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O així ho creiem, però aquest temps va una mica a la 
seva. Arriben les festes berguedanes per excel·lència. 
La Patum ja ha arribat i cal gaudir-la i respectar-la. 
Al Tasta hi trobareu les informacions de la festa i les 

opinions dels historiadors Dolors Santandreu i Xavier Pedrals 
sobre diversos aspectes patumaires. Volem fer esment especial a 
l’obra de l’artista berguedana Clara Niubò, que il·lustra la portada 
d’aquesta revista. El periodista Ramon Viladomat ens acosta un 
reportatge sobre els monestirs del Berguedà i el Festival Convi-
vium a Sant Llorenç de Guardiola de Berguedà. També parlem 
d’una nova edició del Benvinguts a Pagès, les festes majors de 
Vilada, Cal Rosal, Santa Eulàlia i la Font del Ros de Berga, la 
Festa de l’Esport de Casserres, el Segar i el Batre d’Avià, les 
Festes de la Baronia de Bagà, el Festival de la Baells, l’estiu a 
Castellar de n’Hug, la nova edició del FeMAP i de la caminada 
de la Pobla de Lillet, que enguany fa un interessant recorregut 
pels indrets destacats de la petjada d’Eusebi Güell a la zona. 
Aquest Tasta també inclou articles de Salut molt interessants, les 
Historietes del Pep Massana, les pàgines del INFOBerguedà i 
uns bons consells publicitaris i d’informació que us recomanem
Gaudiu-ne sense embuts! í

La Patum dona la 
benvinguda a l’estiu

Diputació
de Barcelona

No ens fem resposables de les 
opinions dels col·laboradors

®

Propera edició del tasta núm 18
FESTES MAJORS D’ESTIU
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publicitat: tasta@tasta.cat

tel. 617 39 59 78
(tancament edició 23 de juliol)
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Fires i festes

La Patum és la 
festa per excel·
lència de Berga 
i el Berguedà. 
És la festa dels 

sentits i els sentiments, amb 
els tradicionals salts de Pa-
tum a la plaça, les passades 
i moltes més activitats al vol·
tant de la tradició.

Novetats
La Patum és una festa viva, 
que evoluciona al ritme del 
dia a dia. Per això cada any hi 
ha alguna novetat a destacar. 
Entre les novetats d’aquesta 

Del 26 de maig al 3 de juny, Berga celebra les festes 
de l’antiga octava de Corpus, la Patum, declarada 
com a Festa Patrimonial d’Interès Nacional per 
la Generalitat de Catalunya i Obra Mestra del 
Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat 
per la UNESCO.

edició, hi ha la potenciació 
de la formació a les compar·
ses, establiments, les persones 
que estaran darrere les barres 
de Patum i entitats, per a 
detectar possibles agressions 
o comportaments sexistes. 
L’Ajuntament de Berga ha 
creat un punt d’informació 
anomenat Punt Lila per aten·
dre i informar veïns i visitants.

Punt Lila
Situat a la plaça Viladomat, 
comptarà amb cinc professi·
onals que, de dimecres a diu·
menge, aconsellaran els joves 

sobre el consum d’alcohol i 
drogues i atendran possibles 
agressions sexistes durant la 
festa, en coordinació amb els 
cossos de seguretat i emer·
gència. Aquesta iniciativa 
s’emmarca en la campanya 
“Vull la nit”, que el consisto·
ri berguedà aplica a totes les 
activitats relacionades amb el 
jovent. El regidor d’Igualtat 
de l’Ajuntament de Berga, 
Ivan Sànchez, explica que 
“encara que no tinguem cons·
tància de cap agressió sexista 
a la Patum, això no vol dir 
que no s’hagin produït, ja que 
potser no s’han denunciat”. 
La regidora de Patum, Mò-
nica García, ha explicat que 
“una agressió sexista pot ser 
de moltes maneres, no només 
un cop, sinó un senzill co-
mentari o actitud”. Al Punt 
Lila també hi haurà diver·
sos membres d’una entitat 

è
5
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dedicada a l’atenció als joves que 
consumeixin alcohol o drogues, 
amb l’objectiu d’informar·los, fer 
controls i orientar·los. També hi 
haurà, com ja va passar al Carnes-
toltes, una barra de còctels sense 
alcohol. Aquestes activitats es porten 
a terme juntament amb el servei de 
joventut del Consell Comarcal del 
Berguedà.

Patum més oberta 
a tothom
La regidora de Patum, Mònica 
García, explica que “un dels grans 
objectius de l’equip de govern és 
que la Patum s’obri més a tothom, 
que sigui més participada i que 
tothom la senti i la visqui com una 
festa major”. Per això s’han incor·
porat més actes al voltant de la fes·
ta, que la complementen i ofereixen 
l’oportunitat a molts col·lectius de 
poder·la gaudir amb més intensitat. 
Enguany també hi haurà ball popu·
lar, actuacions infantils, diversos 
concerts, tant tradicionals com de 
grups joves, i actuacions a diversos 
punts del barri vell. 

Busos de Patum
La principal novetat dels autocars de 
Patum d’enguany és que s’amplia el 
servei un dia més: s’organitzen auto·
cars el dimecres de Patum, a més del 
dijous i el dissabte. Així doncs, qui 
vulgui anar i tornar a Berga des del 
seu municipi ho podrà fer el dimecres 
30, dijous 31 de maig i dissabte 2 de 
juny de 2018. Els interessats poden 
dirigir·se al seu ajuntament i recollir 
el tiquet, que té un cost de 2 euros 
(anar i tornar) cada dia. Els horaris de 
sortida són, aproximadament, a les 8 
de la tarda i la tornada serà a les 5 de 
la matinada des de la Plaça Gernika 
de Berga. És indispensable que els 
menors d’edat presentin l’autoritza·
ció paterna/materna en el moment de 
recollir el tiquet. Es podran recollir i 
pagar els tiquets a cada ajuntament, 
com a màxim, fins el divendres 25 
de maig. Després d’aquest termini, la 
venda dels tiquets quedarà definitiva·
ment tancada.

Els municipis participants són 
Puig-reig, Casserres, Gironella, 
Olvan, Vilada, Borredà, Cercs, 
Guardiola de Berguedà, Vall-

è
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cebre, Saldes, Gósol, Bagà, La 
Pobla de Lillet i Sant Julià de 
Cerdanyola. L’acció l’organitza 
l’Oficina Jove del Berguedà i el 
Servei Comarcal de Joventut del 
Consell Comarcal del Berguedà, 
amb la col·laboració de les regido·
ries de Joventut.

Seguretat
Enguany el dispositiu de seguretat 
serà el mateix que els darrers anys 
en què a Catalunya ja s’estava en 
nivell 4 d’alerta terrorista. Hi haurà 
controls de Mossos d’Esquadra a les 
entrades de la ciutat, la Policia Local 
també treballarà en la seguretat de 
Patum, juntament amb responsables 
de les colles. Hi haurà l’hospital de 
campanya de Creu Roja a la plaça 
Viladomat, al costat dels efectius de 
seguretat, i també es comptarà amb 
la col·laboració de protecció civil 
per a diverses tasques de la festa. 
Efectius dels cossos de seguretat, 
un any més també faran rondes pels 
barris de la ciutat, a petició de les as·
sociacions de veïns.

Recorreguts passades
Aquest any, els recorreguts de les 
passades o passacarrers de dime·
cres i dissabte, només varien de 
l’any passat en el fet que el de dis·
sabte s’escurça a la zona del carrer 
del Roser. Després del salt per a una 
parella d’administradors a la plaça 
de la Creu, s’anirà cap al carrer del 

è
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Roser, es baixarà a la plaça dels Pa·
ïsos Catalans i pel passatge Porta, se 
sortirà al passeig de la Pau, pujant a 
la plaça de la Creu, on hi haurà un 
altre salt per a continuar en direcció 
a la plaça de les Fonts, seguint el re·
corregut habitual. 

Cartells guanyadors
El 44è Concurs de Cartells Anun-
ciadors de la Patum que es va 
portar a terme a l’Oficina de Turis-
me de Berga del 25 de març al 8 
d’abril, va comptar amb la partici·
pació de 1.334 persones. El cartell 
amb el lema ‘Una banya de bou i 
encara més coses’, de Mar Guixé 
Anglès, ha estat l’obra guanyadora 
del certamen amb 494 vots. El car·

tell titulat ‘Emocions’ de Daniel 
Albert Ortega Caro, ha estat la se·
gona opció amb 439 vots, fet que el 
converteix en l’accèssit del concurs. 
La tercera obra en nombre de vots 
ha estat ‘Des de dins’ d’Eric Cal-
derer Trujillo, seguida de ‘Patúbli-
ca’ de Jordi Plana Pey i ‘Lliber-
tat’ de Lluís Canals Lladó.  

Pel que fa a la categoria infan·
til, Anna Huesca Fernández, de 
l’Escola Santa Eulàlia de Berga, 
ha estat la guanyadora de la 29a 
edició del Concurs de Dibuix 
Infantil del Patum, amb l’obra ti·
tulada ‘La Guita encesa’. Aquest 
cartell va sumar 449 vots durant el 
període de votació en què hi van 
prendre part 1.309 persones.   è

è
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Homenatges especials 

Enguany també hi haurà diversos reconeixements. Concretament als germans 
Pons per la seva dedicació i col·laboració amb la festa. Tanmateix, es posarà 
en valor la feina feta en favor de la Patum per part de l’Agència de Desenvo-
lupament del Berguedà i el Grup Horitzó del Berguedà.

Els membres de la corporació també han acordat homenatjar les perso·
nes empresonades i exiliades a causa del procés sobiranista de Catalunya. En 
aquest sentit, el consistori aprofitarà l’acte d’entrega dels títols de Patumaire 
i Patumaire d’Honor que es farà el dissabte, 2 de juny, per fer una menció 
especial a Dolors Bassa Coll, Antoni Comín Oliveres, Jordi Cuixart Navarro, 
Carme Forcadell Lluís, Joaquim Forn Chiariello, Anna Gabriel Sabaté, Oriol 
Junqueras Vies, Clara Ponsatí Obiols, Lluís Puig Gordi, Carles Puigdemont 
Casamajó, Raül Romeva Rueda, Marta Rovira Vergés, Josep Rull Andreu, 
Jordi Sànchez Picanyol, Meritxell Serret Aleu i Jordi Turull Negre.  

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

Polígon Industrial la Valldan
Camí de Garreta, 30-31   08600 Berga

Fires i festes

Segur que més d’alguna ve·
gada ens han fet aquesta 
pregunta o bé nosaltres ma·
teixos, en el nostre interior, 

ens l’hem plantejada.
La meva resposta seria posi·

tiva. Crec que, de mica en mica, 
estem canviant la fesomia de la Pa·
tum, o sigui, en certa manera penso 
que l’estem matant.

A finals del segle XIX, l’Ajun·
tament de Berga va creure oportú 
fer tota una sèrie de canvis en la 
festa per tal de potenciar·la com a 
reclam turístic. Les modificacions 
van ser radicals, tant, que la Patum 
d’avui té poc a veure amb la festa 
que va néixer al voltant de la cele·
bració del Corpus Christi. Real·
ment, la Patum en la seva forma ac·
tual data de les últimes dècades del 
segle XIX i una bona mostra en són 
els nombrosos centenaris que hem 
anat celebrant en aquests darrers 
anys en relació amb les comparses.

Estem matant 
la Patum?

M. DOLORS
SANTANDREU SOLER

Historiadora

OPINIÓ

Hi ha diversos aspectes de la 
festa que em fan patir i crec que, 
potser, seria el moment de fer un 
punt i a part i que tant l’Ajuntament 
com el Patronat de la Patum, tal i 
com es va fer a finals del segle XIX, 
posessin en marxa una reflexió so·
bre com volem la Patum del present 
i, sobretot, del futur. 

Ara es porta la idea que la Patum 
és del poble i que, per tant, tothom pot 
fer el que li sembli i quan li sembli. Jo 
discrepo d’aquesta falsa democràcia i 
penso que s’han de marcar uns eixos 
fonamentals a seguir i uns límits que 
no es poden traspassar. 

Suara parlava de coses de la Pa-
tum que em preocupen. D’aquestes 
n’hi ha dues que crec importants. La 
primera és l’espai festiu, el lloc on es 
desenvolupa la festa que, en el nostre 
cas, són fonamentalment la plaça de 
Sant Pere i els carrers i places del nu·
cli antic. Seria tan difícil aconseguir 
que la plaça no sembli un envelat? 

è
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Pancartes, pintades, banderes... No 
vaig en contra del que representen, 
sinó que em mou una qüestió pura·
ment estètica. No demano que tor·
nem a posar domassos als balcons, 
només que tinguem una mica de 
visió de conjunt, que pensem que, a 
través de les televisions, ens veu mig 
món i que ens preguntem quina és la 
imatge que volem donar. 

I què podem dir dels carrers? 
La visió que tenim berguedans i 
no berguedans quan passem per 
alguns carrers és desastrosa. És el 
domini de la deixadesa, la brutícia i 
les pintades. En aquest cas la meva 
pregunta es dirigeix a l’Ajuntament: 
seria possible intentar tenir una Ber-
ga més neta? No es poden esborrar 
les pintades? O, més ben dit, no es 

pot demanar als que les han fet que 
les esborrin? Crec que la imatge de 
Berga milloraria notablement.

El meu segon motiu de preocu·
pació són les innovacions que algú 
introdueix sense encomanar·se ni a 
Déu ni al dimoni i que van quedant 
integrades a la festa, sense tenir·hi 
res a veure. És en aquest sentit que 
demanaria una reflexió en profun·
ditat i el marcar una ortodòxia pa·
tumaire. Afortunadament, disposem 
de dues Patums, la de lluïment i la 
del vespre. La de lluïment hauria de 
ser la de l’ortodòxia i la del vespre la 
de la rauxa, la del deixar·se anar en 
la qual tindrien cabuda totes aques·
tes innovacions, celebracions, etc.

Us convido a reflexionar-hi.
Bona Patum! í

è
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Administradors i
administradores
de Patum

XAVIER PEDRALS 
I COSTA

Historiador

OPINIÓ

Enguany hi ha hagut 
algunes dificultats per 
aconseguir adminis-
tradors i adminis-

tradores de Patum. En tot cas, 
sembla que no hi ha les nombro·
ses sol·licituds que eren freqüents 
uns anys enrere. Ha baixat radi·
calment el nombre de matrimonis, 
tant els religiosos com els civils. 
Predominen avui les parelles de 
fet. La societat ha canviat molt 
en els darrers anys, i no són tan 
llunyanes les situacions de pa·
relles candidates que no podien 
accedir·hi, per l’elevat nombre de 
demandes, o perquè no complien 
els requisits tradicionals, cas de 
matrimoni civil fins fa pocs anys. 

El problema de la manca 
d’administradors ja s’havia pro·
duït altres vegades, i que es van 
afrontar el 1956 i 1957; segons 
la Crònica menuda de la Ciutat 
de Berga de Josep Armengou, a 

aquesta qüestió se n’hi van afegir 
alguns altres temes de Corpus: 
professons, celebracions religio·
ses, etc., i tots ells van ser encar·
rilats per una magnífica proposta 
presentada pels advocats de la 
ciutat, elaborada per Juli Cardo-
na, i aprovada per l’Ajuntament, 
el mateix 1957, on es precisa dia 
per dia el paper dels administra·
dors, i que de fet és la que s’ha 
anat seguint fins avui. 

Els administradors s’han con·
vertit en una pervivència històrica 
d’una època en què, efectivament, 
recollien diners i els administra·
ven per costejar les celebracions 
de Corpus, oficis religiosos, pro·
fessons, festes de barris, no única·
ment, ni tan sols principalment la 
Patum. Aquesta funció ja fa molts 
anys que la varen perdre, i de fet 
els administradors van ser abolits 
durant el període de la República, 
ja que l’Ajuntament, que pagava è
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la festa, argumentava que ja no calia 
el seu paper. 

Reinstaurats a la postguerra, avui 
sobreviuen amb totes unes altres fun·
cions, bàsicament protocol·làries i de 
representació de la ciutat, com una 
part de la tradició. Unes figures que 
ningú no es qüestiona. Cal veure si 
el problema és la fórmula d’accedir 
al càrrec. De la mateixa manera que 
actualment ja semblaria fora de lloc 
no acceptar els matrimonis civils, 
potser caldria plantejar·se altres pos·
sibilitats, des de les parelles de fet, 
amb els requisits que calgués, fins 
a les segones núpcies, les noces de 
plata o d’or, o tota la varietat de situ·
acions que actualment es produeixen 
al nostre entorn. Cal obrir portes. La 
nostra és una societat complexa, i cal 

adaptar·s’hi. Es podria anar ajustant a 
la realitat fins a aconseguir un regla·
ment senzill però que permetés veure 
els administradors com un reflex de 
la ciutat, cosa que alhora permetria 
proveir aquestes places sense proble·
mes. Si els requisits no s’ajusten a la 
realitat social, la situació de dificultat 
es repetirà, perjudicant i qüestionant 
unes figures tradicionals. 

Segur que hi ha altres aspectes per 
considerar, però creiem que aquest és 
dels que pesa més. 

Berga ha tingut i té un geni espe·
cial per a la festa, com ho demostra la 
pervivència de la Patum, quan moltes 
altres celebracions associades al Cor-
pus, i molt rellevants, s’han perdut a 
Catalunya. Una part del geni és adap·
tar·se conservant l’essencial. í

è
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BOTIGA VIRTUAL
Tel. 609 791 095 - 659 620 766
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- Certificada per CCPAE
- Lots de 7, 14 i 21 kg
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 al buit.
- Transport inclòs.

VENTA DE VEDELLA ECOLÒGICA 



2222

Fires i festes



2323



24



2525



26

Fires i festes 2018

Dissabte 7 de juliol
16h Campionat de Pòquer al Bar Pica-Pica     
(5€ per persona)

Divendres 13 de Juliol
17h Festa de l’escuma amb colors.
18h 19:30h Recollida de truites casola-
nes a la barra de la Comissió de Festes.
19h Pregó d’inauguració a la pista poliespor-
tiva amb la presència d’autoritats, membres 
de la junta i presentació de les pubilles i hereu.
20h Concurs de truites amb votació popu-
lar i degustació a la pista poliesportiva (preu: 
0,50€/porció).
20:30h Venda de tiquets per als pinxos a la 
barra de la Comissió de Festes (preu pinxo: 
1,50€ / entrepà de pinxo: 2,50€).
21h Entrega de pinxos a la barra de la Co-
missió de Festes.
22h Gran concert amb Los Desmadraos.

23:30h Sessió de Dj amb el locutor líder de 
la ràdio musical a Catalunya “Adrià Ortega 
– Led Party”. 

Dissabte 14 de juliol
08:30h 2a Trobada de cotxes clàssics de 
Santa Eulàlia a la pista poliesportiva.
10h Lliurament de les làmines del Concurs 
de Dibuix al Local de l’Associació de veïns.
12h Recollida de dibuixos i votació popular 
a la pista poliesportiva.
16h Bingo popular a la pista poliesportiva 
(3€/cartró).
16h Jocs de cucanya a la plaça de Santa 
Eulàlia. Organitza Grup de joves.
16h Campionat de Botifarra al Bar Asturias. 
(Preu: 10€/parella).
20h Venda de tiquets per a la botifarrada 
popular a la barra de la Comissió de Festes 
(entrepà 3€ / entrepà + beguda: 4€).

20:30h Botifarrada popular a la pista po-
liesportiva.
23h Gran revetlla a càrrec de l’orquestra 
“Alma Gemelas”. A la mitja part sorteig 
d’una gran panera.

Diumenge 15 de juliol
08h Diana florida amb un toc diferent.
08:30h Partit de futbol mixt júnior al camp 
de Futbol de Berga.
09h Solemne missa cantada per la Coral 
Queraltina. Seguidament, xocolatada po-
pular a la pista poliesportiva.

Festa del barri de Santa Eulàlia 9:30h Partit de futbol mixt, solters/es ver-
sus casats/des al camp de Futbol de Berga.
10h–13h Castells inflables per a la mai-
nada a la pista poliesportiva i a la plaça de 
Santa Eulàlia.
15h Campionat de Truc al Frankfurt Santa 
Eulàlia (10€/parella).
17:00h Exhibició de Sevillanes amb Eva-
bel i altres convidats.
19h Lliurament dels diferents premis a la 
pista poliesportiva. Seguidament, gran ball 
fi de festa amb Orgue de Gats.
20h Venda de tiquets per als pinxos a la 
barra de la Comissió de Festes (preu pinxo: 
1,50€ entrepà de pinxo: 2,50€).
20:30h Entrega de pinxos a la barra de la 
Comissió de Festes. Hi haurà servei de bar 
durant tots els dies a càrrec de la Comissió 
de Festes. En cas de mal temps els actes es 
faran a l’Hotel d’Entitats / Centre Cívic.
Organitza: 
Comissió de Festes de Santa Eulàlia í



27

Els propers 8 i 9 de juny se 
celebrarà la 3a edició de la 
Festa de l’Esport de Cas-

serres. El divendres dia 8 hi haurà 
la Nit de l’Esportista, i el dissab·
te dia 9 es portaran a terme dife·
rents activitats esportives. Tots 
aquests actes són organitzats per 
la regidoria d’Esports de l’Ajun·
tament de Casserres, conjunta·
ment amb les entitats esportives 
del municipi. 

Les dues edicions anteriors 
han estat un gran èxit, gràcies a la 
gran participació a totes les activi·
tats i l’ajuda en l’organització de 

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

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

Homenatge als clubs i esportistes casserrencs
les entitats esportives del poble. 
Durant la Nit de l’Esportista es van 
reconèixer les entitats esportives 
del municipi i tots aquells esportis·
tes que, a nivell individual, havien 
aconseguit fites importants essent 
esportistes d’elit.

En aquesta edició, el diven·
dres dia 8, a part d’homenatjar 
cada una de les entitats, es premi·
arà els esportistes individuals que 
han estat al podi amb categoria na·
cional, l’entitat de motor Històrics, 
per la seva dedicació en l’organit·
zació de diferents trobades, i també 
dos retrobaments: un del Casserres 

FC de les temporades 1974 fins al 
1976 aproximadament i l’altre dels 
primers anys de l’equip femení de 
futbol sala de fa gairebé 20 anys.

Durant el dia 9, dissabte, es 
duran a terme activitats esportives 
per a totes les edats i relaciona·
des amb tots els esports que ac·
tualment practiquen les diferents 
entitats: bàdminton, voleibol, ten·
nis, futbol, futbol sala i petanca. 
Es faran a la zona esportiva i als 
equipaments esportius de la vila. 
La regidoria d’Esports de l’Ajun·
tament de Casserres us convida a 
participar·hi. í

Festa de l’Esport de Casserres
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JUNY:
 10 Jordi Bruch
 17 David Casals
 24 Raimon Músic

JULIOL:
 1 Pep i M. José
8 Lucky Luck
15 Enric Carreras

22 Ostres Ostres
29 Àlex

Balls a la plaça Santa Maria de Casserres
Comencen a les 7 de la tarda. En cas de mal temps, al Pavelló.



Obert les nits 
de divendres i dissabte d'estiu

Tapes, copes, 
hamburgueses i ostres 

C/Major, 48 bxs 
Telf 938 380 220 

darrera el Celler 
de Ca la Quica

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 LA PAELLA

Menjar bé
___ ___ Berga ___ ______ ___ Puig-reig ___ ___

MENÚ DIARI     

SOPARS DE GRUPS 

I CELEBRACIONS

938 223 121  
Plaça Europa, nº 

08600 BERGA

NOVA 
TEMPORADA !
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No t’ho perdis

HORARIS:
Dijous, divendres i dissabte a partir de les 20,30h — Dissabte i diumenge a partir de les 11,00h del migdia

Font dels Torracs, Bassacs                       08680 GIRONELLA                 Sortida 88 C-16                                      info@restaurantcalpajares.com
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NOU VOLVO XC40.

La prestigiosa marca automobilística Vol-
vo té un nou centre de referència a la 
Catalunya central. Es tracta de Motor-
cat Premium, concessionari Volvo a les 

comarques del Bages, Berguedà, Osona, Anoia i 
Garrotxa.

Motorcat Premium ha inaugurat el nou con·
cessionari i l’ha presentat a la premsa. Les noves 
instal·lacions, situades al carrer Mossèn Jacint Ver·
daguer 24 de Manresa, compten amb 2.500 metres 
quadrats, amb una àmplia zona d’exposició i vendes 
on destaca la zona “relax” per a conèixer les carac·
terístiques dels vehicles en família. Les instal·lacions 
també disposen de taller, oficines i servei de recan·
vis. Unes instal·lacions dissenyades en base a la Volvo 
Retail Experience (VRE) de Volvo, amb detalls escan·
dinaus per a oferir una experiència prèmium al client.

El grup Motorcat, que inclou altres concessiona·
ris a la Catalunya central, neix gràcies a la iniciativa 
i entesa de dos joves empresaris amb una llarga trajec·
tòria familiar en el món de l’automòbil, Jordi Macià 
Rosell d’Automòbils Pedret i Aicamotor (Berga, 
Manresa i Puigcerdà) i Josep Basols Aguilera de Ga-
ratge Montserrat (Igualada i Martorell). El grup, nas·
cut l’any 2017, preveu unes vendes de 3000 vehicles, 
dels quals 300 a través del concessionari Volvo i una 

facturació global propera als 40 milions d’euros per 
aquest 2018.

El grup automobilístic, que compta amb 90 tre·
balladors, incorpora aquest any la primera marca 
prèmium, Volvo, amb instal·lacions a Manresa 
i Vic, i properament obrirà noves instal·lacions a 
Igualada. Així mateix ofereix servei de la marca a 
través de la resta de tallers i empreses del grup. 

Motorcat Premium Volvo ofereix les darreres 
novetats de la marca escandinava que durant la pre·
sentació va comptar amb la presència de Germán 
López-Madrid (Senior Advisor de Volvo Car Corpora·
tion) i José María Galofré (Conseller Delegat de Volvo 

MOTORCAT PREMIUM 
Nou concessionari VOLVO a la Catalunya Central

Motor

LA INAUGURACIÓ VA COMPTAR AMB CÀRRECS I DIRECTIUS DE VOLVO.

JORDI MACIÀ I JOSEP BASOLS, RESPONSABLES DE MOTORCAT.
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Car España), entre altres directius de la marca i del grup, 
els quals van explicar els objectius actuals i de futur de 
la marca, basada en les persones, la qualitat mediam·
biental, el servei, l’ètica, la gran qualitat, el disseny i 
sobretot la seguretat, amb l’objectiu del que anomenen 
20/20, cap accident amb persones ferides greus ni per·
sones mortes en vehicles Volvo l’any 2020.

La gamma actual de Volvo compleix el nivell 
2 d’autonomia, amb sistema de conducció semiau·

tònom. La marca també preveu que a 
finals de 2019, tots els models comp·
taran amb motors híbrids on l’electri·
citat serà cada vegada més el suport 
de tracció i amb la intenció de disposar de 5 models 
totalment elèctrics al final de la dècada.

A la presentació es va emfatitzar la qualitat, tec·
nologia i connectivitat de diversos models com els 
S90, S60, S40, el nou S40 Cross Country, XC60, 

i el cotxe de l’any a Europa, el Volvo XC40, amb 
unes prestacions i una qualitat excepcionals.
—Motorcat Premium Volvo és al carrer Mossèn 
Jacint Verdaguer 24 (cantonada amb carrer Bisbe 
Comellas) de Manresa, telèfon 935 240 808 i a 
www.motorcatpremium.com — í

NOVES INSTAL·LACIONS DE MOTORCAT PREMIUM VOLVO A MANRESA.

VOLVO S90 (A DALT) - “ESPAI RELAX” DE VENDES ( A BAIX).
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E
n aquests anys, el territori 
de l’actual Berguedà s’eri·
gí en terra monàstica, amb 
una activitat frenètica pel 

que fa a la construcció de recintes i es·
glésies, que constitueixen un dels seus 
principals tresors monumentals.

La nostra ruta podria incloure un 
llarg recorregut, fins ara poc reivin·
dicat, pel conjunt de monestirs que 
encara perduren com a edificis, alguns 

millor conservats que altres, però que 
en el seu conjunt se’ns mostren com 
un intent polític de cohesionar un ter·
ritori per part dels seus comtes gover·
nants amb la introducció de la regla 
de Sant Benet, la regla del “pater 
Europeae” que imposaria uniformitat 
davant els ritus o litúrgies locals com 
la mossaràbiga o visigòtica, a la pe·
nínsula ibèrica.

En aquest territori de Marca His-

pànica neixen doncs, alguns monestir 
que han persistit, algun d’ells, al llarg 
de més d’un miler d’anys: Sant Llo-
renç, Sant Pere de la Portella, Santa 
Maria de Serrateix, Sant Jaume de 
Frontanyà, Santa Maria de Lillet, 
Sant Pere de Graudescales, Santa 
Maria de Valldaura, Santa Maria de 
Lluçà, Sant Salvador de la Vedella... 
tots ells, per si sols mereixen una visita, 
que si pot ser guiada i explicada, molt 
millor per poder·ne entrar en profundi·
tat en el seu sentit i meditació. Malau·
radament, malgrat que en la majora de 
casos els edificis han estat restaurats, el 
seu accés no sempre està obert i dispo·
nible al visitant.

Afortunadament, per endin·
sar·nos una mica a l’esperit històric 
monacal, tots els monuments han estat 
estudiats en profunditat, el que fa més 
assequible el seu coneixement.

Berguedà, terra de monestirs
La tradició monacal a les terres berguedanes neix en plena èpo-
ca medieval, als voltants de l’any mil pel compte de Cerdanya, 
Oliva Cabreta, i posteriorment per seu tercer fill, l’abat Oliva, 
comte de Berga i Ripoll (998-1002), bisbe de Vic (1018-1046) 
i abat de Santa Maria de Ripoll i Sant Miquel de Cuixà 
(1008-1046), fundador també del monestir de Montserrat i 
restaurador de les ciutats de Manresa i Cardona.

RAMON VILADOMAT
Periodista

REPORTATGE

Cultura

MONESTIR SANT JAUME DE FRONTANYÀ.
è
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Sant Pere de la Portella
En el llibre Memòries del monestir 
de Sant Pere de la Portella i del tot 
el seu abatiat i baronia, de Joan San-
tamaria Rovira, prevere, publicat 
l’any 1935 i reeditat per la revista El 
Vilatà l’any 1984, llegim en les seves 
primeres pàgines: “la Portella és un 
formós i ombriu indret del Berguedà, 
situat a unes tres hores de distància 
de la ciutat de Berga vers solixent. Hi 
mena, des d’aquesta població, el camí 
que va a cercar el riu Llobregat al 
lloc anomenat Pedret, de prou crit en 

el mon de la nostra arqueologia per 
la seva esglesiola de marcada petja 
visigòtica, i, sobretot, per la resta de 
les seves pintures murals”.

Dels seus fundadors se’n diu: Fo-
ren els bons Senyors i Vicaris dels 
Comtes de Cerdanya a la Portella, 
els quals, per amor a Déu i per dotar 
de els seus vassalls d’un saludable 
instrument de cultura, pensaren de do·
nar al Castell llur noble companyonia 
d’un monestir, endolcint així les im·
ponents soledats que planaven damunt 
la vall Frontaniana o de la Portella.

El compliment d’aquest desig 

dels senyors de la Portella s’esde·
venia a les darreries del segle desè, 
i n’heuen la glòria Doda, el seu fill 
Wifred i Ermatrudis, muller d’aquest.

Santa Maria de Serrateix
Al llibre El monestir de Santa Maria 
de Serrateix. Una aproximació a la 
seva història, d’Ignasi Feliu de Travy, 
publicat l’any 1977 per l’Editorial 
Montblanc-Marton de Granollers, 
podem llegir “Serrateix, com a mo-
nestir canònicament erigit, fou una 
fundació de la casa comtal de Cer-

danya i Besalú (el comptat de Berga 
pertanyia aleshores al de Cerdanya) 
i, en aquest fet hi hem de veure també 
el desig de l’hegemonia política del 
comte de Cerdanya per damunt del 
d’Urgell, com també en tota fundació 
d’un monestir en aquells temps hi hem 
de veure també, per part dels comtes 
fundadors, una finalitat política: el 
sistema de centralització administra-
tiva carolíngia, La data de fundació 
del monestir de Serrateix fou la del 7 
d’octubre de l’any 977 i es fa constar 
que hom l’organitza sota la regla de 
Sant Benet”. í

SANTA MARIA DE SERRATEIX. SANT LLORENÇ. SANT PERE DE LA PORTELLA.

Cultura

è



39

A
mb l’arribada del bon 
temps, tornen amb una 
certa empenta les activi·
tats lúdiques i culturals 
al Berguedà. Com ja 

es va demostrar en la primera edició 
de l’any passat, el Monestir de Sant 

FESTIVAL

Comença la programació 
artística i cultural al 
Monestir de Sant Llorenç, 
a Guardiola de Berguedà

Llorenç de Guardiola de Berguedà 
torna a omplir aquest buit significatiu 
d’esdeveniments artístics rellevants 
al conjunt de la comarca, presentant 
una oferta atrevida i diversa en la que 
sembla tenir·hi cabuda totes les dis·
ciplines, amb una oferta variada que 
s’allargarà fins a la tardor.

De la mà de l’associació cultural 
Civitas Cultura, integrada per un 
equip dinàmic de llarga tradició en la 
gestió cultural, el Monestir de Sant 
Llorenç vol seguir sent un espai de 
referència en el panorama cultural de 
la comarca iniciat l’any passat amb 

Exposicions

ArtSíntesi - Rafel Canal
Fusió d’elements en un argumentari desdibuixat. Diàleg nadiu 
entre el collage i l’art pictòric. 
 

Skultura - Jordi Tomàs
Quan el missatge pren forma d’escultura. Un tros de 
material inert, un projecte abstracte sense lligams, 
l’embolcall d’una cultura, uns cops de gúbia decidits. 

Ombres, espais d’intimitat – 
Fotografies de Tona Gradailla
L’obscuritat està associada a tot allò que 
amaga, però perquè hi hagi ombres cal 
que la llum hi sigui present i precisament 
aquesta llum és la que ens les mostra.  

Més informació: 
www.monestirsantllorenc.cat

è
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gran èxit de públic. Per Aquesta sego·
na edició la programació s’ha iniciat 
aquest de maig amb un ventall de 40 
propostes fins a finals d’agost sota el 
títol de Festival Convivium.

La proposta d’aquesta segona 
temporada, que s’amplia amb noves 
propostes que s’impulsaran en els al·
tres espais com son les esglésies ro·
màniques de Sant Quirze de Pedret, 
Sant Vicenç d’Obiols, Sant Vicenç 
de Rus i Sant Sadurní de Rotgers, 
o també els espais com la Torre de 
l’Amo de Viladomiu Nou, inclosos 
en el programa de visites guiades del 
Consell Comarcal,en els quals també 

hi haurà actuacions mu·
sicals i activitats cultu·
rals al llarg de l’estiu.

Aquesta és una 
aposta important apor·
tada en la convocatòria 
del concurs convocat 
pel Consell Comar-
cal amb la Diputació 
de Barcelona per als 
propers dos anys i que 
uneix les visites al mo·
nestir amb la progra·
mació cultural. Amb 
aquesta base econòmica, es pot asse·
gurar la continuïtat de la programació 

mantenint un preu eco·
nòmic per a les actua·
cions musicals.

Fins a finals 
d’agost, la programa·
ció de Sant Llorenç 
proposa concerts, 
sessions de dansa, 
obres de teatre, es·
pectacles familiars i 
tallers d’art. A més, a 
partir del 10 de juny, 
cada diumenge al 
migdia hi haurà ver·

muts musicals amb actuacions de 
grups emergents de la comarca.

Memòria monàstica

Enguany, Sant Llorenç vol com·
memorar alguns dels seus anys clau 
acabats en 8 amb alguns concerts 
extraordinaris i memorables. Així, 
celebrarà que fa 1.120 anys que es va 
fer la primera donació documentada a 
l’Abat Sinaldus, que en fa 1.070 de la 
segona donació arxivada, 590 que un 
terratrèmol el va malmetre greument, 
que en fa 20 que la Diputació de Bar-
celona va cloure la restauració i 10 
que aquesta mateixa institució el va 
reinventar tal com ara es presenta. í

     EL TRASPÀS, 
   PUNT I SEGUIT
TEATRE.

INTERIOR ESGLÉSIA SANT LLORENÇ.

Cultura
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30 edició de la Festa del Segar i el Batre

Fires i festes 2018

Diumenge 8 de juliol
Matí, a l’era de Santa Maria
8h Missa a l’església de Santa Maria d’Avià.
9h Durant tot el matí, a l’era de Santa Maria, demostració de 
segar, garbejar i batre, a càrrec de la colla de segadors d’Avià.
Al camp: esmolar, fer el mos, segar, lligar i acaballonar.
A l’era: garbejar, parar batuda, batre a potes, girar batuda, ram-
pillar, fer paller i ventar.
Seguint la tradició dels darrers anys, cada segador portarà un 
aprenent que s’iniciarà en la feina o seguirà ensenyant el que 
tenia l’any passat.
10 h Esmorzar dels segadors, demostració de l’esmorzar tí-
pic que feien els segadors per poder rendir en aquesta feina 
tan dura. L’esmorzar era l’àpat més important i les masies 
guardaven els millors productes per oferir als segadors.
Al matí, venda d’esmorzars de pagès, a càrrec de les mes-
tresses de casa d’Avià. Hi haurà la presència del Pubillatge 
de Catalunya.

Durant l’estona de l’esmorzar, el grup de música Tornaveus, 
acompanyaran en directe als assistents amb cançons i tonades 
típiques de les feines al camp, i també interpretaran la “Cançó 
i dansa del Segar i el Batre d’Avià”, juntament amb la Coral 
Santa Maria d’Avià i dansada pel grup de dansaires d’Avià. 
Tot el matí, prop de l’era de la batuda:
Fira de productes d’artesans de pagès: eines, brodats, olis i per-
fums, joguines i productes de la terra.
Demostració de fer cordes i de filar llana, a càrrec de les famílies 
Estruch i Fitó-Muntada, a més de demostracions d’altres ofi-
cis relacionats amb les feines de pagès.
XXII Trobada de puntaires, vingudes d’arreu de la comarca. 
Organitza: Grup de puntaires d’Avià. 
Intercanvi de robes de patchwork i demostració. 
Organitza: alumnes de patchwork d’Avià.
Activitats lúdiques per als més petits.
Tarda, a la Sala polivalent de l’Ateneu i a la plaça de l’Ateneu:
18:30 h Concert-ball de música tradicional a càrrec del grup de 
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polifonies musicals catalanes Tornaveus a la Sala polivalent 
de l’Ateneu d’Avià. Venda d’entrades anticipades a l’Ajunta-
ment d’Avià (4€) i a taquilla (6€). Els infants de fins a 12 anys, 
entrada de franc. S’oferirà degustació del Pastís del Sega-
dor, remullat amb porrons de moscatell.
20:00 h. Ball amb Som-hi Band, a la plaça de l’Ateneu.

Activitats Paral·leles
Durant tot el mes de juliol, els restaurants d’Avià oferiran el 
Menú del Segador, elaborat amb productes del Berguedà, i 
que representa les característiques de l’àpat principal que feien 
els segadors. 
Del dissabte 30 de juny i fins el diumenge 8 de juliol, els 
comerços d’Avià es guarniran amb decoració que recordarà 
les característiques de la festa.

Divendres 29 de juny
17:30 h  a la Plaça Gran del Barri Masterclass gratuïta de 
Zumba. En cas de mal temps es farà al mateix gimnàs.
Tot Seguit, Festa de l’Escuma. Castell inflable per als 
més menuts durant la tarda. 22:30 h a la Plaça Gran del 
Barri. Vine a reviure la Música dels anys 70, 80 i 90 amb el 
Pd Urrixic. Us convidem a venir vestits d’aquella època i re-
crear l’ambient d’aleshores. Premi a la millor caracterització. 

Dissabte 30 de juny 
11:00 h a la Plaça Gran. Jocs Infantils, organitzat per AEIG 
S. M. de Queralt – Geralda de la Portella. Seguidament Fes-
ta infantil, organitzada per UBIC. 16:00 h al Bar Cerveseria 
Antònia 22è Concurs de Botifarra. Inscripcions a 12€ per 
parella fins a mitja hora abans de començar el concurs. 
17:30 h davant de la Residència Sant Bernabé. Cantada 
d’havaneres amb el grup Sac i Ganxo amb rom cremat i 
coca per a tothom. 22:30 h a la Plaça Gran del Barri. Gran 
ball de festa amb l’orquestra Grand Prémier. A la mitja 
part del ball, per recuperar forces, hi haurà repartiment de 
coca per a tothom. Durant el ball hi haurà servei de bar.

Festa del Barri de la Font del Ros de Berga
Diumenge 1 de juliol

11:00 h a la Plaça Gran del Barri. 4a Mostra de Puntaires.
12:00 h a la Plaça Gran del Barri. Exhibicions a càrrec del 
gimnàs AlterSport. 
16:00 h a la Granja Font del Ros, 30è Concurs de Truc. 
Inscripcions a 10€ la parella fins a mitja hora abans de co-
mençar el concurs. 
19:00 h a la Plaça Gran del Barri. Berenar de comiat i ball 
amenitzat pel duet So Màgic. A la mitja part del ball repar-
timent de premis i sortejos. Castell inflable per als més 
menuts durant tot el dia.
Des del divendres 1 de juny estaran disponibles, als bars 

del barri participants, les butlletes del II Corretapes de la 
Font del Ros. Per 1€ podreu degustar la tapa característica 
de cada bar. Aquestes butlletes amb el segell de cada bar, 
cal dipositar-la a les urnes que trobareu a cada establiment 
participant, per entrar al sorteig d’un dinar o sopar per a dues 
persones al bar guanyador de la millor tapa. Es podran diposi-
tar els vots al Bar de l’Associació fins diumenge dia 1 de Juliol, 
a les 12:00 h. 
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Fires i festes 2018

Cal Rosal ja té apunt la Festa Major que se 
celebrarà del 30 de juny al 8 de juliol amb ac-
tivitats per a tothom. Una festa que sobretot 
reforça els lligams d’amistat dels veïns i veïns 
al voltant d’aquests dies de gresca i retroba-
ment. Ho organitza l’Agrupació Cultural i Es-
portiva de Cal Rosal (ACE) amb el suport de 
l’Ajuntament d’Olvan.
Dissabte 30 de juny 

20h Plaça de l’Estació. Masterclass de 
Zumba a càrrec d’Eve Garcia, Janet, Ke-
vin i Salva Moreno 

Diumenge 1 de juliol 
10h Plaça del Centre. XVIII Trobada de 
Puntaires, VIII Trobada de Plaques de 
Cava i Col·leccionisme en general.
Exposició de manualitats 
18:30h Camp de futbol 
II Torneig de Paintball

Divendres 6 de juliol 
16:30h - Local social. Taller de manualitats 
infantil. En acabar hi haurà berenar (Cal por-
tar tisores de punta rodona) 
18:30h Plaça de l’Estació. Festa de l’es-
cuma.
22h Plaça de l’Estació. Cantada d’Ha-

Cal Rosal es vesteix de 
Gala per la Festa Major!

vaneres a càrrec de Peix FregitPreu de 
l’entrada: 3€. Amb les entrades es sorteja-
ran un garrí i una coca. Durant el descans 
hi haurà cremat de rom. 

Dissabte 7 de juliol 
10h Pla de l’Italià. 3ª Festa de la Bicicleta 
Recorregut per la via verda fins a Pedret i 
circuit tancat per els mes menuts. Hi haurà 
coca amb xocolata pels participants.

15h Teatre de Cal Rosal. Concurs de Bo-
tifarra. 
17h Plaça de l’Estació. Pintacares i Cerca-
vila pel poble.
21:30h Plaça de l’Estació. Pregó de Festa 
Major a càrrec de Gerard Comellas Badia. 
Seguidament Sopar Popular amb l’actua-
ció Pep i Ma José Músics (concert i ball). 
Preu del sopar: 10 € 

Diumenge 8 de juliol 
11h Església de Cal Rosa. Missa Solemne 
cantada per la Coral Estel. En acabar la mis-
sa, la mateixa coral oferirà un petit concert.
12:30h Plaça de Centre. Audició de Sar-
danes a càrrec de la Cobla Principal de 
Berga. Vermut Popular durant la ballada 
de sardanes. Preu del vermut: 1 € 
L’ACE demana que tothom posi senyeres 
als balcons per fer una Festa Major més 
bonica i es reserva el dret d’alterar el progra-
ma si causes imprevistes hi obliguessin. 
En cas de mal temps tots els actes se cele-
braran al teatre. 
El menú del sopar popular serà: Amanida 
de pasta freda, i Botifarra i cansalada 
amb patates.
Els tiquets del sopar popular es podran ad-
quirir als Comerços de Cal Rosal i a qual-
sevol membre de l’ACE, qui desitja a tothom 
una bona Festa Major! í
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A rriba la tercera edició de Benvinguts a Pagès i 
la pagesia catalana es prepara per viure de nou un 

gran cap de setmana de portes obertes. Unes 900 explo-
tacions, restaurants, allotjaments i activitats participen en 
aquesta tercera edició. A la comarca del Berguedà són 
més d’una vintena.

Els pagesos, ramaders i pescadors obriran les por-
tes de casa seva i oferiran una jornada de portes obertes, 
totalment gratuïta, amb tastos de productes i amb la pos-
sibilitat de comprar el producte directament en origen; 
una oferta a la qual s’han apuntat gairebé 250 cases 
d’arreu de Catalunya. Els allotjaments proposen ofertes 
especials de cap de setmana. Els restaurants faran el 
menú Benvinguts a Pagès, amb producte de temporada 
i de proximitat. I diverses entitats i col·lectius organitzen 
activitats relacionades amb la descoberta del territori i 
els seus productes.

Al Berguedà, hi haurà 7 explotacions agràries: 
Cal Pauet, Cal Serrador, Federació Vaca Bruna dels 
Pirineus, Salt del Colom, Xai de Ferreres, Formatges 

Al Berguedà: 
Benvinguts a Pagès
El món rural berguedà i català torna a fer un cap 
de setmana de portes obertes gratuïtes, el 9 i 10 de 
juny, perquè els visitants puguin conèixer, tastar i 
comprar els productes en origen.

Món rural
les mateixes explotacions ja que disposen de segell 
de venda de proximitat. Quatre restaurants oferiran els 
menús Benvinguts a Pagès amb productes de km0 (Ca 
l’Amagat, Cal Fuster, el Niu Nou i Cal Blasi).

Activitats complementàries
A més de visitar les cases de pagès, d’allotjar-se en 
un entorn idíl·lic i de menjar els millors productes, els 
visitants podran completar el cap de setmana amb ac-
tivitats complementàries que van dirigides al públic en 
general i també pels més petits. La Biblioteca de Ber-
ga, Ramón Vinyes i Cluet ens oferirà activitats gratuï-
tes. Durant 15 dies hi trobarem una exposició dels pro-
ductes ecològics i del Berguedà, a més d’una xerrada 
el dijous 7 de juny a les 19h. Els aliments de pagès 
sans i nutritius a càrrec de la dietista nutricionista Eva 
Núñez, i tot seguit un tast de productes del Berguedà.

D’altra banda, hi ha altres ofertes d’empreses del 
sector agrari i d’elaboradors de productes alimenta-
ris que oferiran visites guiades a les seves empreses 
i també en algunes d’aquestes activitats es podran 
realitzar tastos. Aquestes activitats necessiten prèvia 
reserva. Com a novetat enguany es podrà conèixer  
les diferents varietats de cervesa de la  cerveseria 
Rocamentidera situada a Puig-reig i també el projecte 
de vinyes de muntanya Bauma de les Deveses de St. 
Julià de Cerdanyola. Altres activitats com visita guiada 
al centre de reproducció dels guarans, Fuives i visita 
guiada a la cerveseria Pedraforca. També visites als 
comerços de la Bruna dels Pirineus: Carnisseria Gon-
faus, carnisseria Marmi, la Cooperativa. í

Cuirols i Ramaders de Muntanya del Berguedà), 4 res-
taurants (Ca l’Amagat, Cal Fuster, Niu Nou, Cal Blasi), 
11 allotjaments (Baluard de Ferreres, Berga Resort, Ca 
l’Amagat, Cal Cisteller, Volta de Ferreres, el Forner, La 
Casanova d’Escardívol, Masia la Serra, Masia Rural 
Molí del Casó, Càmping Gironella) on oferiran les seves 
ofertes i packs especials. A les visites gratuïtes a les 
explotacions, en què no caldrà reserva prèvia, l’horari 
d’obertura serà de 10 a 14h i de 16h a 19h durant tot 
el cap de setmana i es complementaran amb alguns 
tallers, tastos dels productes i la compra d’aquests en 

Més informació a: www.benvingutsapages.cat  • FB: BenvingutsPages  • TW: @BenvingutsPages  • Instagram: @benvingutsapages  • #benvingutsapagès18
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Món rural

Visiteu els productors de la 
Casa Cal Font, a Sagàs, on 
podreu conèixer quin és el 

procés de cria i engreix dels animals, 
veureu quines són les característiques 
de la raça i amb quina cura es porta a 
terme tot el cicle de vida. Us passaran 
un petit vídeo sobre la raça Bruna, fa·
reu una visita per a poder veure les va·
ques i vedells de la raça i fer un tast de 
vedella. A més de la raça bruna, també 
podreu conèixer altres animals criats a 
pagès com conills, gallines, xais i ca·
brits, i visitar l’hort on podreu conèi·
xer els diferents productes de tempo·
rada. El telèfon d’informació és el 670 
832 368 També trobareu més informa·
ció als webs: www.calfont-sagàs.cat  
www.brunadelspirineus.cat

Per a saber quins són els produc·
tes de la raça bruna dels Pirineus, 
quina és la carn de qualitat que se’n 

Coneix la Raça Bruna dels Pirineus 
a través de la campanya 
“Benvinguts a Pagès”

Al Berguedà podeu conèixer la qualitat dels ramats i la carn 
de la raça Bruna dels Pirineus a través de dues activitats.

deriva, podeu visitar La Cooperati-
va - Agrobotiga situada al número 31 
de la carretera de Bassacs, a Cal Bas-
sacs, Gironella, que estarà oberta el 
dissabte 9 i el diumenge 10 de juny, de 
les 9 del matí a les 2 del migdia. A La 
Cooperativa també hi trobareu molts 
productes de proximitat com Xai de 
Cal Font o de Ferreres, Cabrit de 
Cal Font, embotits elaborats de forma 
artesanal a La Cooperativa, així com 
altres productes elaborats a la comar·
ca, com llet, mel, melmelades etc. 

Quines característiques té 
la Raça Bruna dels Pirineus?
L’origen de la vaca bruna dels Pi-
rineus se situa a les comarques de la 
Vall d’Aran, Pallars Sobirà, Pallars 
Jussà i l’Alta Ribagorça, a la pro·
víncia de Lleida. Prové d’una antiga 
fusió entre la vaca autòctona catalana 
i bovins de raça bruna alpina proce·
dents de Suïssa. Inicialment va ser 
una vaca d’aptitud triple: carn, llet i 
treball. Més endavant es va convertir 
en una raça d’aptitud mixta, carn·llet, 
i en l’actualitat s’ha especialitzat en 
la producció de carn.
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Actualment el cens aproximat és 
de 30.000 vaques de més de 2 anys, 
situades al Pirineu i Prepirineu català.

Cal Font, una explotació de futur

La ramadera Mònica Pont, respon·
sable de l’explotació Cal Font, de 
Sagàs, es va endur sis premis al con·
curs nacional de la raça bruna dels 
Pirineus celebrat al Mercat del Ram 
de Vic. Entre els premis, els primers 
de la categoria de vedelles i el del 
millor animal jove. Al concurs hi van 

participar uns 150 caps de bestiar de 
les explotacions que tenen exemplars 
de raça bruna. L’explotació casser·
renca de Barbats també es va endur 
quatre premis al concurs.

Cal Font compta amb 500 caps 
de bestiar, entre vaques i vedells. La 
carn de Cal Font la trobareu a La 
Cooperativa - Agrobotiga de Cal 
Bassacs.

Cal Font és al municipi de Sa-
gàs, molt a prop de Gironella.

La visita és gratuïta. í
47



48

Turisme

La Pobla de Lillet celebra
la caminada de l’Any Güell

La Caminada 2018 Any Güell ens mostrarà diver·
ses restes d’instal·lacions mineres disperses pel 
Catllaràs, on s’extreia carbó, destinat a la fàbrica 

del Clot del Moro, les dues obres de Gaudí, i s’acabarà al 
Museu del Ciment, que comparteix emplaçament amb la 
fàbrica del Clot del Moro.
Per fer·nos una idea sobre com eren i funcionaven les instal·

Eusebi Güell i Bacigalupi (1846-1918) va ser un 
home polifacètic, empresari, polític, financer, 
promotor de la cultura catalana i mecenes, entre 
d’altres, d’Antoni Gaudí i Mossèn Cinto Verdaguer.
Eusebi Güell va establir un vincle amb la Pobla de 
Lillet i Castellar de n’Hug, que hauria de canviar 
el futur de la nostra contrada. Es tracta de l’esta-
bliment de la fàbrica de ciment de Clot del Moro.

Aquest any 2018 se celebra a tot Catalunya l’Any 
Güell, dedicat a Eusebi Güell, en commemoració del 
centenari de la seva mort. A la Pobla de Lillet li dedi·
quen la caminada popular que se celebrarà el dia 10 
de juny i que seguirà les seves petjades.

lacions mineres, veurem que la major part del mineral conver·
gia en les instal·lacions de l’estació superior del Cable, per on 
passarem, i des d’allà, per mitjà del telefèric principal o Cable, 
es baixaven fins l’estació de tren de l’Empalme (l’enllaç), que 
estava just on avui hi ha l’estació de sortida del tren turístic, 
1 kilòmetre abans de la Pobla venint de Guardiola. Des del 
mirador de la Roca de la Lluna, punt més alt de la caminada, 
tindrem una vista esplèndida del lloc de l’Empalme (l’enllaç) i 
de tot el vessant del Catllaràs i la vall de Lillet.
n La caminada
La caminada comença pel camí de Falgars, però en ar·
ribar al Primer Grau deixa l’esmentat camí per anar a 
creuar el riu Regatell, el que marca el recomençament 
de la pujada. Un cop creuada la pista antiga de Falgars, 
aviat s’arriba a les primeres i sorprenents instal·lacions 
mineres, es tracta de:
n  La mina de Serrat Pinós
Malgrat que prop de la mina hi ha les restes de pilones 
de suport del Cable, aquest passava de llarg i el carbó 
que sortia d’aquesta mina era transportat per altres mit·
jans fins a l’Empalme. Convé parar-se i mirar les restes 
i la boca de la mina on ara normalment hi surt aigua. 
Continuem la pujada, que es va fent més forta. El camí 
que seguim, entre bosc típic del Catllaràs i algunes res·
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tes mineres més, és aproximadament el 
camí principal que s’utilitzava a comen·
çaments del segle XX. Arribem a:
n  L’estació superior del Cable
Era on convergia la major part del mine·
ral extret de les mines. Hi havia tremu·
ges, magatzem de carbó, estació trans·
formadora, una mina i altres edificis i 
instal·lacions. Malgrat que el nostre pro·
per destí, el xalet del Catllaràs, queda en 
direcció est, per poder veure bé les restes i un curiós túnel 
posterior, prenem breument la direcció contrària. Un cop 
creuat el túnel, pugem fins a la pista d’accés al xalet. 
n El xalet del Catllaràs
Actualment en fase de reconstrucció, és obra de Gaudí i 
estava destinat als responsables de la feina de les mines, 
així com un altre edifici proper, avui desaparegut, que 
estava destinat als treballadors de les mateixes. Aquest 
és també el lloc de l’esmorzar. La continuació de l’itine·
rari és en forta pujada. 
n  El mirador de la Roca de la Lluna
Mirador privilegiat de la vall de Lillet, que es veu en la 
seva totalitat. Tornem pel mateix camí fins a arribar a un 
collet on trobem la pista d’accés i la prenem cap avall, 
deixant a l’esquerra el camí per on hem pujat. Aviat dei·
xem la pista per prendre a la dreta una esborrada drecera 
que ens portarà fins al:
n  Pou i mina d’Arderiu
Cal anar amb compte de no passar·se ni el pou ni la 
mina, el pou queda una mica aixecat i la mina queda 
uns metres per sota, a l’esquerra, abans de creuar una pis·

ta. Es continua, ara ja en 
franca baixada pel traçat 
d’un altre camí utilitzat 
normalment a comen·
çaments del segle XX 
(camí d’Ardericó). Un 
cop creuada la pista de la 
casa d’Arderiu i amb un 
curt contacte amb una al·
tra pista, per on circula el 

sender PRC-52, prenem un camí pel mig del bosc fins al:
n  Gorg de la Llaona
Una curiosa llacuna o llagona que li dona el nom. La 
llacuna no té ni entrada ni sortida d’aigües i malgrat 
això manté un nivell força constant. De ben segur que, 
pels que no el coneguin, serà una bona i sorprenent des·
coberta. Al cap de poc retrobem novament el PRC·52, 
que tornarem a deixar prenent a l’esquerra el camí de la 
costa de l’Agoit que de seguida ens farà perdre alçada i 
ens portarà directament cap al poble.
n  La Pobla de Lillet
Nucli de població més important de la vall de Lillet, 
tant ara com a començament del segle XX. Amb al·li·
cients suficients per fer-hi una estada pausada o vacan·
ces en un altre moment.
Per poder saber més sobre l’Any Güell, precisament 
s’acaba d’inaugurar una exposició sobre aquest tema, 
organitzada pel Centre d’Estudis Lillet i l’Ajuntament 
de la Pobla de Lillet. 
Cal travessar la Pobla de sud a nord. El recorregut és pels 
carrers pujada de Sant Antoni, ronda de l’Arija, Furrioles 

de Baix, pont de la Petita sobre el Llobre·
gat, cal tombar a la dreta per la carretera, 
plaça del Fort, Pontarró, Àngel Guimerà, 
Salvador Torrents, i via del tren que es 
creua, seguint pel camí paral·lel superi·
or i retrobant·la en el seu pont sobre el 
Llobregat. Es segueix per la via fins a 
l’entrada dels:
n Jardins Artigas
Obra molt original de Gaudí a causa 

de l’entorn especial del riu i la natura. Gaudí, en les 
seves obres, moltes vegades s’inspirava en elements 
naturals, aquí en va tenir molts de reals per poder crear 
aquesta obra mestra.
Es travessa pel pont dels Arcs, arribant a la nova pèrgola, 
on hi ha el punt final de la caminada curta. Els que facin la 
caminada sencera, han de continuar seguint les cintes de 
senyalització que travessen per dins del solar de la fàbrica 
Artigas, pujant després a trobar el camí ral o GR4. Només 
ens separa una mitja hora de la fàbrica.
n Fàbrica de Clot del Moro
Indispensable en l’origen de la transformació que va 
experimentar la vall de Lillet a començaments del segle 
XX. Al Museu del Ciment que hi ha instal·lat, s’expli·
quen els detalls de la fàbrica i dels procés de fabricació 
del ciment. Aquest és el final de la caminada.
Preu general: 10 euros. Membres de l’AEL: 8 euros
Inscripcions: a partir de les 7.30 h del matí, en el mateix 
lloc de la sortida. Preguem avançar la inscripció a l’Ofi·
cina de Turisme de la Pobla, tel. 687 998 541.
Co-organitza: Ajuntament de la pobla de lillet
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Dissabte 16 de juny
17:30h Local Cultural:  “La màgia de l’ani-
mació”. Espectacle Musical ZER Berguedà 
Centre (Vilada – Borredà). 
19:00h Església de Sant Joan: Concert de 
Primavera a càrrec de la Coral Les Veus del 
Picancel de Vilada i la Coral de Montmajor. 
(Programes a part)
22:00h Parc dels Gronxadors: Liceu a la 
Fresca. Projecció de l’òpera Manon Lescaut.
Divendres 22 de juny
18:00h Local de Fàtima: Inauguració de la 
Tómbola. Organitza: Dones de Fàtima. Tam-
bé estarà oberta dissabte 23 i diumenge 24 de 
10h a 13h i de 17h a 20h. 
22:00h Parc dels Gronxadors: Cinema a la 
fresca “Coco”. Pel·lícula d’animació infantil 
(any: 2017, duració: 106min).
Dissabte 23 de juny
A partir de les 10:00h i durant tot el dia hi hau-

Vilada celebra la Festa Major per Sant Joan

rà portes obertes a la piscina municipal (ober-
tura i inauguració temporada d’estiu).
A partir de les 09:00h a la Pista de pàdel de 
la zona esportiva: Torneig de pàdel (activitat 
programada per tot el dia, durada variable 
segons participants). Col·labora: Club de 
Tennis Vilada.
Inscripcions prèvies al Bar l’Arç i el mateix dia 
a l’inici del torneig. Hi haurà obsequis i refrigeri 
pels participants.
A partir de les 10:30h Bulder de la zona es-
portiva: Activitats dolces al Bulder. Activitat 
d’escalada Dolça.
17:00h Sala de plens de l’Ajuntament de Vila-
da: Inauguració exposició de fotografies anti-
gues de Vilada. Hi haurà refrigeri. Organitza: 
Associació de Gent Gran de Vilada. 
L’exposició es podrà visitar des del dia 23 
de juny i fins el 15 de juliol en els següents 
horaris: obert cada dissabte i diumenge 

d’11:00h a 14:00h i de 17:00 a 19:00h, i 
de dilluns a divendres en horari d’oficina de 
l’Ajuntament de Vilada.
20:30h - Parc dels Gronxadors: Sopar popu-
lar (pa amb tomàquet i embotits). Venda de 
tiquets als establiments habituals del municipi 
(fins el dia 22 de juny). Preu del tiquet 4€
22:00h Revetlla al parc dels Gronxadors. 
Encesa de la foguera de Sant Joan amb 
la Flama del Canigó, lectura de poemes i 
castell de focs. Hi haurà degustació de coca 
per a tothom.
22:30h Concert al parc dels Gronxadors amb 
els grups “Miquel del Roig”, “Apardalats” i “Al 
Rescat”, acabant amb l’actuació de DJ Kutal. 
Hi haurà servei de barra.
Diumenge 24 de juny
10:30h Passada pels carrers de Vilada amb la 
xaranga Entrompats. 
11:00 Missa i baixada de Gegants.
13:00h Plaça de l’Ajuntament: Sardanes amb 
la Cobla Principal de Banyoles.

17:30h Parc dels Gronxadors: Espectacle de 
màgia: Mag Selvin.
19:00h Concert i ball amb l’orquestra Swing 
Latino. A la mitja part del concert, hi haurà el 
pregó de Festa Major a càrrec del periodista 
d’Ernest Macià, periodista de Catalunya 
Ràdio. Durant el migdia i la tarda – vespre del 
dia 24 hi haurà Castells inflables al Parc dels 
Gronxadors.
Dilluns 25 de juny
A partir de les 17:00h Local Cultural: Home-
natge a la Vellesa
Divendres 29 de juny
19:00h Casal Pirinenc: Entrega premis  VIè 
Concurs Literari Aurora Bertrana. 
22:00h Parc dels Gronxadors: Cinema a la 
fresca “Un hombre llamado Ove” (any: 2015, 
duració: 116 minuts).
Dissabte 30 de juny
Es realitzarà el Dirt Track de Campions Round 
3 al Camp de Futbol de Vilada amb els se-
güents horaris:

Fires i festes 2018

Vilada està de festa. Arriba la Festa Major de Sant Joan amb actes i 
activitats per a tots i totes, petits i grans. Balls, espectacles, concerts, 
projeccions, esports, exposicions, sopar popular, foguera, tómbola, 
gegants i molt més, ho trobareu en aquest extens programa d’actes i 
activitats pensat perquè gaudiu del primer a l’últim minut. En nom de 
la comissió de festes i de l’Ajuntament de Vilada, hi sou convidats.
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11:30h a 13:00h Entrenament Dirt Track 
19:00h a 20:00h Entrenaments cronometrats Dirt Track
20:30h a 22:15h Mànigues classificatòries
22:45h a 23:45h FINALS
Diumenge 1 de juliol
07:30h: Caminada Popular de Vilada. Programes a part. 
Organitza: Amics del Camí. Sortida des de la Plaça de 
l’Ajuntament de Vilada.
22:00h Parc dels Gronxadors: Cinema a la fresca “Un 
hombre llamado Ove” (any: 2015, duració: 116 minuts).
Divendres 6 de juliol
22:00h Parc dels Gronxadors: Cinema a la fresca “Incer-
ta Gloria” (any: 2017, duració: 115 minuts).
Dissabte 7 de juliol
17:00h Piscina municipal: Taller de Cuina Solar en el 
marc de les activitats de la setmana de l’energia.
22:00h Parc dels Gronxadors: Cinema a la fresca “Incer-
ta Gloria” (any: 2017, duració: 115 minuts).
Diumenge 8 de juliol
12:00h Casal Pirinenc: Presentació de Berguedà Verti-
cal, la nova guia d’escalada esportiva al Berguedà. Orga-
nitza: Col·lectiu d’Equipadors del Berguedà
19:00h Camp de futbol: Partit Futbol Solters VS Ca-
sats. En acabar hi haurà refrigeri per totes les perso-
nes participants i bany gratuït a la piscina.
En cas de pluja, tots els actes a l’exterior es faran al 
Local Cultural, excepte les activitats a la piscina i les 
activitats esportives que quedaran anul·lades.L’orga-
nització es reserva el dret d’alterar el programa per 
causes de força major.
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Divendres 15 i dissabte 16 de juny
Garmin Team Trail Experience 
(200 km)
Cursa per equips i per etapes 
des de Castellar de n’Hug a Sant 
Cugat del Vallès.
Més informació a 
www.garminteamtrail.com

Dissabte 23 de juny
Festa Major petita
A les 22:00 h, a l’aparcament del 
poliesportiu, foguera de Sant Joan. 
A les 23:30 h, al local social, ball i 
revetlla de Sant Joan. 

Diumenge 24 de juny
A les 10:00 h, sortida cap a 
l’ermita de Sant Joan.
A les 11:00 h, missa i, a continua-
ció, benedicció del pa i del terme. 
Hi haurà coca i moscatell per a tots 
els assistents.

A Castellar de n’Hug,
activitats per a tothom!

A les 12:30 h, a la plaça Major, 
sardanes amb la Cobla Pirineu. 
A les 18:00 h, a l’església, A Viva 
Veu (el poder i la màgia de la pa-
raula) amb Toni Gol.  Fragments 
del Comte Arnau. 

XXVIII Marxa Internacional 
del Contrabandistes. 
El sentit de la marxa serà d’Osseja- 
Castellar de n’Hug.
Sortida de 8 a 9 del matí a la plaça 
Major de Castellar de n’Hug.
Per a més informació, podeu con-
sultar el web i programes a part
www.marxadelscontrabandistes.
wordpress.com

Dimecres 11 de juliol
Aplec al santuari de Montgrony, 
amb esmorzar popular ofert per 
l’Ajuntament de Castellar de n’Hug, 
qui us convida a participar i gaudir 
dels actes previstos. í

Fires i festes
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Fires i festes Bagà 2018

Cada mes de juliol, la vila de Bagà retrocedeix en el 
temps. Torna a l’època medieval, amb la celebració de 

diverses activitats relacionades amb la temàtica medieval. Una 
bona oportunitat per a reviure la tradició i la història de la ma de 
diverses entitats baganeses, amb el suport de l’Ajuntament de 
la vila de Bagà.
Cursa Buff 4 Cims a Bagà
El diumenge 8 de juliol se celebrarà a Bagà la Cursa Buff 
4 Cims, amb sortida a 2/4 de 8 del matí de la vila. És una 
marxa cicloturista de resistència per als autèntics amants de 
la bicicleta de carretera que busquen un repte diferent en 
un marc incomparable, com és l’entorn natural pirinenc del 
Berguedà. 
Festival Celta 
El VIII Festival tindrà lloc a la vila de Bagà els dies 6, 7 i 8 de juliol. 
El festival s’integra en el cicle Bagasona, organitzat per l’ajuntament 
de Bagà.
Divendres 6 de juliol
21:30h Santuari de Paller. Recital de música irlandesa amb Drónán. Al 
Vespre nit, sessions de música als bars.
Dissabte 7 de juliol
11:30 a 13:30 Taller de música tradicional irlandesa (qualsevol instru-

ment) amb Mossie Martin.
11:30h a 13:30h Taller de violí amb Oisín MacDiarmada.
11:30h a 13:30h Taller de cant amb Séamus Begley.
11:30h a 13:30h Taller de dansa amb Samantha Harvey.
Durant el matí, a la plaça del Raval, Open Stage per a grups novells.
14:00h a la plaça del Raval -  concert vermut amb Irish Corner.
A partir de les 18:00 a la plaça porxada, i fins la nit -  Concerts amb: Es-
cola de música de Bagà, Invernalia, Stolen Notes i Séamus Begley, Oisín 
MacDiarmada & Samantha Harvey. Durant tot el dia, sessions als bars.
Diumenge 8 de juliol
11:00h a 13:00h ball popular amb Claddagh Ring Dancers.

12.00h. Castellers a la plaça Galceran de Pinós, amb els 
Castellers de Berga i els Margeners de Guissona.
18.00h. Pregó d’obertura de les Festes de la Baronia 
2018.   
Dimecres 11 de juliol 
Ronda nocturna per les terres de la baronia. Caminada noc-
turna organitzada per la UEC de Bagà. Punt de sortida a la 
plaça Porxada.
Divendres 13 de juliol
18.30h Visita guiada: Descobrim el passat medieval de la 
vila de Bagà.  Sortida a la plaça Catalunya.
21.00h Concert a l’església de Sant Esteve: Vesperae & 

Antiphonae. Beatae Mariae Virgine a càrrec del Cor Lieder Càme-
ra. Dins del Festival de Música Antiga dels Pirineus. Venda d’entra-
des a l’Oficina de turisme de Bagà. A partir de les 10. Piscina Municipal: 
Concert Musical d’inici del Mercat Medieval.
Dissabte 14 i diumenge 15 de Juliol.
Mercat de productes i demostració d’oficis. Programes a part.
Dissabte 14 de juliol.
12.00h Campament medieval al pont de la vila i plaça del Calic.
17.00h Obertura de la XI Fira de demostració d’oficis al Pati d’armes 
de Palau.
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L’osteoporosi és una malaltia que provoca una 
pèrdua de calci dels ossos, així com una alte·
ració en l’estructura d’aquests. Això fa que 

siguin més fràgils i puguin produir·se fractures da·
vant de mínims traumatismes. Són les anomenades 
fractures osteoporòtiques.

Per evitar o millorar la progressió de l’osteo·
porosi, resulta útil conèixer quins són els factors de 
risc que intervenen en la malaltia. En alguns no hi 
podrem intervenir (factors de risc no modificables), 
però existeixen uns altres factors que sí hi podem 
incidir de manera directa i modificar-los (factors de 
risc modificables).

Factors de risc de l’osteoporosi
Què és un factor de risc? El podem definir com aque·
lla circumstància o característica que afavorirà, o no, 
l’aparició d’una malaltia.
Podem dividir els factors de risc de l’osteoporosi en 
dos:
1. Factors de risc no modificables: no hi podem in·
tervenir per canviar·los.
2. Factors de risc modificables: sí que hi podrem in·
tervenir per modificar-los.

Osteoporosi i factors de risc

Salut

Dr. JOAN  PLANA MAS
Equip d’Atenció Primària de Berga

Al carrer Sobirà: XI Mostra de productors agroalimentaris del 
Berguedà. A les places i carrers del nucli antic hi trobareu diferents 
oficis: Joiers, cistellers, herbolaris, cereries, puntaires, filadores, patc-
hwork, matalasser, fusters… A la plaça Galceran de Pinós: monogrà-
fic al vidre. Zoco musulmà al call jueu (plaça de la Verdura, pujada al 
Forment, passatge i pati de la Fanxona). A la plaça Catalunya, para-
des diverses Tallers artesanals durant el recorregut. 
18.00h Batalla campal amb 100 soldats combatents al Parc de la vila.
18.00 - 21.00h Taller de tirs amb arc a la Plaça de Sant Roc a càrrec 
d’arquers de Brocà.
22.00h Mercat medieval nocturn fins a les 24.00 hores
22.00h Visita teatralitzada pel nucli antic de la vila a càrrec de l’Oficina 
de Turisme de Bagà. 
22.45h Presentació dels grups de recreació històrica a la Plaça por-
xada. Seguidament: Espectacle de cloenda a la Plaça Porxada i 
Concert medieval.
Diumenge 15 de juliol
De 10.00 a 14.00h Mostra de productors agroalimentaris al car-
rer Sobirà. Fira de demostració d’oficis al nucli antic.
Zoco musulmà al call jueu (plaça de la verdura, pujada al forment, 
passatge i pati de la fanxona).
Mostra de tallers i demostració per a petits i grans a llarg de la fira.
Taller de tir amb arc a la plaça de Sant Roc a càrrec d’arquers 
de Brocà.
Mostra de la vida en un campament militar al pont de la Vila i 
plaça del Calic.
11.00h Tir amb arc a la plaça Sant Roc.
11.30h Exhibició d’aus rapinyaires.
12.30h Exhibició de lluita de Cavallers. 

Al tancar aquesta edició encara hi havia actes que s’estaven ultimant, 
per això us recomanem consultar el programa d’actes d’aquí a unes 
setmanes i consultar el web: www.baga.cat

Festes Baronia de Pinós

54

è



55

C/ Gran Via, 28, baixos
08600 BERGA

Tel./Fax 938 221 584
Urgències: 658 891 649

Factors de risc no modificables:
a) L’edat: l’edat és un del principals factors de risc. 
La nostra massa òssia augmenta durant les tres prime·
res dècades de la vida, arribant al màxim al voltant 
dels 30·35 anys; es coneix com a pic de massa òssia.

A partir d’aquí, comença a decaure progressi·
vament amb l’edat. Entre els 45 i els 85 anys, el risc 
de patir una fractura 
osteoporòtica, en do·
nes, augmenta fins a 8 
vegades.
b) El sexe: les dones 
presenten un major 
risc d’osteoporosi, ja 
que els ossos són de 
menor grandària i el 
pic de massa òssia és menor que en cas dels homes. 
A més a més, a partir de la menopausa, principal·
ment durant els 10 primers anys i a causa d’un dèfi·
cit d’estrògens, es produeix una important pèrdua de 
calci dels ossos.
c) La raça: les dones de raça blanca tenen 2,5 vega·
des més risc de presentar osteoporosi que les dones de 
raça negra. Això depèn principalment del pic de mas·
sa òssia, que és més elevat en les dones de raça negra.
d) Genètica i història familiar d’osteoporosi: el 
pic de massa òssia ve determinat en un 70·80% per 
la genètica. L’existència d’un familiar directe amb 
osteoporosi, augmenta el risc de patir la malaltia.

Factors de risc modificables
Són aquells en què les nostres accions i comporta·
ments poden fer disminuir el risc de patir una osteo·
porosi. Podem dir que depenen de nosaltres.
a) El pes: el baix pes, amb un IMC (índex de massa 
corporal: pes/talla en metres, elevat al quadrat) infe·
rior a 19 i la pèrdua de pes respecte a l’adult jove, són 

indicatius de BMO (baixa massa òssia).
b) Tabaquisme: els pacients fumadors tenen una 
menor DMO (densitat mineral òssia). Aquest 
efecte és dosi depenent, és a dir, a més tabac, 
major risc de patir fractures osteoporòtiques. 
Però és reversible.
c) Alimentació i dieta: la dieta ha de ser equili·
brada, amb aportació suficient de tots els nutrients, 
sense excés de proteïnes animals i correctes en 

calci i vitamines D i K. El calci és fonamental per al 
correcte desenvolupament i manteniment de l’esquelet.
d) Exercici físic: existeix una relació directa i po·
sitiva entre la pràctica d’exercici físic habitual, tant 
en el moment present com en la passada infància·jo·
ventut, amb la DMO.
Això vol dir que la pràctica d’exercici físic influirà 
de manera molt positiva en evitar la pèrdua de massa 
òssia i la prevenció de l’osteoporosi.
e) El sol: intervé en la síntesi de la vitamina D, per 
la qual cosa és molt recomanable que ens exposem al 
sol diàriament. Una exposició a la cara i braços, de 20 
minuts diaris, és suficient. í
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Ginecologia
i Obstetricia

Dra. SILVINA 
BARBOZA

Salut

CENTRE DE FISIOTERÀPIA I REHABILITACIÓ

Psicologia i coaching
Cecilia Lobell

a vida de les dones transcorre progressivament 
per diferents etapes denominades cicles vitals. 
Així, parlem d’adolescència, maduresa sexual 
i climateri per englobar de manera pràctica 
una sèrie d’esdeveniments que la biologia de 

cada dona imposa.
L’oportunitat 

de diagnòstic pre·
coç que suposa la 
revisió ginecolò·
gica anual permet 
detectar processos 
de l’aparell genital 
i de la mama.

La consulta 
anual representa, en la majoria dels casos, un 
examen en estat de salut aparent, donat que 
la majoria de les persones no necessàriament 
estan malaltes.

A més, és significatiu transmetre que 
moltes malalties es detecten a través de les 
revisions rutinàries, cosa que ens dóna a 
entendre que no hem d’esperar a presentar 

La importància 
del control 
ginecològic

un símptoma, sinó simplement propo·
sar·nos complir amb la revisió gineco·
lògica anual.
—A quina edat s’ha de fer la primera 
consulta?
Si analitzem la importància que tenen 
cada un dels cicles vitals, podríem respon·
dre que amb l’aparició de la menarquia 
(primera menstruació),  s’ha de fer la pri·
mera consulta.

Qualsevol adolescent té dret a infor·
mar·se i a realitzar la consulta sense pos·
posar possibilitats diagnòstiques estant 
correctament orientada i assessorada.

Amb l’inici de les relacions sexuals 
o a partir dels 25 anys hem d’iniciar un 
control ginecològic anual que aconsellem 
realitzar sempre i al llarg de la vida.

La menopausa és un període de 
transició a la vida d’una dona en què es 
produeix l’aturada definitiva de l’activitat 
ovàrica. Aquesta deprivació hormonal pot 
comportar a la dona problemes mèdics a 
curt i a llarg termini, per la qual cosa han 
de ser controlades periòdicament.

La revisió suposa una oportunitat 
per avaluar els anomenats factors de 
risc que permetran al ginecòleg recollir 
dades de gran importància: antecedents 
familiars de tumors (càncer de mama, 

L
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colon, ovari), tabaquisme, ús de mèto·
des anticonceptius, antecedents de HPV 
(virus del papil·loma humà, avui pràc·
ticament epidèmic), sobrepès, diabetis, 
hipertensió arterial, trastorns del meta·
bolisme per citar·ne alguns exemples. 
—En què consisteix la revisió ginecolò-
gica anual?
Bàsicament comença amb una entrevista 
on es recull informació amb dades com 
les abans mencionades i altres que puguin 
ser d’interès per a la revisió.

Immediatament s’efectua l’examen 
ginecològic i mamari revisant les caracte·
rístiques de l’aparell genital extern i intern 
i l’exploració de les mames.

Es complementa amb la pràctica 
de la citologia oncològica més cone·
guda com Papanicolau, tècnica per a la 
interpretació de les cèl·lules recollides 
del coll de l’úter.

L’ecografia ginecològica és una 
tècnica d’exploració no invasiva que, 
mitjançant ultrasons ens permet visu·

alitzar els genitals interns de la dona.
La mamografia és el mètode ide·

al de diagnòstic precoç del càncer de 
mama, ja que permet detectar tumors 
petits o profunds no palpables: aquest 
estudi es recomana de manera ocasional 
a partir dels 35 anys d’edat. Entre els 
40 i 50 anys s’ha de realitzar anualment 
en dones amb antecedents de càncer de 
mama a la família i cada dos anys en les 
que no tenen antecedents.

Les dones de més de 50 anys s’han de 
realitzar una mamografia anualment.
—Existeix una edat límit?
No existeix una “data de caducitat” a la 
detecció precoç del càncer genitoma·
mari donat que amb freqüència estem 
assistint a persones grans amb càncer 
ginecològic i mamari.

Podríem interferir que si no és anu·
al el control ginecològic a edat avan·
çada sigui bianual, però cal fer·lo i no 
treure oportunitats diagnostiques a qui 
les mereixen.

Finalment és un procés de baix cost, 
accessible i no invasiu.

Les revisions ginecològiques són 
controls periòdics de gran importància en 
la salut de la dona, ja que protegeixen la 
seva salut sexual i reproductiva.
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La Marina espanyola va amar·
rar a Bagà, encara que només 
fos per un dia, el 20 de novem·

bre de 1966, els carrers es van omplir 
de mariners vestits de blau i amb la 
gorra blanca i no ho van fer per ce·
lebrar la primera comunió, ni per na·
vegar pel riu Bastareny. Van arribar 
mesos després d’haver·se fet la Set-
mana Naval a Barcelona. Bagà volia 
retre homenatge a Galceran de Pinós, 
almirall de la flota catalana, si més no 
segons la llegenda del rescat de les 
cent donzelles, tot i que s’ha posat en 
dubte que fos almirall. L’Ajuntament 
de Bagà li volia dedicar un monument 
a la Plaça Porxada. La Mancomunitat 
Intermunicipal de l’Alt Berguedà va 
voler aprofitar la inauguració del mo·
nument per retre homenatge a la Mari·
na espanyola i aquests van acceptar la 
invitació i una part dels mariners dels 
vaixells “Llobregat” i “ Ulla” van ser 

PEP MASANA

Periodista i escriptor

La Marina 
amarrada
a Bagà

traslladats amb autobusos fins Bagà. 
Va presidir els actes el senyor 

López Costa, almirall cap del sector 
naval de Catalunya i Balears, i di·
versos oficials de la Marina, així com 
autoritats provincials i locals. 

Els actes van començar a Caste-
llar de n’Hug a les 11 del matí (amb 
el poble ple de neu) amb una botifar·
rada per esmorzar. El senyor Noguera, 
alcalde de Berga, va regalar a l’almi·
rall un quadre del naixement del riu 
Llobregat, precisament el nom que 
portava el seu vaixell.

Una vegada a Bagà es va cele·
brar una missa a la plaça Porxada i 
tot seguit es va fer una lectura del se·
guiment de la vida de Galceran II de 
Pinós, primer almirall de la Corona 
d’Aragó. 

Seguidament, l’alcalde de Bagà 
va inaugurar el monument, una es·
cultura fosa en bronze realitzada per 

l’escultor de Bagà, en Josep Maria 
Companyó. L’almirall en cap del sec·
tor naval va rebre una rèplica en mini·
atura. Tot seguit i recordant la llegen·
da del rescat de les cent donzelles es 
va fer entrega als mariners assistents 
d’una flor de neu i d’un record per part 
de cent noies. L’acte va acabar amb 
els balls típics de Bagà, segurament el 
Ball Cerdà. 

Històries i historietes (14)

La jornada va finalitzar amb un 
dinar a les tres de la tarda a Berga, on 
es van afegir els caps del Batalló de 
Caçadors de Muntanya Catalunya 
IV situat a la ciutat. í

Bibliografia
L’Erol (Josep Maria Rossinyol),  
Hemeroteca La Vanguardia.
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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

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 

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      
938 210 986  604 230 094
(obert cada dia excepte dilluns i dimarts) 

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

INDUSTRIALS

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

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

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

Carn i Bestiar Prat S.L. Cal Caleio  938 234 006
La Cooperativa-Agrobotiga 
www.lacooperativa.cat  938 250 379

Forn de Cal Basacs 938 229 811
El Fornet de Cal Moliner  938 250 609
El Globus Pastissers 938 250 385

Cal Pajares  930 000 000
www.calpajares.cat  

Garatge PACO 938 250 652
www.garatgepaco.com rojasgras@hotmail.com 

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
Museu del Ciment 938 257 037
www.ajcastellardenhug.cat 

Dispensari 938 257 010

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
www.espunyola.cat espunyola@diba.cat

Instal·lacions Casserres S.C.C.L.  938 234 074
Jaume Santamaria S.L.  938 234 296
Logiart Catalunya  647 570 809
Planxisteria Sant Jordi S.C.P.  938 234 375
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 938 225 983 

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

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  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

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

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

Fuster Xaies  938 234 092
Fusteria Colillas  938 234 065
Fusteria Integral Jordi S.L.  938 225 040
La Fusteria  696 676 692 
Ca la Sandra  636 295 540

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
Supermercat Pujantell, S.L.  938 234 053

Cal Genís-Forn Cabrianes  938 225 140
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

PERRUQUERIES

TALLERS

ALIMENTACIÓ

CONSTRUCCIÓ

SALUT

FLORS I PLANTES

ASSESSORS-ASSEGURANCES

AGROTURISME

INDUSTRIALS

FUSTERIA / DECORACIÓ

ELECTRODOMÈSTICS / INFORMÀTICA SALUT

SALUT

ÒPTIQUES

ALIMENTACIÓ

Info el Berguedà

FORNS-PASTISSERIA

BARS-RESTAURANTS

CALÇATS, COMPLEMENTS I ROBA

SALUT

FORNS-PASTISSERIA

RESTAURANTS

AUTOMOCIÓ
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publicitat          
617 395 978

Càmping Gironella  938 251 529
www.campinggironella.cat 

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

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

Hostal de Montclar 609 647 857  938 230 330

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
www.olvan.cat 

Dispensari Olvan 938 228 619
Dispensari Cal Rosal 938 221 999

La Pobla de Lillet 
Ajuntament 938 236 011
Oficina de Turisme 938 236 146
Col·legi 938 236 225
www.poblalillet.cat 
Mercat setmanal   (dissabte)

Dispensari 938 236 006

Puig-reig 
Ajuntament 938 380 000
Policia Local 938 380 525
Ràdio Puig-reig 938 380 850
www.puig-reig.cat 
Mercat setmanal   (divendres)

Centre Assist. Primària 938 290 019

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
www.saldes.cat 

Farmàcia 938 258 074
Dispensari 938 258 036

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 

Restaurant-Casa de Colònies CAL CANDI 
609 647 857  938 238 313
www.cal-candi.com cal-candi@terra.es

Viver i Serrateix 
Ajuntament 938 204 922
www.viveriserrateix.cat 

CÀMPINGS

SALUT

SALUT

MASCOTES

RESTAURANTS

SALUT

SALUT

AGROTURISME

SALUT

SALUT
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ALIMENTACIÓ

 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

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

 
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

 Tencor  938 380 008
Arquitectura & Mobiliari 938 380 221

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

Llibreria Montserrat 938 380 088

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

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

EL REIG LA PUIG

Unió de Botiguers  i Comerciants de Puig-reig

MODA I COMPLEMENTS

SALUT I BELLESA

DECORACIÓ I LLAR

RESTAURACIÓ

LLIBRERIA

FOTOGRAFIA I ELECTRÓNICA

ASSESSORIES / ASSEGURANCES

Info el Berguedà



63



64

CLÍNICA 
ESPECIALITZADA

IMPLANTOLOGIA
CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL

ESTÈTICA DENTAL
MEDICINA ORAL

ODONTOLOGIA GENERAL
ODONTOPEDIATRIA

ORTODÒNCIA
PERIODÒNCIA

Que la boca no t’espatlli

la festa ni un bon àpat !

Bona

festa !

No
tanquem

per
Patum

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

Treballem amb mútues
Obrim de 

dilluns a dissabte

de 9 a 22h.

FINANÇAMENT A 18 MESOS SENSE INTERESSOS


