individual o per equips de 
2, 3 o 4 bikers.

El Camí dels Bons Homes enguany estrena cursa, la Pyrenees Bike Race
A més d’oferir una experiència 

única en BTT, la proposta també bus-
ca establir un clima social entre els 
participants, fent així sopars conjunts 
a cada final d’etapa amb lliurament 
de premis, xerrada tècnica de la se-
güent etapa i repàs fotogràfic del dia 
viscut.  Una barreja de companyonia i 
resistència física i mental.

Aquesta iniciativa compte amb 
el recolzament de Pedratour, 
l’agència oficial de viatges de la 
zona; Quart Sports Wear, empresa 
dedicada a la confecció de roba 
i complements esportius; Silvia 
Rovira, especialista en el medi 
natural i en rutes de btt, senderisme 
i raquetes de neu; a més de tots els 
serveis que hi ha rere l’itinerari del 
Camí dels Bons Homes. 

Més informació a la web de 
Pyrenees Bike Race i a la web 
oficial del Camí del Bons Homes. 
(codis QR). í
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l dimarts 16 de febrer de 1988, trenta anys en-
rere, va començar a l’Audiència de Barcelona 
el primer judici per delicte ecològic a Espa-
nya, i el protagonista va ser la Central Tèr-
mica de Cercs, representada pel seu director, 
Ernest Domingo, com a principal encausat.

El judici va durar, segons el diari Avui, 
setze hores, en canvi, per La Vanguardia, van 
ser 20. Tots els diaris coincideixen que va ser 
una vista sorollosa. En obrir la porta del pri-
mer dia, una allau de miners van voler entrar 
alhora per un espai no més ample de mig me-
tre i van cridar: “Obriu la porta del tot, collons!”. 
En un moment del judici era tal el batibull 
que hi havia que el jutge va interrompre la 
vista per dir: “Si us plau, no facin comentaris 
de cap mena, quan s’acabi la sessió, marxen a la 
taverna i ho comenten i trenquen a riure si volen”. 
Igualment, un pèrit va arribar a queixar-se 
perquè un altre col·lega seu de la defensa ha-
via desqualificat el seu informe, tot dient que 
havia estat fet per un barbut. Aquestes tres 
anècdotes van ser recollides pel diari Avui.

Històries i historietes (12)

PEP MASANA

Periodista i escriptor

Tal dia farà trenta anys
(anècdotes)

E Igualment, el diari Avui va escriure que 
“Ernest Domingo va entrar a la sala saludant 
com un torero al públic”. Al judici hi van 
coincidir dues bandes, miners i ecologistes. 
Els miners van desplegar pancartes que 
deien “Vivim al Berguedà, verds no ho arruï-
neu” o “Tèrmica sí, tancament no”. Els verds, 
personats a la causa, en portaven una de 
gran que deia “FECSA-Generalitat-Estat. El 
bosc també té dret a viure. Si avui no fem l’im-
possible, demà veurem l’increïble”. Entre ells, 
apart d’algun enfrontament verbal, no va 
passar res, però els periodistes sí van rebre 
alguna empenta i insult. De baralles també 
n’hi va haver al bàndol científic. La metges-
sa de Vallcebre i el responsable de Medi 
Ambient de l’Ajuntament de Barcelona 
afirmaven que hi havia causa directa entre 
la contaminació i la salut dels habitants i 
el pèrit de la defensa assegurava que no hi 
havia cap estudi que ho demostrés. El jutge 
va determinar que no hi havia perill per als 
animals ni les persones.

A la presentació de les conclusions, el 
defensor de FECSA va criticar el fiscal per 
“haver estat tan apassionat”.

Al final, la secció tercera de l’Audiència 
de Barcelona va condemnar per delicte eco-
lògic el director a un mes i un dia d’arrest, 
i una multa de 30.000 pessetes, a més d’un 
pagament als afectats de gairebé tres milions 
de pessetes, que en cas d’insolvència hauria 
de fer front FECSA. La resolució, de 30 folis, 
va ser valorada per FECSA amb un “sense 
comentaris” i Alternativa Verda la va consi-
derar una victòria moral. Tots dos van anun-
ciar que requeririen uns perquè deien que 
tenien permís de l’Estat per sobrepassar els 
límits de biòxid de sofre i els verds perquè 
volien que s’instal·lessin filtres. í

BIBLIOGRAFIA
DIARIS AVUI, EL PAÍS, LA VANGUARDIA, DIARI DE BARCELO-
NA, EL PERIÓDICO. DIES 17, 18 I 19 DE FEBRER DE 1988.
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Dietista
Nutricionista 

Salut

Aliments integrals

SANDRA RIBALTA

QUÉ MENGEM

www.sandraribalta.com
info@sandraribalta.com

sandraribalta.blogspot.com

Diplomada en Nutrició Humana 
i Dietètica per la Universitat Ramon Llull. 

Membre de l’Associació Catalana 
de Dietistes-Nutricionistes (ACDN) 

i de l’Associació Espanyola 
de Dietistes-Nutricionistes (AEDN). 

Exerceix la consulta clínica, la docència 
i la divulgació sobre alimentació i salut.

ls cereals són un producte bàsic de l’alimentació 
humana. Es tracta dels anomenats  hidrats de car-
boni complexos (grup format per aliments com pa, 
pasta, arròs, patata, llegum…), que haurien de re-
presentar la meitat de la ingesta energètica diària i 
que proporcionen energia de forma lenta però es-
table al nostre organisme. A part de carbohidrats, 
també aporten proteïnes, són rics en vitamines, 
minerals i fibra, i són baixos en lípids. L’aportació 
nutricional d’aquests aliments és molt més elevada 
si són integrals, ja que el pa o l’arròs blanc, en el 
procés de refinat, han perdut gran part del seu con-
tingut en vitamines i minerals, així com en fibra. 
Durant mil·lennis, la majoria de la població s’ha 
alimentat amb cereals integrals, però en les darre-
res dècades, s’ha imposat el producte refinat.

Els aliments integrals són més rics nutricional-
ment gràcies a la presència de vitamines i minerals, 
però a més a més representen una gran font de fi-
bra. La fibra, a part de ser molt necessària per la sa-
lut intestinal, també alenteix l’absorció dels hidrats 
de carboni, amb la qual cosa arriba més lentament 
la glucosa a la sang, afavorint així uns nivells de 

glucosa en sang més estables i per tant una ener-
gia més constant. A més a més, la fibra també ac-
tua capturant determinades substàncies, com per 
exemple el colesterol, afavorint-ne el descens.

Perquè un aliment com el pa, per exemple, es 
pugui considerar integral ha d’estar elaborat amb 
farina de gran complet. Aquesta farina és aquella 
que conté totes les parts del gra del cereal, que són: 
la capa externa, de la qual se n’extreu el segó i és 
molt rica en fibra, i el germen que conté àcids gras-
sos essencials. Tant la capa externa del gra com el 
germen són rics en vitamines, minerals, fibra i pro-
teïnes. Si es refina el gra de cereal, s’extreu tot això 
i només resta la part interna on hi ha el midó. Amb 
el refinat s’està perdent al voltant del 80% del va-
lor nutritiu del cereal.

Tots els productes etiquetats com a integrals ho 
són realment? La resposta és no. En general les fa-
rines completes es conserven pitjor que les refina-
des, ja que atreuen més als insectes. Però com que 
ha augmentat la demanda de productes integrals 
i els fabricants, per una banda han de satisfer la 
demanda, però per altra obtenir benefici, ens tro-
bem molts productes etiquetats com a integrals, 
però que realment han estat elaborats amb farina 
refinada, barrejada amb segó i sovint un colorant 
marró. Perquè un producte sigui realment integral, 
el primer aliment de la llista d’ingredients ha de ser 
la farina integral o de gra complet. Per tant, llegiu 
les etiquetes i que no us donin gat per llebre! í

E
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Medicina de família
Medicina esportiva

Col. 08-25598

Salut

Fes esport
i guanya
salut

ots sabem que la realització d’exercici 
físic és important en un estil de vida salu-
dable. S’ha de considerar l’activitat física, 
no com una obligació desagradable, sinó 
com una millora de la independència de 
la persona i ha de ser adient a l’edat i con-
dició física de cadascú.

És important seguir un control mèdic i 

T

valorar qualsevol possible risc individual 
abans de decidir-nos per una activitat con-
creta.

Els objectius que es pretenen assolir 
han de ser realistes a llarg termini i cal 
iniciar-se amb sessions de curta durada i 
baixa intensitat, que es podran anar incre-
mentant de manera progressiva, sempre 
en funció de l’evolució de cada persona.

La durada mínima recomanable és d’uns 
30 minuts d’activitat moderada. Cal ser 
constant i regular en la pràctica i mirar d’in-
cloure el màxim de sessions possibles en la 
nostra rutina habitual, progressivament.  

Repetir la sessió abans de 72 hores. Els 
progressos ens motivaran a continuar.

No inicis el projecte sol o fes activitat 
en grup, així serà més fàcil mantenir la 
motivació i evitar l’abandonament. Tam-

DOMÈNEC
MELGOSA I ARNAU

CENTRE DE FISIOTERÀPIA I REHABILITACIÓ
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bé pot ser bona idea variar el tipus d’ac-
tivitat per evitar que es converteixi en 
una rutina més. 

Sempre es poden aprofitar les acti-
vitats de la vida diària per augmentar el 
nivell d’activitat física, deixant una mica 
de banda les activitats més sedentàries.

Es recomana iniciar i acabar la sessió 
d’una manera progressiva, respectant 
un temps per a l’escalfament a l’inici i 
un de refredament al final, que ajudaran 
a evitar  possibles lesions.

Les condicions en les quals realit-
zem exercici també són importants, no 

realitzar-lo en ambients humits o molt 
calorosos, evitant les hores centrals del 
dia, especialment a l’estiu.

Augmentar la ingesta de líquids du-
rant la sessió per mantenir un correcte 
nivell d’hidratació i evitar-ne la rea-
lització després d’àpats molt pesats o 
abundants.

Una alimentació sana i equilibrada 
serà el complement perfecte a l’activitat 
física per assolir un estil de vida saluda-
ble. En cas de qualsevol mena de dubte, 
cal adreçar-se a un professional especi-
alitzat. 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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➜ 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
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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  938 225 140

➜ 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
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64CONSULTES 24h: 670 005 005 / Pere II, 7 baixos A / Tel. 93 822 10 11

 somriu i gaudeix 
   dels dies especials

No amaguis el teu SOMRIURE, amb

Treballem amb mútues

Obrim
de dilluns a dissabtes

de 9 a 22h.

DESCOMPTE ESPECIAL: 
    15% en el tractament 

d’àcid hialurònic 
i estètica dental.

i moltes
més/


