
1ABRIL / MAIG 2018 tasta.cat - 16

EL BERGUEDÀ   Abril/maig 2018

16

PUIG-REIG

Festa Major
50 anys de Polifònica

CASSERRES

Fira i Caramelles

SANT JORDI-CERCS

Festa del Roseret



2 tasta.cat 16 - ABRIL / MAIG 2018

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

AL.LERGOLOGIA
Dra. Garriga
CARDIOLOGIA
Dr. Boada, Dr. Sobrepera
CIRURGIA
Dr.Gallardo, Dr. Del Canto
CIRURGIA PLÀSTICA
Dr. Romaní
DERMATOLOGIA
Dra. Claret, Dra. Molina
ENDOCRINOLOGIA
Dra. Martínez
FISIOTERÀPIA
Gemma Arque, Miriam Cano
FISIOTERÀPIA SOL PELVIÀ
Miriam Cano
GINECOLOGIA / OBSTETRÍCIA
Dra. Gudiño, Dra. Quesada
HOMEOPATIA
Dra. Charques
MEDICINA GENERAL
Dr. Moneny
MEDICINA INTERNA
Dr. Esquius, Dr. Giralt
NEUROLOGIA
Dr. Soler Insa
NUTRICIONISTA
Laura Niubò, Dra. Charques 
OFTALMOLOGIA
Dr. Badal
OSTEOPATIA
Roger Ferré
OTORRINOLARINGOLOGIA
Dr. Garcia, Dra. Molina

PEDIATRIA
Dr. Fargas, Dra. Serrano
PODOLOGIA
Carles Mateos
PSICOLOGIA
Goretti Solà, Artur Argelaguer
PSIQUIATRIA
Dra. Foz
REUMATOLOGIA
Dr. Giralt
TRACTAMENT DEL DOLOR
Dr. Tomàs
TRAUMATOLOGIA
Dr. Mir, Dr.Yun
UROLOGIA
Dr. Mateos
VASCULAR
Dr. Grau
LOGOPEDA
Anna Serra

Proves
n Ecografies 3D i 4D
n Densiometria òssia
n Holter
n Electrocardiograma
n Ecocardiograma
n Retinografia
Revisions mèdiques
n Obtenció i revisió del carnet de conduir
n Permisos d’armes i gossos perillosos
n Seguretat privada
n Grues
n Servei d’anàlisis de 8.30h a 10h

Carrer Barcelona, 54          
08600 BERGA

Quadre mèdic i especialitats

De tota confiança

gabinet MÈDIC del berguedà Tel. 93 822 07 07      Fax. 93 821 41 70



3ABRIL / MAIG 2018 tasta.cat - 16

www.tasta.cat
Editor: 

Fermí Riu
fermiriu@tasta.cat

Col·laboradors: 
Pep Massana,

Ramon Viladomat, 
La Patumaire Edicions, 

Ester Juez,
Enric Genescà,

Susana Carrasco,
CAP Berguedà,

Dr. Marc Armangué,
Dr. Joan Plana.

Fotografia: 
Manel Escobet 
“Foto Luigi”, 

Manel Iglesias 
“Iglesias Fotògrafs”, 

Carles Amills, 
Juli Bover, 

Aj. Guardiola.
Il·lustracions: 

Salvador Vinyes, 
Sílvia Massana,

Redacció i Publicitat: 
617 395 978  

Impressió: 
Rotimprès

Dipòsit legal: 
B-27800-2015       

Amb el suport de:

Amb l’arribada de la primavera, floreixen les activitats de 
carrer, les festes i fires, i molts actes que les entitats i ajun-
taments organitzen per a dinamitzar el dia a dia de bergue-

dans i visitants.
Aquest Tasta número 16 inclou un reportatge merescut i 

excel·lent del periodista Ramon Viladomat sobre els 50 anys de 
la Polifònica de Puig-reig, poble que també és protagonista 
d’aquesta revista amb la Festa Major que es presenta ben anima-
da i plena d’activitats.

Berga ja és a punt per a celebrar l’aparador comarcal més 
important, la Fira de Maig, que enguany es trasllada als dies 5 i 6 
de maig per a poder-se celebrar durant dos dies.

Casserres celebra la Fira de Primavera i la Trobada de 
Caramelles, que comptarà amb una vintena de colles de tot 
Catalunya.

La Pobla de Lillet i Castellar de n’Hug han preparat un am-
biciós calendari d’activitats de celebració de l’Any Güell, la petjada 
del qual és molt fonda a l’alt Berguedà.

Sant Jordi ja té la immensa paella preparada per a coure qui-
los i quilos de cargols en el marc de les festes del Roseret, i Vilada 
i Guardiola de Berguedà preparen diverses activitats culturals. A 
Fígols podem visitar el Centre d’Interpretació de Fumanya per a 
conèixer els nostres avantpassats, els dinosaures del Berguedà.

Tot això, amanit amb les millors propostes gastronòmiques, 
l’apartat de salut amb informació molt interessant i els millors con-
sells publicitaris, conformen aquest Tasta que teniu a les mans. Que 
passeu una bona primavera plena de fires i activitats. í

El Berguedà, floreix de nou

Diputació
de Barcelona

No ens fem resposables de les 
opinions dels col·laboradors
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       de Puig-reig

50 anys de compromís i superació musical
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L a Polifònica de Puig-reig és, sense cap mena 
de dubte, l’entitat cultural de més rellevància i 
projecció del Berguedà. La seva trajectòria, que 

arriba ara als cinquanta anys de vida, s’ha caracteritzat 
per un reconegut rigor musical i artístic en les seves 
interpretacions. El seu ampli i variat repertori com-
prèn gairebé tots els gèneres musicals, des de les grans 
obres clàssiques i l’òpera a les sardanes, passant pels 
musicals, el rock i les cançons populars i tradicionals, 
el que l’ha portat a col·laborar amb les orquestres més 
prestigioses del país i actuar en els millors escenaris i 
festivals, tant de Catalunya com d’arreu del món. 

Ara, amb motiu d’aquest aniversari, és important 
recordar els orígens d’aquesta coral, nascuda l’any 
1968 com aquell qui diu, per casualitat, de rebot d’una 
colla de joves sardanistes puig-reigencs que participa-
ven en els concursos de colles que se celebraven arreu 
del país, i amb la que van arribar a assolir els llocs més 
destacats del pòdium sardanístic de l’època. 

Estem parlant d’uns anys en què començaven a 
despuntar joves amb inquietuds culturals, musicals i ar-
tístiques en plena dictadura franquista, un temps molt 
diferent al d’ara, amb unes possibilitats d’endegar acti-
vitats culturals molt limitades. Amb tenacitat i empenta, 
en pocs anys anys, aquesta colla va emprendre un camí 
que ha tingut un llarg recorregut i una trajectòria enve-
jable per a moltes altres entitats del seu gènere. 

Es així com aquesta coral, sorgida del grup de 
joves que formaven la Colla Joventut Sardanista de 
Puig-reig, va iniciar el seu propi recorregut del qual 
encara no se n’han després, consolidant-se com a 

agrupació musical i refermant-se en el seu compro-
mís d’assolir reptes cada vegada més difícils. Reptes 
que han pogut superar gràcies a la seva tenacitat i al 
treball amb rigor que s’han imposat per afrontar-los.

La Maria Rosa Riera va formar part de la Colla 
Joventut Sardanista l’any 1965 que s’havia creat a 
Puig-reig el 1956. Una colla que al cap de pocs anys de 
començar a ballar ja despuntava en els concursos sar-
danistes en els que participava, tant en el Campionat 
Intercomarcal, en el que hi concorrien colles del Ber-
guedà, el Bages i el Solsonès, com en el Campionat 
de Catalunya, amb fites memorables com els concur-
sos que se celebraven al Poble Espanyol de Montjuïc 
i altres ciutats de Catalunya en els que només hi podi-
en concórrer les millors colles del país. Aquests èxits 
els explica la Maria Rosa Riera: «érem una colla molt 
disciplinada, amb molta exigència, tant a l’hora dels assajos, 
amb tres sessions setmanals, com també en els resultats que 
volien assolir en tots concursos». 

Ramon Noguera, el director de l’excel·lència
El més provable és que bona part d’aquesta exigència 
i rigor en el seu treball els vingués donat per un dels 
membres de la colla i que més tard seria el marit de la 
Maria Rosa, en Ramon Noguera. Des dels seus inicis, 
en Ramon va ser mestre i ànima de l’agrupació, pri-
mer a la colla sardanista i després a la coral. La Maria 
Rosa explica que el Ramon els deia «les coses s’han de 
fer bé. Si sortim a competir, sortim per guanyar. Guanya-
rem o no, però sempre hem d’anar per aconseguir el mà-
xim». Gràcies a aquest principi, la superació de la colla 

 
la trajectòria de la 

coral amb la 
seva presidenta, 

Maria Rosa Riera

Repassem

è
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è va ser constant fins arribar a uns nivells d’excel·lència. 
Aquesta característica l’ha marcada fins a l’actualitat. 

Aquesta exigència del Ramon Noguera l’explica 
la Maria Rosa: «A la colla sardanista, ell es posava a fora 
de la rotllana per poder observar millor com ballàvem i veu-
re si alguna cosa fallava. Amb la coral també vam aplicar el 
mateix rigor, és a dir, si a la colla anàvem a totes per gua-
nyar els concursos, a la coral havíem de fer el mateix. Tot i 
que a la colla l’exigència semblava més compromesa perquè, 
com que només son dotze els balladors, havíem d’anar tots a 
l’una i estar molt en forma, a la coral, tot i que érem més co-
lla, vam aplicar el mateix esperit. És a dir, l’exigència és que 
tots havíem de complir per igual i posar-hi tots els sentits».

En marxar de Puig-reig mossèn Climent Llorens, 
només un desprès d’arrivar Ramon Noguera va agafar 
la direcció de la coral, malgrat que era conscient que 
necessitava reforçar els seus coneixements musicals i 
també de direcció de cors. La seva dona, la Maria Rosa, 
explica com de jove, el Ramon no havia pogut apren-
dre música. «Eren anys difícils, just després de la Guerra 
Civil. Quan tenia 28 anys, va entrar a treballar a Cal Prat, 
llavors va demanar a mossèn Planas, que era el capellà de la 
colònia, que li ensenyés solfeig. A poc a poc, es va anar espavi-
lant, bàsicament pel seu compte, en l’aprenentatge musical». 

Tot això –explica la Maria Rosa– va durar fins 
a principis dels anys 80, quan es va posar a estudi-
ar de valent, preparant-se i reciclant-se en harmonia 
i contrapunt. Paral·lelament, la coral va anar agafant 
experiència i el nou jovent que hi entrava ja anava 
preparat amb coneixements de solfeig. La Maria Rosa 

comenta que «quan ja havia fet els quaranta anys i en veu-
re que cada vegada havien de fer peces més complicades, el 
Ramon va tenir clar que s’havia de preparar millor. Va anar 
al Conservatori de Barcelona a examinar-se convalidant-li 
fins a quart de solfeig. El cinquè el va estudiar presencial-
ment, anant un parell de cops per setmana al Conservatori 
de Barcelona i amb classes particulars amb el mestre Oltra 
d’harmonia i amb Manuel Cabero, de direcció musical».

Cantar com els americans 
amb veus filipines
En aquesta definició de línia de cant de la coral, la Ma-
ria Rosa explica la importància que va ser compartir 
un concert a Barcelona amb una coral filipina: «Vam 
quedar enamorats de la forma que cantaven. Els vam convi-
dar a venir a Puig-reig a cantar i l’any següent ja muntà-
vem el Festival de la Catalunya Centre. Aquest Festival, 
en el que hi han participat corals d’arreu del món, també ens 
ha ensenyat molt perquè hem après de moltes corals». 

La Maria Rosa explica que, des de molt jove, el 
Ramon li agradava la forma de cantar que sentia en 
les pel·lícules americanes, amb uns cors que no sona-
ven gens com els d’aquí.  «Llavors vam sentir els filipins, 
que sonaven com una coral americana, amb mes sensibili-
tat, i amb ells vam aprendre molt, tant en la seva manera 
de fer com en la tècnica vocal. Des del primer moment vam 
aplicar cantar d’una manera diferent, amb una veu més 
vellutada, posant a la pràctica com ho feien aquests cors».

Aquesta manera de cantar ha estat una de les ca-
racterístiques de la Polifònica, i això ha pogut man-

tenir-se perquè la coral ha comptat amb un nucli de 
cantaires que, com diu la Maria Rosa «ens hi hem fet 
vells». Això ha estat molt important per la trajectòria 
de la coral, perquè el Ramon Noguera, com a director, 
sabia que qualsevol cosa que ell proposava, tenia un 
grup de gent fidel que anaven amb ell a totes. Si no 
s’hagués mantingut aquest nucli, aquesta manera de 
fer no s’hagués aguantat. 

El cert és que, actualment, a la Polifònica, hi ha un 
grup de cantaires, que hi son des del començament. «Hi 
ha hagut cantaires que han anat fluctuant al llarg dels anys 
–explica la Maria Rosa –però s’ha mantingut un nucli que 
hi porta més de trenta anys i un altre més de vint». Així, del 
grup inicial que van començar a la colla sardanista s’hi 
mantenen actius el Jordi Genís, la Conxita Ricart i la ma-
teixa Maria Rosa Riera, però al seu darrera hi ha altres 
persones, que van entrar poc després, i alguns encara hi 
son. «Tot i que la coral som tots, –comenta la Maria Rosa– 
aquest grup és el que ha fet coral, que hem adaptat la manera de 
viure als ritmes de la coral. Podem dir que som com una  família 
a l’engròs, que en comptes d’haver-hi una o dues parelles d’avis, 
hi ha tota una colla gent que uns som els avis, uns quants son 
els pares, altres son els tiets, els fills...»

La Maria Rosa també explica com viure la coral 
també et limita en altres aspectes: «Hem hagut de re-
nunciar a segons quines coses, però ho hem fet per una cosa 
que t’agrada. Sempre hi ha aquest dia que estàs amb la famí-
lia i que has de marxar, o aniriem a un concert i no podem, 
perquè hi ha un assaig o una actuació que hi hem d’anar, 
perquè això, per nosaltres, és sagrat. Primer hem de veure 

50 anys de la Polifònica de Puig-reigCULTURA
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els compromisos que la coral té i llavors cadascú adapta les 
seves necessitats a aquest calendari». 
«Una altra cosa que juga en contra és que els assajos els 
hem de fer els caps de setmana, ja que molts estan estudiant 
o treballant fora, i és els caps de setmana quan venen. Així 
ho concentrem entre el divendres i el dissapte, quan per 
molta gent són els dies de sortir de festa».

De Coral Joventut Sardanista a Polifònica 
La Maria Rosa recorda com, cap al 1980, la colla sar-
danista va deixar de participar en concursos perquè 
anava escassa de dansaires: «No es trobava jovent, es-
pecialment era difícil que vinguessin nois. Quan dos d’ells 
van haver d’anar a la mili, va ser el moment que ho vam 
haver de deixar. Que marxessin dos nois d’un total de sis, 
no els podíem substituir, i aquí ho vam deixar tot i que, 
com a entitat, la colla sardanista sempre s’hi ha mantingut. 
Quan el 2006 es va celebrar els 50 anys de la colla, es va 
fer una festa i es va convidar als antics balladors. D’aquí 
en va sortir una colla de veterans, integrada per majors de 
45 anys, que encara actuen, però amb algunes limitacions 
perquè els seus membres es van fent grans.
Aquest fet de no ballar sardanes juntament amb la 
confusió que creava per a molts el nom de Joventut 
Sardanista, que no semblava em més adequat per a 
una coral, va propiciar aquest canvi de nom: «En al-
guns llocs ens preguntàvem, quan hi anàvem a cantar, si 
també ballariem sardanes».

El canvi nom els va costar una mica, perquè, se-
gons la Maria Rosa, el portaven massa a dins: «Sabíem 

que havíem de buscar un nom mes adequat però no com ha-
víem de fer-ho. Va ser el mestre Manuel Cabero, que llavors 
preparàvem amb ell El Messies, qui ens va donar: “perquè 
busqueu tant? el nom ja el porteu incorporat perquè sou 
l’Agrupació Sardanista, Polifònica i Cultural de Puig-
reig, no? Doncs si voleu un nom que no marxi de res, poli-
fònica és un nom que teniu dins”. Només calia assumir que 
hi havia una secció sardanista, una de polifònica i una altra 
de cultural. Així és com ens vam anar fent pagues del canvi 
i acceptar el nom de polifònica. Això va ser el mes d’octubre 
de 1987».

Un variat i atractiu repertori musical 
«Vam començar a tenir èxit –segueix explicant la Maria 
Rosa– perquè vam incorporar al repertori cançons moder-
nes, temes de pel·lícules i cançons d’actualitat, a més de 
cantar sardanes. En això, el Ramon no li agradava cantar 

el mateix repertori de sardanes que cantava tothom, 
com Les fulles seques, La llevantina, La Maria 
de les trenes o La sardana de les monges... tot i 
que també les hem cantades, però sempre estava bus-
cant sardanes que a ell li agradessin i mirava si te-
nien lletra. Si en tenien, les adaptava per a cantar-les 
a quatre veus. Aquelles que no tenien lletra, com ara 
Cant trist, demanava als seus autors, en aquest cas 
el Felix Martínez i Comin, per fer-ne una amb 
l’arranjament. D’aquí ve que haguem cantat sempre 
sardanes de tots tipus».

El més gratificant per a la Maria Rosa, 
sembla haver pogut compartir actuacions amb 

orquestres i cantants de primera línia: «Hem fet moltes 
coses al llarg dels anys. Quan fa anys, escoltava un disc amb 
un cor i orquestra, pensava com deuen disfrutar cantant 
amb aquestes orquestres... això, nosaltres després també ho 
hem fet. Hem cantat amb les millors orquestres del país, 
amb la del Liceu, la Simfònica del Vallès o l’OBC. 
La primera obra que van cantar amb l’Orquestra del Li-
ceu va ser l’any 2005, la Missa Solemnis, de Ludwig van 
Beethoven, que dirigia Antoni Ros-Marbà, que com a 
solista hi havia l’ara reconegut tenor, Jonas Kaufmann. 
«Aquesta és una de les obres considerades difícils. Per fer-la, 
el Liceu buscava un cor que tingués un cor que tingues bon 
timbre i sopranos amb tons aguts. El director del Cor, Josep 
Lluis Basso, va venir a escoltar-nos a Ripoll en un concert 
on cantàvam la Novena de Beethoven. Li vam agradar i ens 
va dir que sempre que necessités una ampliació del cor, ens ho 
demanaria a nosaltres».

FLOR DE COTÓ (SNOU BOAT), ESTRENA APUIG-REIG, L’1 DE MAIG DE 1993.
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Coral de referència
Malgrat ser un cor de referència a tot 
Catalunya, la Maria Rosa comenta el 
problema que representa ser d’un po-
ble una mica lluny de Barcelona. «Els 
de la ciutat ho tenen millor. A nosaltres, 
només els desplaçaments fins a Barcelona 
ens costen una hora i mitja d’anar i una 
altre de tornar també tenen més possibi-
litats de trobar cantaires que no pas aquí 
al Berguedà. Aproximadament, el 50 per 
cent dels membres de la coral som de Puig-
reig, i la resta de fora. A Puig-reig sol, no 
som prou gent com per nodrir un cor d’en-
tre 35 i 40 cantaires, que som actualment».

Trobar bons cantaires no ha estat 
mai una tasca senzilla. El Ramon No-
guera havia portat durant uns anys 
una coral infantil de Cal Bassacs i en 
aquells anys vam tenir joves d’allà. 
També va portar la coral de l’Escola de 
Música de Berga, això va facilitar tenir 
també algun jove berguedà. Els últims 
anys, va fer també el cant coral de l’Es-
cola de Musica de Puig-reig, on podia 
treballar les veus infantils de la forma 
que ell volia. «D’aquesta manera –expli-
ca la Maria Rosa–  hem anat tenint can-
taires, però mai ens han sobrat i ara mateix 
ens farien falta més veus d’home».

El darrer any de la malaltia 
de Ramon Noguera, i la 

seva mort el 2016, va assumir la 
direcció el Josep Maria Conan-
gla, pianista de la coral des de 
ven jovenet i des de feia anys 
un estret colaborador en les 
tasques de direcció, repertoris, 
arrenjaments... «el Josep Maria 
coneix l’essència de la coral, el que 
passa és que ell es troba mes còmo-
de tocant el piano que dirigint. Així 
que n’hem hagut de buscar un altre 
i ara és el Emmanuel Niubó, un 
jove músic nascut i format a París, 
on vivia amb la seva família que té arrels casserrenques».
«En Emmanuel Niubó el vam conèixer perquè, al passar els estius 
a Casserres, va demanar venir al Festival amb un grup de noies 
d’una coral de París. Així ens vam conèixer. Després, es va instal·lar 
a Catalunya per estudiar direcció coral a l’ESMUC, i aquí s’ha que-
dat. Així, la direcció del cor la combina amb el Josep Maria Conan-
gla, que es el director musical».

Sobre la situació en general del cant coral i de la Polifòni-
ca en particular, la Maria Rosa comenta: «Darrerament surten 
pocs de concerts com els que fèiem fa uns anys a moltes poblacions. 
Molts perquè els ajuntaments no tenen diners i les entitats no volen 
arriscar-se a fer-ne front només amb el que ingressaran amb les en-
trades. Ara, el que mes tenim, son actuacions amb orquestres. Amb el 

Dos anys sense el Ramon Noguera
que portem d’any hem concerts 
a Bagà i a Llívia, també n’hem 
fet un de suport als presos i exili-
ats politics. A partir d’aquí, hem 
fet el Rèquiem de Brahms, 
amb els del Liceu i la Segona 
Simfonia de Mahler, amb 
una orquestra de Sant Peters-
burg. Aquest el vam fer junts 
amb el Cor Lieder Camera de 
Sabadell i el Cor Madrigal 
de Barcelona, format el Cor 
Ibercàmera una obra que ne-
cessita moltes veus perquè hi ha 
molta orquestració».

«També, a la Sagrada Família, hem fet La Cantata de Randa, 
una obra sobre Ramon Llull amb motiu del setè centenari de la 
seva mort, amb l’Orquestra de Sant Cugat dirigida per Salva-
dor Brotons. Fem coses així, amb orquestres que volen grups amb 
garantia, i com que un grup de quaranta veus a vegada es poc, per 
això ens surten aquestes actuacions. D’aquesta obra tenim progra-
mats dos concerts mes, a Vilassar i a Sant Cugat del Vallès, però 
sovint et fas un tip de pencar per un sol concert. Altres vegades 
acostumen a ser obres grans i de referència que ens faltaven fer, però 
que ens ha agradat fer-les per tenir-les assumides per si un altre dia 
una orquestra ens les demana.»

L’any passat, la Polifònica va participar en el projecte de 
La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya amb la cobla 

50 anys de la Polifònica de Puig-reigCULTURA

è
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La Polifònica de Puig-reig ha 
col·laborat amb les orques-

tres més importants i reconegu-
des del nostre país: Orquestra 
Simfònica de Barcelona i Na-
cional de Catalunya, Orquestra 
Simfònica del Vallès i Orques-
tra del Gran Teatre del Liceu. 

Amb aquesta darrera for-
mació, juntament amb el Cor 
del Gran Teatre del Liceu, la 
Coral ha interpretat, en les tem-
porades 2004-2005 i 2005-2006, 
la Missa solemnis de L. V. Be-
ethoven i les òperes Turandot 
de G. Puccini, en versió esceni-
ficada i Nabucco de G. Verdi, en 
versió concert.

En la interpretació de les 
grans obres ha estat dirigida per 
mestres reconeguts, com Manel 
Cabero, Albert Argudo, Javier 
Pérez Batista, Antoni Ros-Mar-
bà, Josep Pons, Joan-Lluís Mo-
raleda, Uwe Mund, Franz-Paul 
Decker, Alexander Radbahari, 
Jean Bernard Pommier, Lauren-
ce Foster, Salvador Mas i Nello 
Santi.

L’aposta per ser a primera línia

Al llarg de la seva trajectò-
ria, la coral ha interpretat peces 
de gran èxit, com les òpera rock 
Jesus Christ Superstar, estre-
nada el Dijous Sant de 1976 a 
la discoteca Tom Say de Puig-
reig, Godspell, estrenada el 
1979, i A Chorus Line, inter-
pretada per primera vegada al 
pavelló d’esports de Puig-reig 
el 22 de març de 1986.

També estren``a peces com 
l’oratori El Pessebre, de Pau 

Casals, presentada el dia de Sant 
Esteve de 1980 a l’església romà-
nica de Puig-reig, El Messies, de 
Handel, estrenada el 14 de desem-
bre de 1986, sota la direcció de 
Manuel Cabero, amb solistes pro-
fessionals i una orquestra de cam-
bra de 25 músics, o el Requiem 
KV 626 de Mozart, estrenada amb 
l’Orquestra Simfònica del Vallès 
sota la direcció d’Albert Argudo, 
estrenada a Puig-reig el 23 d’abril 
de 1989. í

Festival Internacional de Cant Coral 
Una de les fites musicals de la Polifònica de Puig-reig 
ha estat la organització, des de l’any 1980, del Festival 
Internacional de Cant Coral Catalunya Centre, con-
juntament amb la Capella de Música Burés, de Cas-
tellbell i el Vilar, i que ha omplert de música i corals 
d’arreu del món durant uns dies del mes de setembre. 
Aquest any,  però, per motius bàsicament de programa-
ció, es farà un concert amb una coral filipina durant la 
setmana de la Festa Major de Sant Martí de Puig-reig. 

I com a primer acte per celebrar aquests 50 anys 
de la coral, el diumenge 15 d’abril es fa un dinar 
de germanor en el que hi participaran més de 200 
d’antics i actuals cantaires de la  Polifònica, i el mes 
de maig hi haurà a Puig-reig un diumenge de corals 
del Berguedà. í

La Principal de la Bisbal i Orquestra de Corda diri-
gida per Francesc Cassú. Aquest any vindran a Puig-
reig per la Festa Major per presentar Tossudament 
Llach, el projecte de 2016, un recull de les cançons 
més emblemàtiques de Lluís Llach interpretades 
pels cantants Beth, Manu Guix, Elena Gadel i Roger 
Padullés.

El 2017 la Polifònica va fer la part del cor de Cançó 
d’Amor i de Guerra, de Rafael Martínez Valls. Amb 
aquest nou disc, la SCCC va ser guardonada amb el 
Premi Enderrock 2018 al Millor Disc. de Clàssica.

REQUIEM DE MOZART, BERGA, 24 DE MARÇ DE 1991
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Per a conèixer la trajectòria de la Polifònica de Puig-reig, podeu consultar el llibre El 
cant coral al Berguedà. La Polifònica de Puig-reig, 25è aniversari, de Rosa Serra i Rotés 
i Ramon Viladés i Llorens, editat l’any 1993 per l’Ajuntament de Puig-reig i la Polifòni-
ca amb motiu del 25è aniversari de la seva formació.
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La tradició musical de Puig-reig arrenca molt 
abans de la creació de la Coral Joventut Sar-

danista, no sens dubte, és una de les poblacions del 
Berguedà amb més projecció musical, tant per la seva 
història, com per la seva trajectòria fins a l’actualitat, 
amb una Escola Municipal de Música fundada l’any 
1991, que compta amb orquestra, banda de vent i 
conjunts corals i instrumentals.

Les primeres arrels musicals al poble de Puig-
reig, segons la Maria Rosa Riera, van ser el Cor de 
Clavé i sobretot les Capelles de música de la Parrò-
quia i de les colònies, ja des de molts anys enrere. 

 A la segona meitat del anys seixanta, hi va haver 
un nou impuls coral a tot Catalunya, gran part va ser 
degut als cursets de direcció i l’empenta que va donar Lluís 
Virgili des de Lleida, que també va anar al Seminari de 
Solsona, així com alguns  mossens de les nostres parròqui-
es que van animar a fer noves corals mixtes. A Puig-reig 
van tenir, per exemple, mossèn Josep Maria Besora, que 
juntament amb mossèn Narcís Saladrigas a Gironella o els 
germans Francesc i Joan Bajona a Cal Vidal i Sant Esteve, 
juntament amb d’altres, van ajudar a crear un nou ambient 
coral a la comarca.

Els orígens de la coral es poden fixar doncs en la parti-
cipació dels membres de la Colla Sardanista, empesos per 
mossèn Besora, a participar en una trobada a Balsareny, 
justament per reunir a les corals mixtes que hi havia a l’en-
torn. Era el 28 de gener del 1968.

Puig-reig, un poble amb una llarga trajectòria musical

A Puig-reig, després de mossèn Besora, van arribar-hi 
dos vicaris, mossèn Josep Solà i mossèn Climent Llorens, 
que van continuar amb la tasca musical començada i es va 
consolidar  la Coral Joventut Sardanista, on hi prenien 
part, un com a  cantaire i l’altre com a director. Precisament 
mossèn Solà, que encara és a de Puig-reig, durant uns qua-
ranta anys, des de la seva creació l’any 1973, va dirigir la 
coral infantil Cors Alegres per la qual han passat un llarg 
nombre de nois i noies que hi ha après tècniques musicals 
i de cant coral.

A l’octubre  de l’any 1968, segons explica la Maria 
Rosa Riera, es va tirar la casa per la finestra contractant a 
La Principal de la Bisbal, per fer sardanes i un concert tam-

bé de sardanes. En aquest concert, la Coral Joventut 
Sardanista va cantar-hi unes cançons, el que vindria a 
ser una de les primeres actuacions en públic. 

El mes de desembre d’aquell mateix any es va 
fer la Festa Fi de temporada de la Colla i es va fer un 
altre concert, a Puig-reig, en el que també hi van par-
ticipar la Societat Coral la Unió, dels Cors de Clavé 
de Puig-reig, la Coral Jovenívola, creada també per 
mossèn Besora i dirigida ara per mossèn Llorens, i 
naturalment la Coral Joventut Sardanista formada 
pels membres de la mateixa Colla, a més de la Cobla 
Principal de Cassà de la Selva. 

A partir d’aquí, el grup es va anar consolidant. 
Al principi només amb els membres de la Colla, 

però finalment, un any més tard,  va obrir la porta a la 
incorporació de nous cantaires, fet que va comportar, 
inevitablement, a una nova coral més nombrosa i de 
més rellevància.

Puig-reig també ha donat  una de les figures relle-
vants del món de la música contemporània com és Josep 
Pons, actual director musical del Gran Teatre del Liceu de 
Barcelona i director honorari de la Orquesta y Coro Naci-
onales de España, i amb llarga i premiada trajectòria com a 
director i compositor musical. Durant uns anys. Josep Pons 
va estar vinculat, durant uns anys a la Polifònica, acompa-
nyant al piano i fent arranjaments musicals, i altres treballs 
com la transcripció de la partitura de l’òpera rock Jesus 
Christ Superstar que la coral va estrenar l’any 1976. í

50 anys de la Polifònica de Puig-reigCULTURA

25 ANYS DE LA CORAL, ANY 1993.
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A les 8:30 del matí:
Concentració i arribada a la zona esportiva
(programes a part)

A les 10 del matí:
Obertura de la XXIII FIRA DEL COMERÇ 
I ARTESANIA per les autoritats, artesans, 
exposició de tractors d’època, motos antigues, 
estands solidaris i parades de tot tipus:
embotit, carn, formatge bijuteria...
Atraccions per als més petits i molt més!

A les 5 de la tarda:
Gran festa de la fira i diversitat social amb 
coca i xocolatada per els mes petits i actuació 
del cantautor Lo Pau de Pons.

Durant tot el matí:
37a Trobada de Caramelles.

FIRES I FESTES

ARTESANIA
AUTOMOCIÓ

EXPOSITORS DE COMERÇ I SERVEIS
EXPOSICIÓ DE TRACTORS D’ÈPOCA

ESTANDS SOLIDARIS
ESTANDS DE CARN I EMBOTIT

ATRACCIONS PER LA QUITXALLA
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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

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 14h

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

Bisbe Comellas, 97    Tels. 938 234 202 - 606 367 090   CASSERRES

PLATS CUINATS PER EMPORTAR
VENDA DE PA de LLENYA
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Abel Cots Cortina
Camí de la Clota, 3
08693 CASSERRES

lafusteria@gmail.com

Marta Solsona Ribera
C/ Camí de Cardona, 2
08693 CASSERRES

Tels. 93 823 40 05
620 94 20 00

agronaturcsr@gmail.com
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De 8.30h a 9.30h del matí:
Esmorzar al camp de futbol
(gratuït per el conductor i un acompanyant als 100 primers vehicles)
Exclusivament vehicles de més de 25 anys.
10.00h:
Sortida cotxes
(recorregut opcional de 27 km. aprox.)
Obligatori: documentació, assegurance i ITV al dia.
Seguidament:
Exposició de vehicles al passeig Bisbe Comellas
Per més informació:
Cotxes: Xiscu 606 670 336  Arcadi 606 735 921
Tractors: Jaume 627 950 686

23a. Fira del comerç i artesania de Casserres (22 d’abril de 2018)

Organitza:

Ajuntament 
de Casserres

Diputació
de Barcelona

Col·labora:

Prop d’un centenar de vehicles d’època 
faran les delícies dels aficionats al motor, 
que podran gaudir d’aquesta important 
i consolidada representació de la història 
automobilística del nostre país.
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Entrants:
è	Escudella amb carn d’olla.                                    
è	Canelons de diferents varietats.
è	Macarrons, fideus a la cassola,  
 espaguetis.
è	Patates o albergínies farcides.
è	Patates emmascarades.
è	Trinxat.

Plats guisats:
è	Vedella guisada.
è	Galtes al forn.
è	Pollastre al forn.
è	Garrons de xai.
è	Peus de porc guisats.

Es cou gra: 
è	Cigrons, mongetes, llenties,  
 pèsols negres, blat de moro  
 escairat.
è	Truites de patates, d’espinacs  
 o d’albergínia.
è	Plates amb varietat d’embotits  
 ben tallats per un sopar ràpid  
 el dissabte  al vespre o per  
 gaudir veient un partit   
 de futbol a la televisió.

Dimecres, i dijous: 
   matí de 9 a 14h  
Divendres i dissabte: 
   matí de 9 a 14h i tarda de 17 a 20h 
Diumenge: matí de 10 a 14h.

Carrer Rossinyol, 2   
Tel.  938 234 051
08693 CASSERRES

Seleccionant una matèria 
primera de màxima qualitat 
i seguint una elaboració el 
més tradicional possible. 
Tenim la sort que a la nostra 
comarca la tradició dels ela-
borats del porc ha estat una 
manera de viure i de sobre-
viure al llarg dels anys.

CROQUETES
POLLASTRE AL FORN

PEUS DE PORC

Menjar per emportar

Dilluns i dimarts: 

          tancat

938 234 293
626 861 932

Passeig Bisbe Comellas,79
08693 CASSERRES

Perruqueria-Barberia

l  Es fan tenyits de pestanyes.
l  NOVETATS en tractaments, queratina
 i bòtox pel cabell.
l  Manicura d’ungles semi-permanent.
l  Depilació làser de diode, ofertes.
l  Depilació de celles, bigoti...
l  Reiki a càrrec de l’Alicia Segura.
l  Venda de productes d’estètica:
 cremes facials i corporals...
l  Venda de maquillatges, gran assortit.
l  Venda de productes de perruqueria.
l  Venda de productes solars, amb obsequi.
l  Cursos d’automaquillatge facial, amb
 tècnica contourning grups o personalitzats.
l  Micropigmentació: celles, llabis, eyeliner...

Targeta de fidelitat
homes i dones

Plats cuinats de tota la vida per emportar

Ens elaborem els embotits

RECOMANEM EL BULL DE DOS COLORS I EL BULL DE CARETA

14 tasta.cat 16 - ABRIL / MAIG 2018
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El diumenge 22 d’abril, Casserres gaudirà un 
any més de la Fira del Comerç i l’Artesania 
de Primavera i de centenars de caramellaires 

en la tradicional Trobada de Caramelles.
La Fira, de caire multisectorial, comptarà amb 

prop de quaranta  parades i amb diversos actes i ac-
tivitats, com la 8a Trobada de Cotxes Clàssics i la 9a 
de Tractors d’Època que faran un esmorzar al camp 
de futbol i una sortida amb els vehicles participants 
que quedaran exposats al passeig Bisbe Comellas. 

La Fira comptarà amb parades d’establiments 
del poble i d’altres indrets que exposaran i vendran 
els seus productes d’artesania, agroalimentació, 
automoció, entitats solidàries i altres, començant 
a les 10 del matí fins a primera hora de la tarda. 
També hi haurà atraccions per als més petits. La 
carretera estarà tallada i els vehicles es desviaran 
per carrers alternatius.

Una de les novetats d’enguany és l’ampliació 
del programa amb activitats a la tarda, com el fi de 
festa de la fira i diversitat social, a les 5 de la tarda, 
amb coca i xocolatada per als més petits, i l’actuació 
del cantautor Lo Pau de Pons.

L’acte estrella és la Trobada de Caramelles, una 
cita anual amb un gran poder de convocatòria que 
enguany celebra la 37 edició. Hi haurà colles de di-

verses comarques de Catalunya. En tancar aquesta 
edició ja hi havia 17 grups inscrits (més que l’any 
passat) i encara es preveia que n’hi hagués més. A les 
quatre colles de Casserres, els acompanyaran colles 
caramellaires de l’Espunyola, Sant Jordi de Cercs, 
quatre del Vallès, Sant Quirze, Súria, Falç, Artés, 
Sant Climent de Llobregat, Reus i Vic, entre altres.

El regidor de Cultura de l’Ajuntament de Cas-
serres, Xavier Parcerisa, creu que “aquesta fira cada 
any aconsegueix més ressò i més participació, i és un re-
flex de l’esforç que hi esmerça el comerç de Casserres, que 
s’obre als visitants perquè els clients coneguin aquest co-
merç de proximitat i la seva empenta”.

El president de l’Associació de Comerciants 
de Casserres i del Grup Cantaire Sant Bartomeu, 
Enric Genescà, creu que aquesta fira és un exemple 
de la força del comerç del poble i es mostra satisfet 
pel nombre de colles participants a la trobada de 
caramelles. Genescà creu que “tot i que cada vega-
da costa més mantenir les tradicions, la trobada de 
Casserres és un exemple que les arrels són fondes i 
que la gent continua col·laborant amb les tradicions 
de la terra”. 

A 2/4 de 9 del matí hi haurà concentració de les 
colles al pavelló i seguidament, esmorzar de coca i 
xocolata, i tres sardanes amb la Cobla Principal de 
Berga. A les 10 començarà la cercavila pels carrers 
de Casserres amb la Banda de Cornetes i Tambors 
de Casserres i la Cobla Principal de Berga. L’acte 
central seran els cants de les colles participants que 
començaran a les 11 del matí a la plaça de l’Ajunta-
ment. Els organitzadors creuen que la participació 
al llarg de la jornada pot superar les més de 2.000 
persones de l’any passat. í

Primavera de Fira i 
Caramelles a Casserres

E&G ASSESSORS
Enric Genescà
Agent exclusiu (agència 19309

Ens trobareu a: 
Carretera de Sant Llorenç, 5  25280 SOLSONA
Passeig Bisbe Comellas, 12   08693 CASSERRES

Telèfons:

647 626 046
647 626 048



16 tasta.cat 16 - ABRIL / MAIG 201816 tasta.cat 16 - ABRIL / MAIG 2018



17ABRIL / MAIG 2018 tasta.cat - 16



18 tasta.cat 16 - ABRIL / MAIG 2018

FIRES I FESTES
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Berga celebra la Fira de Maig 
els dies 5 i 6 commemorant els 
150 anys d’economia berguedana

L’Ajuntament de Berga, amb el suport de l’Agència de 
Desenvolupament del Berguedà, el Consell Comarcal i la 
Diputació de Barcelona, ja té a punt els actes i activitats 
que ompliran de contingut la Fira de Maig que enguany es 
trasllada del dia 1 al proper cap de setmana, els dies 5 i 6 de 
maig, amb l’objectiu de mantenir un certamen de dos dies. 
La Fira de Maig de Berga és una de les mostres multisec-
torials més importants de la Catalunya central, que aplega 
milers de persones vingudes d’arreu del país.
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La Fira de Maig ha tingut, 
durant els darrers anys, 
un procés de transforma-

ció, amb l’objectiu de renovar 
aspectes importants i fer-la més 
atractiva.

Enguany es trasllada al cap 
de setmana després del dia 1 per-
què “es tracta d’una inversió impor-
tant i d’un gran esforç per part dels 
expositors” segons explica el regi-

dor de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Berga, Francesc 
Ribera, Titot, el qual afegeix que 
“ho hem consultat a diversos exposi-
tors i ho veuen bé”. 

Enguany la fira reconeix i 
commemora els darrers 150 anys 
d’economia del Berguedà, la his-
tòria industrial i econòmica del 
Berguedà explicada en una gran 
exposició situada a la primera 

è
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carpa de la fira. Ribera explica 
que “cada any la fira té un motiu, 
un lema. L’any passat va ser l’eco-
nomia circular i enguany volem fer 
una retrospectiva sobre l’economia i 
la indústria del Berguedà en els dar-
rers 150 anys. Com hem arribat fins 
aquí i com podem afrontar el futur”.

Una de les novetats és la 
nova situació del centre neu-
ràlgic de la fira, que se situa al 
bell mig del passeig, a la zona 
de l’edifici d’informació, on hi 

haurà un escenari i les full track 
de productes de proximitat, 
amb actuacions i música en di-
recte tot el dia. A la zona també 
es faran tallers infantils. Un lloc 
on segons Ribera “serà més lúdic 
i relaxant, per a fer una parada a la 
fira i també perquè, mentre la mai-
nada participa als tallers, els pares 
tinguin més temps per a parlar amb 
els expositors i visitar el recinte”.

Una altra de les novetats és 
un nou espai amb estands més 

è

è
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ESCALES

BARANES FAÇANES

PORTES

Tel. i fax 93 821 07 25
canaltrs@canaltrs.com

Polígon Industrial la Valldan
Camí de Garreta, 30-31   08600 Berga
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assequibles perquè “empreses i col-
lectius amb un menor poder adquisi-
tiu també puguin participar a la fira” 
segons explica el regidor Francesc 
Ribera. Durant els darrers 15 dies 
s’ultimarà alguna novetat més que 
complementarà l’atractiva oferta 
d’aquest any. 

La Fira de Maig de Berga 
compta també amb les activitats 
paral·leles que complementen el 
certamen. Les atraccions estaran 
situades a la plaça Cim d’Estela, hi 

è

è
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haurà demostracions dels cen-
tres esportius de Berga a la pla-
ça Viladomat durant els dos dies 
i la fira també comptarà amb la 
Jornada Castellera diumenge a 
les 12 del migdia a la plaça Dr. 
Saló, que organitzen els Caste-

llers de Berga i que comptarà 
amb l’actuació de la colla Els 
Nyerros de la Plana com a colla 
convidada.

També se celebrarà la 28a 
Trobada de Cotxes d’Època, 
organitzada pel Clàssic Motor 

è

è
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Club del Bages. Una trobada no 
competitiva que començarà a les 
9 del matí amb la concentració a 
l’Hotel Berga Park. A les 10 co-
mençarà una ruta que portarà els 
vehicles participants pel Bergue-
dà, acabant amb un recorregut 

per Berga a les 12 del migdia i 
l’exposició dels vehicles a la plaça 
de Sant Pere. A les 2 hi haurà un 
dinar de germanor. 

La trobada està reservada a 25 
vehicles clàssics de la marca Seat 
(25 anys d’antiguitat o més), se-

è

è

Dissabte 5
 10:00h  Obertura de la Fira
 11:30 – 14:00 Exhibició Gimnàstica - Centre Esportiu el Tossalet – Pl. Viladomat
 11:00 – 12:00 Animació infantil amb Samfaina de Colors 
 12:30 – 14:00 Concert de Biel Comas 
 17:00 – 19:30 Exhibició Gimnàstica  – Berga Resort
 18:00 – 20:00 Sardanes – Colla Sardanista i cobla
 17:00 – 18:30 Animació infantil amb Samfaina de Colors 
 18:30 – 19:30 Cercavila 
 19:30 – 21:00 Concert de The Chain Smokers
 22:30 – 23:45 Concert musical
 22:00  Espectacle “Espanya ingobernable” d’Alberto San Juan 
  i Fernando Egozcue. Teatre Municipal de Berga. Preu: 15€
  A partir de la mitja nit: Festa Vull la nit! Pd’S i més (cartells a part) 
  a la Plaça del Forn.
Diumenge 6
 10:00 – 14:00 Banc de sang – Davant Hotel ciutat Berga
 11:30 – 13:30   Jocs Tradicionals i de Taula amb Cia. De jocs l’Anònima
 11:00 – 11:45 Exhibició Gimnàstica  – Club Karate Cantero
 12:00 – 13:30 Exhibició Gimnàstica  – Escola de Ballet Mª Alba
 12:00 – 14:00 Diada castellera – Plaça Doctor Saló
 12:00 – 14:30 Recorregut Motor Club Bages
 12:30 – 14:00 Concert Trio de Swing amb “Lindy Hopers” i ball amb Bon Hop de Swing
 17:00 – 19:30 Exhibició Gimnàstica  – Alter Sport
 17:30 – 19:30 Jocs Tradicionals i de Taula amb Cia. De jocs l’Anònima
 17:30  Obra de teatre infantil “Mans enlaire” a càrrec de l’Agrupació Teatral 
  la Farsa. Al local dels castellers. Taquilla inversa
 19:00 – 20:30 Concert de Smoking Stones

En tancar l’edició, alguns dels actes s’estaven acabant de programar. 
Us recomanem consultar el web: www.ajberga.cat

Actes de la Fira
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gons expliquen els organitzadors, 
el Clàssic Motor Club del Bages, 
a la seva pàgina web (www.classic-
motorclub.org)

Enguany també hi haurà el bus 
del banc de sang i diversos estands 
solidaris i d’entitats de Berga i co-
marca. Un d’aquests estand serà el 
de Colònies a Borredà, on es faran 
les inscripcions per les quatre tandes 
de colònies a Borredà pels no socis, 
tant dissabte com diumenge. í

è
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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 TANCAbé

Pio Baroja, 43 - BERGA - Tel. 938 220 452 
www.jballarasl.com/tancabe

TANCAMENTS DE QUALITAT / alumini-poliuretà
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93 822 31 21  Plaça Europa, nº 08600 BERGA

MENÚ DIARI     

SOPARS DE GRUPS 

I CELEBRACIONS
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Obrim tots els dies
Reserves: 626 462 920

info@santpaucasserres
Carretera Gironella Casserres, Km 3,  

08693 CASSERRES

  ___ ___ Casserres ___ ___ ___ ___ Casserres ___ ___

Esmorzars de forquilla
Menú diari 9,80 euros 

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

CAFÉ BAR

Tapes   -   Pizzes
Plats combinats

Bisbe Comellas, 46     
938 225 821    

08693 CASSERRES
Obert de 7h a 23h - 

Dissabte 
de 8h a 1h matinada - 

Diumenge 
de 8h a 23h - 

Dimecres tancat

Sant Pau

XVI

TASTA-HO

TASTA LA PAELLA

30 tasta.cat 16 - ABRIL / MAIG 2018



31ABRIL / MAIG 2018 tasta.cat - 16

CULTURA

Com l’any passat, Vilada convoca el VIè 
Concurs Literari Aurora Bertrana, amb 
els mateixos criteris de l’any 2017, a cau-

sa del gran èxit de participació. 
Fins al 14 de maig es poden presentar els 

treballs a l’Ajuntament de Vilada, ja sigui mit-
jançant correu postal, correu electrònic o presen-
cialment a les oficines del consistori. Hi ha dos 
premis en cada categoria, la infantil, fins a 14 
anys, i la d’adults, a partir de 15 anys. Per a més 
informació podeu consultar les bases a la pàgina 
web www.vilada.cat.

L’organització espera, com l’any passat, un 
bon nivell de participació i recorda que el llegat 
literari i artístic de la família Bertrana és l’ensenya 
més destacable del patrimoni cultural del munici-
pi en l’últim segle. 

Un procés de participació ciutadana 
convida els veïns a repensar Vilada
L’Ajuntament de Vilada ha començat el projecte 
“Re-pensem Vilada”. Consisteix en l’organització 
de tres assemblees de poble amb veïns i veïnes de 
Vilada, representants d’associacions, etc.

Tot plegat amb un objectiu: escoltar, deliberar 
i construir un model de poble per al futur, cons-
tituint les bases sobre què hauria de ser el poble 

Vilada convoca els Premis Literaris Aurora Bertrana

en els propers anys, en àmbits tan diversos com 
reactivació econòmica, turisme, joventut, món as-
sociatiu, medi ambient i molts altres temes.

Aquestes assembles seran dirigides per tèc-
nics de participació, i hi haurà la presència d’ex-
perts i representants d’altres pobles per explicar i 
compartir les experiències positives en l’àmbit de 
la participació ciutadana organitzades en els seus 
respectius municipis.

Es redactarà un document de conclusions de 
cadascuna de les tres assemblees i s’utilitzaran per 
procedir a la constitució d’un consell de poble, un 
espai estable de participació ciutadana. També 
s’utilitzaran les conclusions per redactar un regla-
ment de participació que reculli especialment l’or-

ganització dels futurs pressupostos participatius 
de Vilada.

La primera sessió es va realitzar el dia 10 de 
març i es va estructurar de la següent manera: en 
primer lloc es va fer una xerrada introductòria so-
bre com participar en municipis petits i els benefi-
cis per la cohesió que això aporta. Seguidament es 
va fer una taula rodona d’experiències per conèi-
xer el Consell de Barri i pressupostos participa-
tius de la Floresta. I finalment es va fer una dinà-
mica participativa per desenvolupar quina seria la 
millor manera que Vilada hi prengués part.

La valoració que fa l’Ajuntament de la prime-
ra assemblea és totalment positiva. Hi van assistir 
una cinquantena de persones amb moltes ganes 
de participar, debatre i construir el futur del poble.

Actes i activitats a Vilada
Per Sant Jordi hi haurà activitats al voltant de la 
diada, organitzats per les entitats de la vila, com 
la parada de l’escola Ceip Serra de Picamill, que 
vendrà llibres i roses. També destaquem la Cami-
nada Saludable que, en motiu del Dia Mundial 
de l’Activitat Física, es farà el 24 d’abril a les 10 del 
matí. Les inscripcions s’han de fer a l’Ajuntament 
o el mateix dia, i hi haurà esmorzar a mig camí. 
L’Ajuntament hi convida tothom. í
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Hem obert 

dues noves 

pistes de pàdel

Ctra. C-16 (E-9), sortida 86, Gironella Sud                          08680 Gironella
Tel. Reservas: 938 251 529       Mòbil: 625 714 541
informacio@campinggironella.cat                              www. campinggironella.cat

T’hi esperem !

ESPORT I TURISME
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Gràcies a l’assessorament 
d’experts de gastronomia 
de diferents àmbits (Pep 

Palau, Ramon Sentmartí, Fundació 
Alícia i la Fundació Miquel Agustí), 
la Xarxa ha identificat 55 produc-
tes que, per les seves característi-
ques, són genuïns i singulars de la 
demarcació de Barcelona, com la 
llonganissa de Vic, el cigronet de 
l’Anoia, la mongeta del ganxet, la 
maduixa del Maresme, el vi DO 
Penedès o les gambes de Vilanova. 

Un producte singular és aquell 
que destaca per les seves caracte-
rístiques úniques que el distingei-

• La Xarxa està   
 formada per   
 prop de 1.200   
 empreses 
 productores
 locals, que 
 donen feina a   
 6.700 persones

• L’objectiu de la   
 Xarxa és apropar 
 i donar a conèixer  
 aquestes varietats  
 locals a la ciutadania

La Diputació de Barcelona identifica 55 productes 
gastronòmics singulars de la demarcació, gràcies 
a la Xarxa Productes de la Terra

xen de la resta i que està arrelat a 
un territori concret on es produeix 
o s’elabora. Les particularitats dels 
productes singulars poden ser de-
gudes a factors com la tradició, la 
innovació i la qualitat.

Creada ara fa vuit anys, la Xar-
xa compta amb un cens de prop 
de 1.200 empreses productores 
d’aliments amb trets singulars 
propis de la demarcació. Unes 
empreses que, segons càlculs de 
la Diputació de Barcelona, donen 
feina a unes 6.700 persones. Les 
comarques amb més empreses 
censades són l’Alt Penedès (el 
sector vitivinícola té molta for-
ça en aquesta comarca), amb 159 
empreses (que representa un 14% 
del total), seguida del Vallès Ori-
ental amb 148 empreses (un 13% 
del total); i Osona, amb 137 em-
preses (un 10% del total). La co-
marca amb menys empreses seria 

Impulsada per la Diputació de Barcelona, la Xarxa de 
Productes de la Terra té la finalitat de preservar i enfortir el 
teixit empresarial de productes alimentaris locals i de qualitat 
de la demarcació de Barcelona, per tal que les empreses 
siguin més competitives i sostenibles.

POLLASTRE DEL PRAT.

DE LA TERRA
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el Garraf, amb 40 (que representa 
un 4% del total).

Per sectors, de les 1.181 em-
preses, n’hi ha que tenen alguna 
“distinció” que les fa particulars: 
un 27% treballen amb producte sin-
gular (unes 286 empreses), un 25% 
són ecològiques i un 11% tenen més 
de 100 anys. I pel que fa al perfil de 
l’empresa, majoritàriament són mi-
croempreses de caràcter familiar, 
el titular de les quals és un home 
d’entre 35 i 65 anys, amb un màxim 
de 5 treballadors/es i amb relleu 
generacional assegurat.

Així mateix, la Xarxa ha per-
mès recuperar 132 varietats locals, 
especialment de tomàquets i de 
llegums. Entre aquestes varietats 

IV Jornada de networking empresarial 

Aquest febrer, una cinquantena d’empreses que pertanyen a la 
Xarxa i una cinquantena de comerços de Barcelona van parti-

cipar a la IV Jornada de networking empresarial de la Xarxa Pro-
ductes de la Terra, impulsada per la Diputació de Barcelona, amb 
l’objectiu que les empreses productores puguessin ampliar els seus 
contactes comercials i obrir noves possibilitats de negoci. La diputada 
de Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació de Barcelona, 
Sònia Recasens, va assegurar, durant la sessió, que la Xarxa treballa 
perquè «els productes agafin dimensió, per impulsar la seva internacionalit-
zació i ajudar al relleu generacional de les empreses».

que produeixen o elaboren produc-
tes singulars, les que realitzen pro-
ducció ecològica, les empreses amb 
una llarga trajectòria històrica i les 
que comercialitzen en circuit curt.

La Xarxa Productes de la Terra 
està integrada pels Consells Co-
marcals de l’Alt Penedès, l’Anoia, 
el Bages, el Baix Llobregat, el Ma-
resme, Osona i el Vallès Oriental; el 
NODE Garraf, l’Agència de Desen-
volupament del Berguedà, el Con-
sorci per la Promoció dels Muni-
cipis del Moianès, el Consorci del 
Lluçanès i el Consorci de Turisme 
del Vallès Occidental. Amb la coor-
dinació de la Diputació de Barcelo-
na, dona cobertura pràcticament a 
tota la demarcació. í

es troben les mongetes seques del 
carall, de l’avellaneta rossa o les 
del ganxet terrer o els tomàquets 
de penjar de Rosa Ple, Ramellet o 
Bombeta taronja.

Mitjançant el Directori d’em-
preses i productes de la Xarxa es pot 
consultar la informació de contacte 
del miler de companyies classifica-
des per sectors i destacant aquelles 

GAMBA VERMELLA DE VILANOVA. LLONGANISSA CASA RIERA ORDEIX-VIC. CABRES MAS GARET-TONA. SUC DE VIDA.
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de 9.00 a 13.00h a la Plaça Cim d’Estela de Berga
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FIRES I FESTES

Les Festes del Roseret de 
Sant Jordi de Cercs superen 
el mig segle d’existència
La festa, amb la cargolada com a plat fort, 
enguany celebra 51 anys de tradició.
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Els actes previstos s’allarguen durant tres dies, 
començant el divendres dia 11 a les 12 de la nit 
amb una gimcana adulta per a majors de 18 

anys. A partir de 2/4 d’1 de la nit, al pavelló d’esports, 
hi haurà festa remember disco amb Divertimento.
  —Dissabte dia 12, els actes comencen a les 10 del matí 
a la plaça Primer Comte de Fígols, amb el concurs de 
dibuix. A partir de les 11 hi haurà inflables gratuïts. 
A 2/4 de 2 del migdia se celebrarà una animada fide-
uada popular. Venda anticipada de tiquets a l’estanc 
Cal Melitón.

A 2/4 de 4 al Bar Centre, se celebrarà el concurs 
de botifarra. A partir de les 4 de la tarda a la plaça 
Primer Comte de Fígols hi haurà una nova edició de 
la fira gastronòmica S’ha de tastar. A les 6 de la tarda, 
master class de zumba i les 8 i al mateix lloc, hi haurà 

l’actuació en directe del grup Apardalats. A 2/4 d’1 
de la nit, al pavelló d’esports hi haurà ball disco a 
càrrec de Dj Destor + Mon Dj. 
  —Diumenge dia 13, dia central de la festa, els actes 
comencen a les 8 del matí amb l’engegada dels 51. 
A les 10, cursa infantil a càrrec de Correcamins de 
Cercs, amb sortida de la plaça. 

A les 11, a l’església, hi haurà missa solemne i a 
les 12 a la plaça Primer Comte de Fígols, ballada de 
sardanes amb la Cobla Pirineu i, en acabar, comen-
çarà la 51ena Cargolada Popular.

A les 5 de la tarda i a la plaça Primer Comte de 
Fígols, hi haurà la cursa infantil de cargols. A 2/4 de 
5 al Bar Centre hi haurà concurs de truc i a 2/4 de 6 
de la tarda a la plaça Primer Comte de Fígols, ani-
mació infantil amb Divertimento.
La Comissió de Festes del Roseret i l’Ajuntament 
de Cercs us hi conviden!

Els dies 11,12 i 13 de maig, Sant Jordi de Cercs viurà una nova edició de les Festes del Roseret 
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Ctra. de Berga, 8 - 11                     08692 Puig-reig
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Enguany i com a novetat desta-
quem el concert Tossudament 
Llach (premi Enderrock 2017) 

a càrrec de la Simfònica de Cobla i 
Corda de Catalunya, amb els solistes 
Manu Guix, Elena Gadel, Roger Padu-
llés i Beth. Un espectacle que compta 
amb la col·laboració de la Polifònica de 
Puig-reig, que enguany celebra els 50 
anys de l’entitat, a la qual dediquem el 
reportatge d’aquesta edició del Tasta.

També destaquem les activitats 
a l’envelat 2.0, el sopar de pinxos i 
les havaneres de dijous, el correfoc i 
el concert jove amb Rúpits i Doctor 
Prats el divendres dia 18, el sopar de 
brasa de dissabte a l’envelat 2.0 i l’ac-
tuació d’Autoput, el teatre i l’actuació 

Puig-reig està de Festa Major!
Del 17 al 22 de maig, Puig-reig celebra una animada Festa Major. 
Un bon moment per a gaudir de les desenes d’activitats i actes 
destinats a petits i grans, un bon moment per a reunir-se amb els 
amics i familiars i gaudir tots junts del programa d’actes que orga-
nitzen la Comissió de Festes i l’Ajuntament de Puig-reig.

de Barcelona Gospel Messengers el 
diumenge al pavelló, el ball de gala 
amb l’Orquestra Selvatana de dilluns 
al pavelló i la tornaboda i les sardanes 
de dimarts.

Un munt d’activitats per no avor-
rir-se ni un minut i dedicades tant a ve-
ïns com a visitants per a fer entre totes i 
tots, una excel·lent Festa Major.

Aquest és el programa d’actes, tot 
i que a l’hora de tancar aquesta edició 
encara hi havia algunes activitats per 
confirmar. Per això us demanem que, 
uns dies abans, consulteu el programa 
oficial de la Festa Major i la pàgina web 
de l’Ajuntament de Puig-reig. També 
hi podeu accedir a través del codi Qr 
que trobareu al final dels actes.è
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Rostisseria i plats preparats

938 380 577
938 380 874 / info@climaglas.cat / climaglas.cat
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Programa d’actes
Dijous 17 

17:00 h - A l’Espai Jove: 
Taller “Visca les Bruixes”. 
Organitza: Espai Jove Puig-reig

17:30 a 20:30 h - Al pavelló d’esports: 
Ball amb Josep Candàliga i a la mitja part berenar 
per a tothom. Organitza: Associació de Gent Gran 
de Puig-reig

20:00 h - A l’envelat 2.0: 
Masterclass de zumba a càrrec de Judit Martínez, 
Eve Garcia, Sandra Rubiralta i Jonatan Montaño

20:30h - A la plaça Nova: 
Sopar pinxos de Festa Major. Organitza: Comissió 
de Festes de Puig-reig

22:00h - A l’envelat 2.0: 
Havaneres amb Les Anxovetes i a la mitja part rom 
cremat per a tothom. Col·labora: Centre Quitxalla 
Excursionista - CquiE

Divendres 18 de maig
9:15h - A l’envelat 2.0: 

Taller de diables per als nens/es de les escoles. Or-
ganitza: Diables del Clot de l’Infern.

21:30h - A l’envelat 2.0: 
Pregó de Festa Major

Seguidament, correfoc pels carrers del poble amb 
els Diables del Clot de l’Infern, els Diables de Riu-
doms i la batukada Baquetes del Guinardó, amb inici 
i final a la plaça Nova.
23:30h - Al pavelló d’esports: 

Concert jove amb Rúpits, Doctor Prats i Pd Nanfu 
& Salas Xic. Col·labora: @jovespuigreig

Dissabte 19 de maig
9:30 h - Al Cafè Bar la Llar: 

Certamen ocellaire local a càrrec de la Societat 
Ocellaire de Puig-reig.

11:00 h - A l’envelat 2.0: 
Esmorzar popular Kids amb coca i xocolata a càrrec 
de Vincles Puig-reig.

11:30 h - A l’envelat 2.0: 
Animació infantil amb els Mainasons canta i balla amb 
la Nia, la Mel i en Ton. Col·labora: Vincles Puig-reig

12:00 h - A l’antiga biblioteca de la plaça Nova: 
Inauguració de l’Exposició de Pintura d’Artistes 
Locals amb l’actuació d’alumnes de l’escola.

16:00 h - Al Bar de la Piscina: 

Torneig de botifarra.  
17:30 h - A la Biblioteca Guillem de Bergue-
dà: 
Inauguració del XXXlX Concurs de Fotografia 
CquiEFoto i entrega de premis.
18:00 h - A l’envelat 2.0: 
Aleix Canudas i Jordi Torrabadella presenten 
La Caputxeta que escombrava l’escaleta de 
Xavier Gonzàlez Costa.
20:00 h - Al pavelló d’esports: 
Concert Tossudament Llach (premi Enderrock 
2017) a càrrec de la Simfònica de Cobla i Corda 
de Catalunya, amb els solistes Manu Guix, Ele-
na Gadel, Roger Padullés i Beth. Amb la col·la-
boració de la Polifònica de Puig-reig.
20:00 h - A l’envelat 2.0: 
Sopar de brasa. Col·labora: Futbol Sala Puig-
reig i l’Associació de Veïns i amics de Cal Pons.

Nota: es servirà el sopar fins a les 22:30 h
23:30 h - A l’envelat 2.0: 

Concert amb Autoput i, seguidament, sessió Dj 
amb Mon Dj. Col·labora: @diablesclotdelinfern

è
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El projecte de museïtzació del Cen-
tre d’Interpretació de Dinosaures 
de Fumanya, suposa l’última fase 

del projecte estrella del Consorci Ruta 
Minera, després de 15 anys d’esforços. El 
projecte es va plantejar al voltant de l’ex-
plotació minera a cel obert de Fumanya, 
activa entre 1975 i 1986, que va deixar al 
descobert un impressionant jaciment pale-
ontològic amb més de 3.500 empremtes de 
dinosaures de més de 65 milions d’anys, 
un dels més importants d’Europa.

La relació entre els dinosaures i el 
carbó és directa: ells van desaparèixer 
fa 65 milions d’anys, a finals del cretaci, 
que és el període en què es va formar el 
lignit i en el qual la formació geomor-
fològica dels Pirineus verticalitza el que 
havia estat una plana fluvial. Aquesta és 
l’extraordinària relació entre geologia, 
mineria i paleontologia: entre els Pi-
rineus, els dinosaures i el carbó.

Dinosaures berguedans

El jaciment de Fumanya, al terme 
municipal de Fígols, va ser declarat Bé 
Cultural d’Interès Nacional (BCIN) el 
2014, i forma part de la candidatura que 
aspira a ser patrimoni natural de la Hu-
manitat de la UNESCO, conjuntament 
amb altres jaciments d’icnites de la penín-
sula ibèrica. L’objectiu del museu és posar 
en valor aquest patrimoni, tant a nivell tu-
rístic com científic i històric, d’una manera 
entenedora, didàctica i familiar.

Què en sabem dels dinosaures 
berguedans?
El dissabte 19 de maig a les 12 del migdia, 
en motiu del Dia Internacional dels Mu-
seus, es portarà a terme a l’aula didàcti-
ca del Museu de les Mines de Cercs, la 
conferència titulada: “Què en sabem dels 
dinosaures berguedans?”, a càrrec del doc-
tor Bernat Vila. Les places són limitades, 
i cal fer reserva trucant al 93 824 03 36.

Diumenge 20 de maig
12:00 h - A l’entorn de la plaça Nova: 

Actuació dels Castellers de Berga, 
acompanyats de la colla Salats de 
Súria.

13:00 h - A l’envelat 2.0: 
Vermut musical a càrrec de les dife-
rents formacions de l’Escola Munici-
pal de Música de Puig-reig. Col·la-
bora: AMPA de l’escola de música.

17:30 h - A l’envelat 2.0: Teatre: 
Marina i el somni de volar.

18:30 h - Al pavelló d’esports: 
Concert a càrrec de Barcelona Gos-
pel Messengers. Amb la col·laboració 
de l’Escola Municipal de Música de 
Puig-reig. 

21:00 h - A l’escenari de la plaça Nova: 
Bikinada popular, amb el Combo de 
l’Emmp, Som Caliu i Dj. Organitza: @
jovespuigreig

Dilluns 21 de maig
12:00h - A la plaça de la Creu: 

Sardanes amb la Selvatana i ballada 
dels nans de Puig-reig.

18:00h - Al pavelló d’esports: 
Concert seguit de ball de gala amb 
l’Orquestra Selvatana.

Dimarts 22 de maig 
17:30 h a la plaça Mestre Badia: 

Tornaboda i audició de sardanes 
amb la Cobla Principal de Terrassa. 
Berenar per a tothom. Col·labora: As-
sociació de Gent Gran de Puig-reig. 

En cas de pluja, la majoria d’actes 
es faran a l’envelat 2.0 o bé al pave-
lló d’esports.
www.puig-reig.cat                            
#fmpuigreig18

è
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L’Any Güell commemora el centenari de 
la mort del mecenes d’Antoni Gaudí. La 
Diputació de Barcelona està al capda-

vant de la celebració dels 100 anys de la mort 
d’en Güell. La presidenta, Mercè Conesa, ha 
manifestat que es tracta d’una ocasió única per 
retre homenatge i reivindicar la figura del seu 
promotor: Eusebi Güell Bacigalupi. “Volem do-
nar a conèixer el personatge i aprofundir en l’aporta-
ció i llegat”. Així, ambdós prohoms es fonen en la 
seva transcendència nacional de país.

Per això, la Pobla de Lillet i Castellar de 
n’Hug s’afegeixen a la celebració commemora-
tiva amb l’objectiu de promocionar i potenciar 
la petjada Güell a la comarca.

Eusebi Güell i Bacigalupi, primer comte de 
Güell, fundà l’any 1901 la Societat Companyia 
General d’Asfalts i Portland, S.A. La fàbrica de 
ciment del Clot del Moro fou la primera planta 
dedicada a l’obtenció de ciment pòrtland de la 
península. Güell escollí aquests terrenys a prop 

L’Any Güell 
al Berguedà
La Pobla de Lillet i Castellar de 
n’Hug organitzen actes i activitats 
per a commemorar l’Any Güell. 

de les fonts del Llobregat a fi d’aprofitar les 
terres calcàries impregnades de matèries bitu-
minoses d’aquesta zona, òptimes per a l’obten-
ció de ciment pòrtland. La fàbrica obtingué la 
concessió d’un salt d’aigua del riu Llobregat i 
a partir de 1914 d’una línia de ferrocarril propi, 
des de Guardiola de Berguedà.

Es tracta d’un edifici industrial de planta 
molt irregular que aprofita els desnivells del 
terreny i té un equilibrat sistema de proporcions 
entre totes les parts de l’edifici. Tot aquest està 
cobert amb volta de maó de pla, sistema en què 
Rafael Guastavino –autor del projecte– s’especi-
alitzà. L’Asland significà, per la comarca de l’alt 
Llobregat i per la Pobla de Lillet, en particular, 
un glop de benestar i desenvolupament extraor-
dinaris. Més de vuit-centes famílies depengueren 
econòmicament i socialment de la seva activitat.

XALET DEL CATLLARÀS.
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FÀBRICA ASLAND. FERROCARRIL INDUSTRIAL.

TREN DEL CIMENT.

JARDINS ARTIGAS.

Actualment la fàbrica del Clot del Moro és 
propietat de la Generalitat de Catalunya per ces-
sió de l’empresa Lafarge-Asland i està adscrita al 
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalu-
nya, que ha restaurat una part on s’ha instal·lat el 
Museu del Ciment Asland, inaugurat l’any 1992.

Daniel Giralt-Miracle, comissari general de 
l’Any Internacional Gaudí, va manifestar l’any 
2002 que “l’origen de la relació de Gaudí amb el 
Berguedà cal buscar-lo, una vegada més, en la figu-
ra d’Eusebi Güell. En un dels viatges que va fer a 
la zona, Gaudí va ser convidat a visitar la vall de 
Lillet, on també hauria de deixar la seva emprem-
ta. D’una banda projectant, per encàrrec del mateix 
Güell, l’interessantíssim xalet del Catllaràs, que ha-
via d’acollir els enginyers que treballaven a les mines 
del Catllaràs que abastaven la cimentera i, d’altra, 
concebent els captivadors Jardins de ca l’Artigas, 

que li confià l’industrial tèxtil Joan Artigas Alart, 
amic de Güell”.

No es pot obviar que a la Pobla de Lillet i 
Castellar de n’Hug, juntament amb Barcelona 

i Santa Coloma de Cervelló, és on 
conflueixen les traces meravelloses 
de Güell i Gaudí.

No s’entendria la celebració de 
l’Any Güell sense el concurs de tots 
els elements que conformen la seva 
petja i llegat al Berguedà: l’Ajunta-
ment de la Pobla de Lillet, l’Ajun-
tament de Castellar de n’Hug, FGC 
(Vall de Núria) i Museu del Ci-
ment, amb el suport i col·laboració 
de Centre d’Estudis Lillet i altres 
entitats locals compromeses en el 
projecte.
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Propostes per a l’Any Güell

Per a commemorar l’efemèride, els ajuntaments 
de la Pobla i Castellar, juntament amb el Tren 
del Ciment, Museu del Ciment, Jardins Arti-
gas, el Centre d’Estudis Lillet i entitats socials, 
planifiquen actes i activitats de tota mena. 

Tot i que el programa d’activitats encara 
s’està elaborant, farem esment d’alguns actes i 
propostes previstes. El programa definitiu amb 
els horaris i llocs s’editarà més endavant.
•  Visites teatralitzades als recursos turístics  
 amb guió adaptat a la celebració.
•  Caminada popular que uneixi tot el llegat  
 arquitectònic industrial: xalet del Catllaràs,  
 estació de l’Entroncament, Jardins Artigas,  
 Museu Fàbrica del Ciment.
•  Exposicions als diversos equipaments. 
 Inauguració als Jardins Artigas, a l’Espai  
 Joan Artigas i Alart dels plafons 
 permanents dedicats a Güell, Gaudí i Artigas.
•  En el marc de la festa anual del Clot del Moro  
 (sant Jaume) dinar social en honor dels 100  
 anys de la mort d’en Güell i en homenatge als  
 treballadors de l’Asland.
•  II Jornades Literàries Vall de Lillet sobre  
 Mossèn Cinto Verdaguer, confessor i amic  
 d’Eusebi Güell.
• Declamació de diferents poemes per part  
 dels comerciants pobletans. Representació  

 teatral de l’obra Canigó per l’Agrupació 
 Teatral Amics del Romea.
• Projecció del film: Güell i Gaudí 
 a la Pobla de Lillet.
• Exposició de la vida i obra dels dos 
 personatges i, especialment, la seva 
 empremta a la Pobla de Lillet, amb plafons  
 descriptius;
• També cal destacar l’exposició de material  
 ferroviari rescatat del carrilet de la Pobla i  
 els treballs gràfics educatius de l’obra Güell. 

Una de les estrelles serà la maqueta a escala (40 
m2) del trajecte del carrilet: Asland, estació de la 
Pobla, entroncament (Empalme), Guardiola del 
Berguedà, en doble direcció i tres trens alhora, 
amb elements destacats com de la fàbrica de ci-
ment, xalet del Catllaràs, ca l’Artigas, xalet del 
Clot del Moro, i altres. Aquests són alguns dels 
actes i activitats que els respectius ajuntaments 
aniran fent públics amb tot detall. í

JARDINS ARTIGAS. FOTO: JULI BOVER..
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ACTIVITATS

Guardiola 
de Berguedà
no para!

Es tracta de mantenir i poten-
ciar les tradicions. Guardi-
ola de Berguedà celebra la 

diada de Sant Jordi amb activitats 
escolars i venda de llibres i roses. 
Per Sant Marc, el dimecres 25, dia 
festiu local, es fa el tradicional vot 
de poble amb diverses activitats 
que ja començaran el dia abans a 
la tarda. La Truitada, amb audició 
de Sardanes inclosa, es farà el dia 
12 de maig. Els organitzadors fan 
una crida a la col·laboració de veï-
nes i veïns durant el cap de setma-
na. L’Ajuntament de Guardiola de 
Berguedà us hi convida.

Sant Jordi 
Dilluns 23 d’abril de 2018

A les 11.00 del matí, els nens del 
CEIP Sant Llorenç i EEI El Patufet 
faran les lectures dels treballs a la 
plaça de l’Ajuntament i entrega de 

premis. Durant tot el dia, hi 
haurà parades de llibres i 
roses a la plaça de l’Ajunta-
ment i al c/ Comerç.
Organitza: Alumnes de 6è 
Ceip Sant Llorenç, La Llar 
del Pensionista i l’Ajunta-
ment de Guardiola de Ber-
guedà.

Sant Marc

Dimarts 24 d’abril de 2018
A partir de les 7 de la tarda a la pla-
ça de l’Ajuntament és quedarà per 
pujar a fer l’encesa del foc de St. 
Marc. És imprescindible anar amb 
tot terreny., caminant o amb BTT .

Aquest any hi haurà sopar amb prè-
via inscripció (programes apart).
Segons com estigui el pla d’incen-
dis s’anul·larà l’acte.

Dimecres 25 d’abril de 2018
Sortida a les 8 del matí de la 
plaça de l’Ajuntament cap a Sant 
Marc.

A les 12 del migdia, missa a Sant 
Martí de Brocà, repartiment del 
panet i Benedicció del terme.
S’habilitaran brases pel qui vul-
gui fer-se el dinar.
A les 6.30 de la tarda, xocolatada 
a la plaça de l’Ajuntament des-
prés ballada de sardanes.
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L’orant de Pedret és una pin-
tura preromànica procedent 

del conjunt de pintures murals 
de Sant Quirze de Pedret. Per co-
mençar a analitzar aquesta pintu-
ra, cal saber què vol dir la paraula 
orant. Segons el diccionari és la 
“representació d’una figura humana 
amb els braços i mans estesos cap als 
costats i palmells amunt, en actitud 
de pregària”. Aquesta manera de 
pregar era freqüent en l’art paleo-
cristià, i els cristians van veure la 
posició com a representant de la 
postura de Crist a la Creu, i va ser 
la favorita durant molt de temps 
fins que es va imposar el gest 
d’ajuntar les mans.

L’orant de Pedret és un home 
amb barba i túnica que resa dins 
un cercle decorat amb motius de 
ziga-zaga. Sobre el cercle hi ha una 
au amb les ales esteses.

PEP MASANA

Periodista i escriptor

L’enigma de 
l’orant de Pedret

Dins la poca documentació 
sobre l’església i les pintures, els 
experts atribueixen l’autoria de 
l’orant al mestre de Pedret, tot i 
que es creu que el conjunt de pin-
tures va ser obra de dos pintors, si 
no italians, amb clara influència de 
la pintura d’allà.

Les interpretacions simbòli-
ques i conceptuals de la pintura 
són moltes. Uns creuen que l’orant 
representa l’ésser humà pregant 
dins el cercle, el món terrenal amb 
els quatre elements clàssics, terra, 
mar, aigua i foc. Altres autors con-
sideren el cercle com la corona de 
glòria. A fora hi veiem l’ocell, al-
guns creuen que és un paó, símbol 
de la immortalitat, altres hi veuen 
un colom, símbol de l’Esperit Sant, 
el qual amb les ales esteses repre-
senta el més enllà, al qual l’home hi 
vol accedir.

D’altres creuen que la figura 
de l’orant representa l’ànima que 
és portada per l’au fènix, símbol 
de la resurrecció.

I n’hi ha, com Jaume Bernades, 
que va ser director del Museu de 
Solsona, on està la pintura, que 
s’atreveix a afirmar que “no és un 
orant, ja que els orants acostumen a 
estar amb els braços amunt o enda-
vant, no en forma de creu”. Creu que 
l’obra s’ha de llegir en l’època de 
transició entre el món visigòtic i 
la invasió islàmica. Fins i tot té la 
hipòtesi que “podria ser un mandala 
oriental cristianitzat, no en va en d’al-

tres pintures del conjunt surten més 
elements orientals com els signes del 
zodíac”.

En Jaume creu que “hi ha re-
presentats l’espai i el temps, que són 
els dos únics grans misteris d’aquest 
món. L’espai és representat pels quatre 
punts cardinals que marca la figura i 
el temps és el cercle”. Fins i tot intu-
eix que “el que sembla una barba, no 
ho és, és un símbol que indica que està 
parlant”.

L’orant és una pintura molt 
apreciada internacionalment. Miró 
tenia una reproducció de l’orant al 
seu estudi de Mallorca, li fascina-
va el seu disseny simple i la seva 
expressivitat. í

- Daniel Romaní. Diari Ara. “L’enigmàtic 
mandala oriental cristianitzat” (25-08-17).
- Rosa Serra. L’Erol. “El Museu Diocesà 
Comarcal de Solsona”. 1989.
- Blog vernacle de Jordi Salat.

HISTÒRIES I HISTORIETES (13)
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Dr. JOAN PLANA MAS
Equip d’Atenció Primària de Berga  

Osteoporosi

SALUT

L’osteoporosi és una malaltia que es caracteritza 
per la pèrdua progressiva de calci (Ca) dels os-
sos, fet que implica una disminució de la resis-

tència d’aquests. Com a conseqüència, poden aparèixer 
fractures de baixa energia, és a dir, fractures en do-
nar-nos petits cops o fins i tot fractures sense cop previ.

És una malaltia silenciosa i, per tant, en molts 
casos no dona cap mena de símptoma fins que no es 
produeix una fractura, que llavors sí que pot donar 
dolor i impotència funcional. 

L’osteoporosi és la malaltia metabòlica òssia més 
freqüent als països occidentals. Representa un problema 
de salut pública molt important, per la seva alta preva-
lença i a les repercussions sociosanitàries i econòmiques 
que comporta. Malgrat l’elevada prevalença de l’osteo-
porosi, menys del 30% dels pacients estan diagnosticats i 
menys del 10% reben tractament. A Espanya la pateixen 
més de tres milions de pacients. Pot afectar tant a homes 
com a dones, però és molt més freqüent en les dones en 
una proporció aproximada de 3-4/1.

Els ossos són teixits vius que, per conservar les 
seves propietats, tant de resistència com d’elasticitat, 
cal que se sotmetin a un procés constant de destrucció 
i construcció. En condicions normals aquest procés 
està equilibrat, essent més favorable la formació d’os.

Els nivells de Ca als ossos es 
van incrementant tant en els ho-
mes com en les dones fins a arribar 
als 30-35 anys, i és en aquest mo-
ment quan aquest equilibri es co-
mença a trencar a favor de la des-
trucció i pèrdua de Ca dels ossos 
de manera progressiva i molt lenta.

Per aquest motiu, és molt im-
portant arribar als 30-35 anys amb 
un nivell de massa òssia el més ele-
vat possible (pic de massa òssia), ja que a partir d’aquest 
moment aquesta quantitat d’os anirà disminuint pro-
gressivament. 

L’osteoporosi és més freqüent en dones i això 
s’explica per diferents factors. Primerament, les dones 
normalment no arribaran a tenir un pic de massa òssia 
tan elevat com els homes (Figura 1) cosa que farà que, 
a partir dels 30-35 anys, quan la destrucció òssia és 
més gran que la construcció, parteixin ja d’uns nivells 

de Ca als ossos inferior, afavorint 
així l’aparició de possibles fractu-
res de baixa energia amb els anys.

Un altre factor molt impor-
tant que fa que l’osteoporosi sigui 
més freqüent en dones és que, a 
partir d’una edat, entren en una 
etapa de la seva vida que és la 
menopausa. Aquesta fase, entre 
altres canvis, provoca una dismi-

nució molt important dels nivells 
d’estrògens, el que ocasiona una disminució més rà-
pida i intensa del pic de massa òssia i, per tant, una 
predisposició a un major risc de patir osteoporosi. í

L’ELIMINACIÓ DE 
TEIXIT OSSI VELL ES 

MANTÉ AMB EL 
CREIXEMENT 

DE NOUS

70-90% DE LES 
FRACTURES DE 

MALUC SÓN 
D’OSTEOPOROSI

EL CREIXEMENT DE 
TEIXIT NOU NO POT 

SEGUIR EL RITME DE 
L’EXTRACCIÓ 

D’OS VELL

OS NORMAL

OSTEOPOROSI FIGURA 1

OS SA OSTEOPOROSI
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Els peus dels nens es desenvolupen a 
mesura que creixen, tenen una gran 
quantitat de cartílag que es va ossificant 

mica en mica. És per això que, durant aquest 
període de desenvolupament, tenim possibili-
tats de realitzar correccions als peus.

Per aquest motiu, és molt important realit-
zar revisions periòdiques en aquestes edats, el 
control del creixement i els tractaments preven-
tius i correctors ens ajudaran a prevenir futures 
complicacions en els peus i en la posició de la 
resta del cos en l’edat adulta.

En aquestes revisions no tan sols es valoren 
els peus, sinó també es valora els genolls, 
malucs, esquena i calçat que s’està usant.

Si es detecta de manera precoç, les desa-
lineacions que presenten els nens als peus, 
cames i esquena, hi ha moltes possibilitats de 
millora, ja que es troben en fase de creixement i 
ossificació i es pot corregir la posició.

Podologia pediàtrica 
(creixent pas a pas)

Podòloga  

SUSANA CARRASCO

SALUT
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Els problemes més habituals de consulta de 
podologia pediàtrica són:

De posició i forma del peu
l Peu pla o valg

De pell i ungles
l Ungles clavades
l Papil·lomes (berrugues)

De la marxa
l Caminar amb els peus endins
l Caminar de puntetes
l Dolor al taló quan es practica esport 
   i camina (Server)

Les ungles s’han de tallar poc i sovint. La for-
ma de tallar-les ha de ser recta, que els costats 
quedin llargs, així evitarem que es clavin.

Per poder valorar la posició dels peus 
farem una exploració estirats, drets i caminant.

Quan valorem la marxa, tant valorem els 
peus com les cames, genolls, malucs, esquena, 
desgast del calçat.

Sempre hem de tenir en compte que a cada 
edat hi ha coses que entren dins la normalitat, 

Centre Podològic
S u s a n a  C a r r a s c o

Pere III, 11 bxs 08600 BERGA
93 822 27 32

per exemple els peus plans poden ser a causa 
de la flexibilitat i teixit gras plantar en els na-
dons, no té perquè ser un problema, la mateixa 
evolució i creixement ho solucionarà. 

També hem d’anar molt en compte amb 
el calçat. Com a norma general i si no hi ha pro-
blemes de posició del peu en el naixement, en 
els nadons cal protegir els peus de la climato-
logia, amb uns mitjons perquè no tinguin fred 
és suficient. 

Quan el nen comença a gatejar, es pot posar 
un calçat molt flexible i que protegeixi els dits 
de possibles fregaments, mai que portin sive-
lles al dors del peu. 

Quan comença a caminar, podem posar 
unes sabates que també han de ser molt fle-
xibles, que recullin bé tot el peu, ben lligades, 
normalment amb velcro, i amb contrafort del 
taló. Mai que sobrepassi el turmell. Es pot al-
ternar amb estones de mitjons o descalç per un 
correcte desenvolupament muscular i propio-
ceptiu del peu.

Els peus estan pensats per caminar descal-
ços i sobre terreny irregular, per això tenen gran 
quantitat d’ossets i musculatura, és per aquest 
motiu que els és bo de treballar descalços (sem-
pre i quan hi hagi una seguretat higiènica).

En totes les edats, sobretot s’ha de controlar 
cada poc temps que el calçat els va a la mida 
correcte (sempre que sobri un dit per la puntera 
del calçat), ja que el peu els creix ràpidament.

Un apartat important seria la pràctica 
d’esport, ja que hi ha gran quantitat d’extraes-
colars dirigides a l’esport. Per cada esport hi ha 
un calçat adequat, no serà el mateix la sabata 
de futbol que la de córrer. Aquest calçat és per 
a entrenar o practicar l’esport triat, mai serà per 
portar tot el dia.

Per últim, els podòlegs també realitzem una 
tasca d’educació en la salut ensenyant als nens a 
autocuidar-se els peus i prevenir complicacions 
d’una mala higiene i mals hàbits. í
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Medicina estètica

www.medicalaesthetics.cat

Toxina botulínica:
les 5 qüestions 
més habituals

El món de la medicina estètica, tal com 
la coneixem avui dia, va començar 

l’any 1987, quan l’oftalmòloga Jean Carrut-
hers va tractar els primers pacients amb una 
proteïna purificada que té el nom de toxina 
botulínica tipus A, també coneguda com a 
Botox®, Azzalure, Bocouture®, etc.

Gairebé tothom coneix el nom de Bo-
tox®, tot i que hi ha encara dubtes i errors 
en la idea que la gent té de la medicació. 

Com a metge dedicat exclusivament a 
la medicina estètica, em trobo molt sovint 
que els pacients nous no saben què pensar 
de l’ús del Botox® i altres tractaments no 
quirúrgics, tals com materials de volum, el 
làser o els productes dermatològics avan-
çats. El nostre deure com a professionals 
facultatius és el de donar informació clara 
i complerta, permetent que el pacient pugui 
prendre la millor decisió. És per això que 
la consulta inicial és tan important. Així 
doncs, a continuació es poden veure les 
qüestions més comunes:

—1. He sentit que el Botox® és un verí. 
És veritat?

La toxina botulínica és una medicació de 
prescripció com qualsevol altra. Totes les 
medicacions són potencialment perilloses, 
depenent de la dosi emprada i de la manera 
que s’administri. En tractaments estètics, la 
dosi mitja per a un pacient adult són unes 25 
unitats de botox. Per poder causar toxicitat, 
seria necessari utilitzar aquesta dosi multi-
plicada per 100. Això vol dir que la toxina 
botulínica és una medicació molt segura, 
mentre es prepari i s’injecti correctament.
—2. No m’agraden els tractaments que 
utilitzen productes artificials. 

El Botox® està produït per un microor-
ganisme que es troba en la natura, el Clostri-
dium Botulinum. No es pot sintetitzar artifi-
cialment al laboratori, pel que, per definició, 
estem parlant d’un producte estrictament 
natural. 
—3. És un tractament massa nou. Se sap 
el que passarà en el futur?

Dr. MARC 
ARMANGUÉ JORBA

CENTRE DE FISIOTERÀPIA I REHABILITACIÓ
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La utilització de la toxina botulínica en 
medicina no és nova. El 1895, el cientí-
fic Emile van Ermengem va descobrir la 
bactèria productora, el Clostridium Bo-
tulinum. Es va començar a utilitzar tera-
pèuticament el 1980, pel que s’ha emprat 
de manera segura i eficaç durant més de 
30 anys en especialitats mèdiques tals con 
neurologia, oftalmologia, gastroentero-
logia, etc. Hi ha més de 20.000 articles i 
estudis científics publicats sobre el tema. 
Fins avui, no hi hagut complicacions im-
portants en tractaments regulars, inclo-
ent-hi pacients adults i pediàtrics.
—4. Em quedarà la cara sense ex-
pressió?

Utilitzant la tècnica adient, la toxi-
na botulínica relaxa només la part dels 
músculs facials que provoquen els sig-
nes d’envelliment, permetent que encara 
hi hagi expressió. La dosi del tractament 
també juga un paper important, ja que 
gràcies a aquesta, es poden assolir dife-
rents graus de relaxació muscular.
—5. És veritat que hauré de repetir el 
tractament cada dos mesos?

Els efectes del Botox® duren entre 
tres i sis mesos, depenent de la persona. A 
mesura que el o la pacient torna a la con-

sulta per fer un tractament nou, la dosi i 
la tècnica s’ajusten per adaptar-se als seus 
requeriments individuals, per tal de millo-
rar els resultats estètics i la seva durada. 
Després d’uns quants tractaments, s’ha 
observat que aquests resultats tendeixen a 
durar més, ja que els músculs tractats re-
dueixen la seva activitat. De fet, els meus 
pacients regulars normalment venen a fer-
se el tractament un a dos cops l’any, i en 
molts casos, fins i tot menys.  

En definitiva, el tractament amb la 
toxina botulínica per ús estètic és segur i 
eficaç, sempre i quan s’administri per un 
metge amb experiència i formació adient. 
Tot i això és molt important que cada pa-
cient nou tingui una consulta inicial amb 
el facultatiu, per aprofundir en cada dubte 
i qüestió, i obtenir la informació rellevant 
que l’ajudi a assolir els efectes estètics 
desitjats.
Exemples reals
Les fotografies que mostrem són de pa-
cients reals tractats prèviament amb la 
toxina botulínica. Els pacients han donat 
el seu consentiment per a la publicació de 
les seves imatges. í

Per a més informació: 
938 220 053 o info@cmbergueda.com
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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
www.avia.cat avia@diba.cat
Mercat setmanal  (dimecres)

Farmàcia 938 230 300

Restaurant Cal Garretà 
   (Graugés)  938 230 154
Bar Restaurant El Padró  938 231 313
Bar Restaurant La Teula  938 230 280
L’Stop  938 231 156         

Bagà 
 
Ajuntament 938 244 013
Oficina Turisme  619 746 099  938 244 862
Dispensari 938 244 500
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
Mercat setmanal   (dimecres)

Farmàcia 938 244 101

Instal·lacions Juli Bover  938 245 050

Berga 
 

Ajuntament 938 214 333
Oficina d’Informació i Tur. 938 211 384
Arxiu Històric Comarcal 938 221 548
Biblioteca Ramon Vinyes  938 221 308
Policia Local 938 210 427
Teatre Municipal 938 210 140
www.ajberga.cat 
Mercat setmanal                    (dissabte)

Ambulatori (CAP) 938 212 744 
Farmàcia Àlvarez-Saz 938 210 402
Farmàcia Badia Soler 938 211 950
Farmàcia Nova del Vall 938 221 306
Farmàcia Maria Cosp 938 210 125
Farmàcia C. Vila Calonge 938 210 518

Borredà 
Ajuntament 938 239 151
www.borreda.net borreda@diba.cat
Mercat setmanal   (dissabte)

Consultori 938 239 091
➜ Farmàcia                           938 239 090 

Riera de Merlès   937 441 263
www.campingrieramerles.cat  
Campalans   938 239 163
www.campalans.net       campalans@campalans.net 

Restaurant Baix Pirineu  938 239 060
Bar-Restaurant Gat Blau  938 239 180

Consell Comarcal del Berguedà 
www.bergueda.cat 938 213 553
Àrea Comarcal de Turisme 
www.bergueda.cat 938 221 500
ADB Agència de Desenvolupament del Berguedà 
www.adbergueda.cat 938 247 700
Oficina d’Informació i Turisme de Berga 
info@turismeberga.cat 938 221 384
Centre Massís del Pedraforca 
tur.saldes@diba.cat 938 258 046
Oficina d’Informació i Turisme de Bagà 
tur.baga@diba.cat 938 244 862
Punt d’Informació de Bagà  619 746 099
Oficina de Turisme de Castellar de n’Hug  
castellarh@diba.cat 938 257 077
Oficina de Turisme de Gósol  
centremuntanya@gosol.ddl.net 973 370 055
Oficina de Turisme de Guardiola de Berguedà  
costacg@diba.cat 973 370 055
Oficina de Turisme de La Pobla de Lillet  
tur.lillet@diba.cat 687 998 541
Oficina de Turisme de Vallcebre  
vallcebre@cercleaventura.com 666 536 039
Parc Natural Cadí-Moixeró 938 244 151
pncadimoixero.dma@gencat.cat 

Oficina Consorci Parc Fluvial  938 380 659 
www.parcfluvial.cat mail: info@parcfluvial.org

Oficina de Turisme de la Colònia Vidal 
Antiga Estació de Tren Colònia Vidal 938 380 093
www.parcfluvial.cat    mail: info@parcfluvial.org

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 de Berguedà 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

INFORMACIÓ COMARCAL

EMERGÈNCIES

SALUT

BARS / RESTAURANTS

CÀMPINGS

SALUT

SERVEIS / SALUT

BARS / RESTAURANTS

INDUSTRIALS

SALUT
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Castellar del Riu 
Ajuntament 938 212 775
Alcaldia 608 998 663
www.castellar.cat      castellarr@diba.cat

Cercs 
Ajuntament 938 247 890
Museu de les Mines         938 248 187
www.cercs.net cercs@diba.cat
Mercat setmanal Cercs (dijous)
Mercat setmanal Sant Jordi   (dimarts)

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

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 

Talia 1924  938 234 031

Vilanova 938 234 082      608 737 714
 www.calbernadas.com info@calbernadas.com
La Cabana 938 234 082      608 737 714
www.calbernadas.com info@calbernadas.com
 La Barraca 938 234 082      608 737 714
www.calbernadas.com info@calbernadas.com
Cal Minguet 
Ctra. Espunyola, km. 6,7  938 234 133
www.calminguet.com calminguet@calminguet.com 
Cal Cirera   938 228 666 - 938 228 972
www.masoveriacalcirera.com     
Cal Torrenti Agroturisme  649 193 492
www.caltorrenti.com    
El Puig de Fonollet  639 426 603
Cal Campllarg                                  639 426 603 
Cal Viudet Vell                                  639 426 603 
www.puigrural.cat  info@puigrural.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 

Carn i Bestiar Prat S.L. Cal Caleio  938 234 006 
Carnisseria Mª Carme  938 234 202
El Rebost de la Victória  938 234 051
Peixataria Antonia Belmonte  938 225 198
Supermercat Pujantell, S.L.  938 234 053
Forn Cal Francesc  938 225 887
Cal Genís-Forn Cabrianes  938 225 887
Forn de Pa Ca la Maria  938 234 052

Restaurant Cafè de la Plaça  938 234 008
Bar La Tasca  938 225 821
Restaurant Sant Pau 626 462 920
Hostal Emphasis  639 313 852

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 Sant Jordi S.C.P.  938 234 375
SITEC 2012  671 078 800
Vilà Motor  938 234 117

Perruqueria Anna Maria  938 234 167
Mireia Perruqueria / Barberia 938 234 293
    626 861 932

AgroNatur  938 234 005

Electrofiguls  938 234 003
PC Imagine 938 225 963 

E&G Assessors Enric Genescà-Zurich 938 225 033
Estruch Assessorament  938 225 049

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

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

Casserres 
Ajuntament 938 234 000
Piscines i zona esportiva 938 234 203
Punt d’informació  666 779 660
www.casserres.cat  casserres@diba.cat
Mercat setmanal  (dijous)

Dispensari 938 234 305
Farmacia Roset Estivill  938 225 867
Peusà - Lourdes Vilalta  938 234 030

Indústria Avícola del Berguedà  938 234 033
Molles Malé  938 234 077
Planafil S.A.  938 225 020

Construccions Dos Hereus S.L.  938 234 399
Materials Casserres S.A.  938 234 076 

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 

BARS / RESTAURANTS

PERRUQUERIES

TALLERS

ALIMENTACIÓ

BARS / RESTAURANTS

CONSTRUCCIÓ

SALUT

FLORS I PLANTES

CALÇATS, COMPLEMENTS I ROBA

AGROTURISME

INDUSTRIALS

FUSTERIA / DECORACIÓ ELECTRODOMÈSTICS / INFORMÀTICA

SERVEIS

SALUT

publicitat          617 395 978
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Gironella 
Ajuntament 938 250 033
Servei de Vigilants 938 228 181
www.gironella.cat 
Mercat setmanal                    (dimecres)

CAP 938 250 321 
Farmàcia Bovet i Franch 938 250 082
Farmàcia Carme Ma Raich 938 228 144
Farmàcia Guixé 938 250 177

Carn i Bestiar Prat S.L. Cal Caleio  938 234 006
La Cooperativa-Agrobotiga 
www.lacooperativa.cat  938 250 379
El Fornet de Cal Moliner  938 250 609
El Globus Pastissers 938 250 385

L’Òptica Gironella 938 250 652
www.lopticagironella.cat 

Vets Gironella  935 992 155  Urg.688 716 979
www.vetsgironella.cat  www.horsedentistry.eu

Càmping Gironella  938 251 529
www.campinggironella.cat 

Gisclareny 
Ajuntament 937 441 020
www.gisclareny.cat  

 Gósol 
Ajuntament 973 370 055
Museu 973 370 055
Centre de Muntanya 973 370 016
www.gosol.ddl.net 
Mercat setmanal   (dijous)

Dispensari 973 370 201 

Guardiola de Berguedà 
Ajuntament 938 227 059
Dispensari  938 227 172
Urgències  608 591 133
www.guardioladebergueda.net 
Mercat setmanal   (dissabte)

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 
Mercat setmanal   (dissabte)

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 
Mercat setmanal   (divendres)

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 

➜ Cal Sicull            674 058 364 - 616 884 015 
     www.calsicull.com  info@calsicull.com

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 

AGROTURISME
ALIMENTACIÓ

ÒPTIQUES

CÀMPINGS

SALUTSALUT

MASCOTES

EL BERGUEDÀ POBLE A POBLE
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➜ MODA I COMPLEMENTS  

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

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

➜ SALUT I BELLESA  

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

➜ DECORACIÓ I LLAR  

Tencor  938 380 008
Arquitectura & Mobiliari 938 380 221

➜ RESTAURACIÓ  

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

➜ LLIBRERIA  
Llibreria Montserrat 938 380 088

➜ FOTOGRAFIA I ELECTRÒNICA  

Electricitat–Electrodomèstics Calsina  
    938 380 247
Iglesias fotògrafs 938 380 005

➜ ALTRES  
Assessoria Puig-reig 938 380 184
Assegurances Garcia / Banc Santander 
    938 380 606

EL REIG

LA PUIG
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Treballem amb mútues
Obrim de 

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

FINANÇAMENT A 18 MESOS SENSE INTERESSOS

Vostè 
tria: 

Odontologia fast food Odontologia de qualitat


