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Amb el suport de:

Enguany, que la Festa dels Bolets de Berga es trasllada a finals 
d’octubre per l’afectació del canvi climàtic i de les temperatures, hi 

ha bolets ben d’hora! Anècdotes a banda, el que hem de fer és gaudir 
de les activitats programades, com la Fira del Bolet i el Boletaire de la 
Pobla, veïns que aquests dies també celebren la Festa Major. Igualment, 
tindran lloc el mercat i Festa del Bolet de Cal Rosal, el de Guardiola de 
Berguedà, la Festa del Bolet de Vilada i el Concurs de Boletaires de 
Berga. Hem de participar dels actes i activitats com la Bergabolet i gaudir 
d’una nova edició de la Cuina del Bolet, que inclou diversos restaurants 
berguedans, els quals us ofereixen els seus menús o plats de bolets. I és 
que el Berguedà és terra de futurs, tal i com ens explica el gerent del 
Consell Comarcal, Eduard Barcons. Tenim tots els elements, però hi 
hem de creure i treballar-hi. Al voltant dels bolets i del respecte a la natura, 
també fem una entrevista al Sr. Martí Boada, doctor en Ciències Ambi-
entals, un escrit sobre el Museu del Bolet de Montmajor, i el periodista 
Ramon Viladomat ens endinsa en el Museu Picasso de Gósol. Aquest 
Tasta 19 compta també amb les opinions del periodista Pep Masana, 
l’apartat de salut amb articles dels doctors Mazzeo i Plana, l’acudit del 
Salvador Vinyes i un bon reguitzell de receptes i propostes culinàries de 
restaurants del Berguedà, així com els millors consells publicitaris. 
Bon profit! í

Aquest any, sí!

Diputació
de Barcelona

No ens fem resposables de les 
opinions dels col·laboradors

PRESENTACIÓ LA VINYETASTAFF

Propera edició del tasta núm 20
ESPECIAL FESTES DE NADAL

27 de novembre 2018
publicitat: tasta@tasta.cat

tel. 617 39 59 78
(tancament edició 20 de novembre)

Aquesta coneguda frase també ens va bé pel fet boletaire
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EDUARD BARCONS

Berguedà, 
terra de futurs

U na vegada superada la canícula 
de l’agost, molts som els que 
esperem amb deler que la tardor 

ens permeti fruir d’un extraordinari feno-
men tel·lúric del Berguedà, els seus bolets. 
Ja sigui, per collir rovellons, llenegues…, ja 
sigui per endinsar-se pels singulars boscos 
i corriols que els envolten, ja sigui per visitar 
l’extensa programació de festes locals al 
voltant dels bolets que s’hi celebren, o, ja 
sigui per tastar el Berguedà, tot entrant 
en un dels restaurants que participen en la 
Cuina del Bolet. Una campanya que, des 
de l’any 2001 —per mitjà d’Hosteleria i 
Turisme del Berguedà i amb la col·labora-
ció de l’administració pública—, ha permès 
gaudir d’un excels receptari. 

Enguany, a més, podreu copsar que 
a tothora apareix un “Berguedà, terra de 
futurs”. Una marca territorial que enguany 
hem llançat de manera decidida, que ha de 
permetre a la gent que vivim al Berguedà 
i a les persones que la visiteu, copsar uns 
valors comuns i una identitat col·lectiva.

El relat de la marca es basa en el fet 
que som una comarca de muntanya 
marcada per la qualitat, per l’autenticitat 
i per la voluntat de futur. Començant per 
la força dels nostres orígens, on disposem 
de celebracions culturals que són Patri-
moni de la Humanitat, passant pel llegat 
romànic, o bé, que donat el paper de la 
comarca en passades revolucions industri-
als, disposem d’un patrimoni industrial únic 
al món, per mitjà de les 15 colònies tèxtils 
adjacents al riu Llobregat, o el patrimoni 
miner. Continuant pel fet que som un terri-
tori que compta amb la muntanya més em-
blemàtica de Catalunya, el Pedraforca, i 
que gràcies a la preservació del paisatge, 
abasteix els nostres fogons de magnífics 
productes agroalimentaris i ens permet, 
alhora, disposar del millor escenari possi-
ble per a practicar esport (córrer, parapent, 
ciclisme...). I acabem aquesta oda a la 
marca Berguedà, parlant de futur, ja que 
protagonistes de les passades revolucions 
industrials ho volem ser de la “quarta”, fo-

mentant l’economia circular, impulsant l’es-
perit emprenedor, atraient talent… 

“Berguedà, terra de futurs”, ni 
és un “esprint a 2 anys vista”, ni vo-
lem que sigui un mer eslògan. Ha de 
permetre un major engatjament entre la 
població berguedana i el territori. Desco-
brint i valorant el que tenim i, sobretot, 
comprometent-nos a canviar constructi-
vament tot allò que no ens agrada o que 
necessita millorar. Una marca que estic 
segur que provocarà, a més, que les per-
sones que ens visiteu sigueu conscients 
de la necessitat de fruir d’una manera 

TRIBUNA

Gerent del Consell Comarcal 
del Berguedà i coordinador de 

l’Agència de Desenvolupament 
del Berguedà

respectuosa dels seus indrets i pobles.
L’efecte priming del Berguedà. El 

fenomen psicològic del priming podria ex-
plicar-se com l’impacte que alguna cosa 
que hem percebut en el passat provoca 
en pensaments o conductes del present 
sense que en siguem conscients. Per 
això, si aconseguim el bon desplegament 
de la marca, estic convençut que, quan 
ens vingui al cap “felicitat”, de retruc pen-
sarem en visitar els racons del Berguedà 
o amb la sort de poder-hi viure, ja que 
“diuen que la gent és neta i noble, culta, 
rica, lliure, desvetllada i feliç”. í
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Gósol, 
    a l’ombra
 de Picasso

El Centre Picasso 
  ofereix visites guiades 
    que ajuden a entendre 
      l’empremta que la vila berguedana 
         va deixar en l’artista després de la seva          
 estada l’estiu de 1906

CULTURA

RAMON VILADOMAT

Periodista
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FERNANDE OLIVIER, PABLO PICASSO I RAMON REVENTÓS
A BARCELONA, POCS DIES ABANS DEL VIATGE A GÓSOL,
MAIG DE 1906. MUSEU PICASSO DE BARCELONA.
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A Gósol, aquell estiu de 
1906, Picasso hi va 
compondre 302 obres, 
entre les quals hi ha olis, 
aquarel·les, guaixos i di-

buixos, a més de dues talles en fusta 
de boix, i que ara es troben repartides 
pels millors museus d’Amèrica  i Eu-
ropa. Aquest és el llegat creatiu que 
Picasso va deixar vinculat a la pobla-
ció berguedana durant vuitanta dies i 
que ara es recorda amb un centre que 
porta el seu nom en el que s’explica 
la seva estada i on s’hi poden veure 
reproduïdes algunes de les principals 
obres que l’artista hi va crear, inspira-
des en l’entorn i en els personatges 
que hi va trobar. 

En aquesta estada a Gósol, Picas-

so es va acompanyar de dos quaderns 
de notes, un el Quadern català, que es 
conserva al Museu Picasso de Barce-
lona, i un segon sota el nom d’Àlbum 
MPP 1857, ja que es troba al Museu 
Picasso de París, i que son testimonis 
de tot allò que el lloc i la gent el van 
marcar i significar com a persona i en 
la seva experimentació artística.

Malgrat que l’estada de Picasso 
a Gósol no va arribar als tres mesos, 
l’obra que en va sorgir ha estat con-
siderada com un dels períodes cre-
atius més transcendents de l’artista, 
un moment de turbulències i que 
semblen ser l’origen de la seva mar-
xa de París, on residia, per tornar a 
Barcelona, on hi conservava encara 
molts amics, a més de la seva família. 

Visita al Centre Picasso
Com que la vida i obra de Picasso està 
fortament estudiada i ben documen-
tada, el seu pas per Gósol ha estat 
fixat pels seus historiadors com un 
d’aquests moments de canvis en que 
tot artista busca noves formes i nous 
llenguatges creatius en la seva pro-
ducció. Així s’explica en la visita que es 
pot fer al Centre Picasso situat al que 
foren les antigues escoles de la vila, al 
costat mateix de l’ajuntament i de la 
plaça Major, en un espai que va ser 
remodelat i museïtzat arran del cen-
tenari de l’estada de l’artista, el 2016, i 
que fem guiats per en Marc Bernadas, 

Gósol és una de les selectes poblacions que té la 
fortuna d’haver tingut com a resident durant uns 
mesos, a un dels artistes contemporanis més pres-
tigiosos i cotitzats: Pablo Picasso. Aquest sojorn 
de tres mesos en aquesta vila berguedana situada 
als peus del Pedraforca, ha fet que el seu nom 

s’hagi vist associat de forma implícita a un dels 
períodes més creatius i rellevants d’aquell jove ar-
tista que, amb els anys, esdevindria un dels genis 
més prestigiosos i cotitzats, un fenomen mundial 
reconegut i avalat per una obra que es troba expo-
sada en els principals museus del planeta.

CULTURA



LA DONA DELS PANS. 
THE PHILADELPHIA MUSEUM OF ART.

RETRAT DE JOSEP FONTDEVILA. 
MET DE NOVA YORK.
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de la cooperativa de serveis culturals 
Els Tres Hereus, que és qui gestiona 
aquest equipament municipal.

Per fer la visita, en Marc porta a 
la mà un dels principals estudis rea-
litzats sobre Picasso i Gósol com és 
el llibre de Jèssica Jaques Pi, una his-
toriadora de l’art i doctora en Filoso-
fia per la Universitat Autònoma de 
Barcelona, resident a Gósol des del 
1996. En aquest llibre, titulat “Picas-
so en Gósol, 1906: un verano para 
la modernidad” hi podem trobar 
tot allò que volem saber sobre l’es-
tada de l’artista a la vila, però tam-
bé l’esperit creatiu que hi va trobar 
i que va aplicar posteriorment en el 
seu pas del figurisme al cubisme.

La visita al Centre és altament 
pedagògica, ja que t’explica el sig-
nificat de moltes de les seves obres 
que allà va crear i que han esdevingut 
icones de l’obra picassiana, com per 
exemple L’harem, actualment expo-
sat al Cleveland Museum of Art, una 
composició que va inspirar un dels 
quadres més famosos com és el de 
Les demoiselles d’Avingon, avui al 
Museu d’Art Modern de Nova York.

Entre les coses que et fan notar 

són els ocres característics de les 
obres gosolanes i que alguns his-
toriadors semblen relacionar amb 
el color de la terra vermellosa que 
trobem als voltants de la població, 
o el mateix color de les seves ca-
ses, teoria que Jèssica Jaques sem-
bla desmuntar en el seu llibre quan 
diu: “Pintó ocres en Gósol como los 
hubiera pintado en medio de las nie-
ves siberianas. Su ocre estaba dentro 
de él, como todo lo que hizo antes y 
después de Gósol: sus razones fueron 

rigurosamente pictóricas”. Però més 
endavant Jaques diu: “Como curiosi-
dad cromàtica, hay que fijarse en la 
aprición de un nuevo azul en la pa-
leta, que me he permitido designar 
como azul de Gósol, porque se ubica 
claramente en la producción gosolen-
se, sin existir antes y sin extenderse de 
manera ostensible a la posterior. Es 
un azul azulete, como el que se uti-
lizaba y aún a veces se utiliza en el 
pubelo para emmarcar las ventanas 
por su parte extrior, en las fachadas”.

Del romànic al cubisme

De l’estada de Picasso a Gósol en 
surten molts altres elements que van 
marcar la seva trajectòria artística, 
com el descobriment del romànic. 
La inspiració de la talla romànica po-
licromada del segle XII, la Verge de 
Gósol, avui al MNAC, va portar-lo 
a treballar un tron de fusta de boix 
del qual en van sorgir solucions de 
simplificació plàstica pels rostres 
dels personatges, com el que expli-
quen del Retrat de Gertrude Stein, 
que havia deixat a mig fer a París i 
que en tornar va poder acabar-lo en 
poques hores gràcies al que havia 
aprés dels rostres de les imatges ro-
màniques descobertes a Gósol.

Però la visita al Centre Picasso 
també aporta molts altres coneixe-
ments de l’artista que ajuden a en-
tendre i a comprendre millor la seva 
obra posterior. Dibuixos d’algunes 
dones gosolanes, i també d’algun 
jove, i que no es corresponien amb 
la seva companya, Fernande Olivier, 
amb qui havia vingut des de París i 
que va romandre amb ell tota l’esta-
da fins a la seva tornada cap a París, 

PLAÇA DE GÓSOL AMB L’ESCULTURA DE LA DONA DELS PANS DALT DE LA FONT.
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liz adaptación al lugar, poco a poco 
compartida por su compañera, en-
cantada con el prodigioso cambio de 
ánimo de Picasso, que habia pasado 
de la inestabilidad al equilibrio”.

Totes les rutes de Picasso a 
Gósol estan ben senyalitzades i es 
poden seguir per descobrir l’entorn 
que inspirà l’artista en la seva esta-
da fa més de cent anys, i que s’ex-
pliquen en la visita guiada. El Centre 
disposa de llibreria i biblioteca picas-
siana. D’octubre a abril es pot visitar 
els dissabtes de 10 a 14 h i de 15 a 19 
h, i els diumenges i festius de 10 a 14 
h. A l’estiu l’horari s’amplia a altres 
dies de la setmana. í

Contacte: telèfon 973 37 00 55 
e-mail: elstreshereus@gmail.com

Referències bibliogràfiques: 

JAQUES PI, JÈSSICA. Picasso en Gósol, 1906: 
un verano para la modernidad. La balsa de 
la Medusa, 161. A. Machado Libros, SA. Ma-
drid, 2007
SINDREU, JOSEP. Gósol. Edicions Tallaferro. 
Barcelona, 1988

sembla que una mica precipitada, el 
dia abans de la festa major, que és 
el 15 d’agost. Entre les figures go-
solanes més reconegudes que hi va 
pintar hi ha La dona dels pans, ara 
al Museu d’Art de Philadelphia, tot 
un símbol d’aquesta estada a Gósol, 
i que ara presideix, en forma d’escul-
tura, des dalt de la font que hi ha al 
mig, la plaça Major.

També hi descobrim alguns dels 
paisatges que mostren l’entorn go-
solà, com Cases de Gósol, que es 
pot veure al Museu Picasso de París, 
o un probablement del seu camí de 
partida, amb la Fernande damunt 
d’una mula sota el Pedraforca camí 
de Bellver de Cerdanya.

Com a complement a la vista 
guiada al Centre, un altre dels as-
pectes més significatius que ofereix 
Gósol és la Ruta Picasso, seguint els 
indrets que l’artista i la seva compa-
nya van utilitzar per arribar i sortir de 
la població. Arriben de Barcelona en 
tren fins a Guardiola, i des d’aquí, 
els espera un trajecte de vuit hores 
dalt d’un mul per fer els 30 km fins 
arribar a Gósol. Aquí s’instal·len a 

Cal Tampanada 
on hi coneix l’avi 
nonagenari de la 
fonda, Josep Fon-
devila, amb que té 
llargues converses 
i aquí també re-
trata, una pintura 
que ara es pot veure al MET de Nova 
York. La tornada son també vuit ho-
res dalt d’un mul fins a Bellver de 
Cerdanya pel pas dels Gosolans. Des 
d’aquí en tartana fins a Puigcerdà i a 
l’estació d’Acs, a l’Arieja, on agafaran 
el tren que els portarà a París. 

CULTURA

Picasso va ser 
feliç a Gósol i va 
allargar l’estada 
que en principi hi 
tenia previst fer. I 
una de les proves 
d’aquest arrela-
ment foren les 

cartes que va escriure per demanar 
més material per pintar i que signava 
com a Pau, o com a Pau de Gósol. 
Segons escriu Jèssica Jaques en el 
seu llibre, aquestes signatures “in-
sinuan entrañablemente la razón de 
la prolongación de su estancia: su fe-



SALA DEL CENTRE PICASSO DE GÓSOL. 
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Obrim tots els dies
Reserves: 626 462 920

info@santpaucasserres
Carretera Gironella Casserres, Km 3,  

08693 CASSERRES

  ___ ___ Casserres ___ ___ ___ ___ Casserres ___ ___

ESPECIALITAT

Risotto
de 

ceps

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

MENJAR BÉ
___ ___ Berga ___ ___

MENÚ DIARI     
SOPARS DE GRUPS 
I CELEBRACIONS

938 223 121  
Plaça Europa, nº 

08600 BERGA



Xai amb rossinyols
i formatge blau

TONI CASTAÑO

 938 380 220
C/ Major, 48 - 

0861 PUIG-REIG

___ ___Puig-reig ___ ___

PLAT
RECOMANAT
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BOTIGA VIRTUAL
Tel. 609 791 095 - 659 620 766

www.vedellaecologicadelpedraforca.com
francesc@vedellaecologicadelpedraforca.com

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

VENDA DE VEDELLA ECOLÒGICA 

___ ___ Sant Corneli Cercs ___ ___ ___ ___ Castellar del Riu ___ ___
MENJAR BÉ

Patates amb camagrocs (per a 4 persones)

1 kg de patates, 600 grams de camagrocs
4 talls de cansalada virada o blanca, 3 grans d’all, pebre i sal

Bullim les patates i saltem els camagrocs amb sal i una 
mica d’all.
Fregim la cansalada i, aprofitant el suc, fregim tres alls ta-
llats petits.
Un cop tinguem les patates bullides, les tallem a daus. Guardem
una mica d’aigua per si cal afegir-n’hi després. A les patates, hi
posem el suc de la cansalada i els alls. Rectifiquem de sal i hi
afegim els camagrocs. Seguidament, ho acompanyem amb la
cansalada que ja hem cuit. Cal anar amb compte amb el suc de 
la cansalada, que no n’hi hagi en excés.
Aquest plat se servirà al Sopar Groc, que tindrà lloc el dia 11
d’octubre a Sant Jordi de Cercs, on hi col·labora el restaurant 
Els Roures.

  Conill amb rovellons
Salpebrem el conill i el posem en una casso-
la amb llorer, pastanaga, ceba, farigola i all; 
ho fregim a foc baix. Després de 20 minuts, 
hi afegim tomàquet triturat i vi blanc. Una 
vegada reduït, traiem el conill i les herbes, i 
passem el sofregit pel colador xinès.
Saltem els rovellons en una paella, els sal-
pebrem i després barregem tots els ingredi-
ents. Ho deixarem a foc lent i, si cal, hi afegi-
rem una mica d’aigua.

Bon profit!
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Martí Boada és professor titular de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, 
on duu a terme docència i recerca a 
l’Institut de Ciència i Tecnologia Am-
bientals (ICTA) i al Departament de 
Geografia. A més, és director del Grup 
de Recerca en Conservació, Biodiver-
sitat i Canvi Global (Nycticorax), situat 
a l’ICTA. També treballa com a assessor 
científic de la UNESCO. 

Martí Boada oferirà una xerrada a la 
sala blava del Casal Cívic de Berga 
(antic casal d’avis) el divendres dia 5 
d’octubre a 2/4 de 7 de la tarda en 
el marc de la Bergabolet i organit-
zat per la Penya Boletaire de Berga, 
acte en el qual també s’homenatjarà 
els darrers presidents de l’entitat. Al 
tasta hem volgut parlar una estona 
amb ell. 

L’ENTREVISTA ( per FERMÍ RIU  )

Dr. Martí Boada: 
“Tenim més informació que 
abans, però coneixem menys 
la natura que ens envolta”
Nascut a Sant Celoni (Catalunya) el 28 d’octubre de 1949, 
Martí Boada és doctor en Ciències Ambientals, màster, lli-
cenciat en Geografia per la Universitat Autònoma de Barce-
lona, llicenciat en Estudis Catalans per la Universitat de Per-
pinyà, i cursà Sociologia a l’Institut Catòlic d’Estudis Socials 
de Barcelona i Química a l’Escola Industrial de Barcelona.
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—Dr. Boada, què li sembla que el Concurs de Bo-
letaires de Berga arribi als 62 anys?
—Home, és força excepcional celebrar una efemè-
ride com aquesta durant més de 60 anys, i a més 
amb un creixement continu, chapeau!, moltes feli-
citats. Això és una cosa ancestral que molts pobles 
d’Europa no tenen i que produeix una important 
emoció, quan algú troba un erol, això dona una 
satisfacció molt gran.
—La Penya Boletaire, que va néixer per a collir 
bolets i fer-ne una celebració, amb els anys ha 
derivat part dels seus objectius a la preservació 
del medi natural i al comportament que hem de 
tenir als bosc. Què n’opina?
—Crec que la penya i moltes altres entitats, els 
darrers anys, s’han esforçat en posar ordre i frenar 
aquesta massificació. Actualment, un quilo de llene-
gues, de rovellons o de ceps té un preu de mercat 
altíssim. Ha passat de ser una cosa merament cultu-
ral a ser un element de comerç que genera recursos 
econòmics i incentiva la recol·lecció en grans quan-
titats, fet que provoca un impacte molt gran al medi. 
Els he felicitat perquè han ajudat a posar un cert or-
dre. Sé que han ajudat a crear el decàleg del bon 
boletaire i a projectar la informació i la divulgació 
a infants i adults sobre com s’ha de recol·lectar al 
bosc. Quan aquesta tradició era local, l’impacte era 
nul, però a mesura que es va anar incentivant, va 
agafar volada i, en certa manera, es va descontrolar.

—A causa de la massificació dels boscos i al poc 
respecte envers la natura, s’ha parlat de diverses 
mesures per a regular-ho. Què en pensa, vostè?
—En la meva modesta opinió, crec que cada ve-
gada que s’ha d’intervenir institucionalment per-
dem un cert grau de llibertat o de moviment, pel 
que em produeix un cert recel. Puc entendre que 
tal i com va, s’hi vulgui posar ordre. La gent que 
està tancada tota la setmana a ciutat, entenc que 
vulgui anar al bosc i crec que és positiu. És una 
barreja lúdica i de salut, pel que la regulació pot 
evitar aquest lliure arbitri (albedrío), pel que veu-
ria correcta una certa regulació en aquest aspecte, 
que és de les poques que no estan normalitzades. 

Tota la resta està reglamentada, pel que en aquest 
moment històric no ho veuria com un despropòsit, 
ja que pot beneficiar la pròpia pràctica.
—Creu que fem prou per conèixer i preservar la 
natura?
—Hi ha molta informació, però ara és el moment en 
què el coneixement del medi i la natura és més baix 
que mai. És molt curiós. La gent ha tingut accés a la 
universitat, a la formació, però ha baixat el coneixe-
ment de les plantes, animals, bolets, en definitiva, 
del medi en la població. Això ha estat publicat a la 
revista Nature. A Catalunya tenim una biodiversitat 
excepcional. Només en plantes, tenim més de 3.000 
espècies de plantes silvestres.  A Anglaterra, tenen 
només 1.200 espècies, i aquí, per exemple, de bolets 
en tenim més de 1.000 espècies conegudes, en can-
vi, el coneixement de les espècies és baixíssim. Un 
bon boletaire pot arribar a conèixer 30 o 40 espèci-
es. Cada any hi ha accidents amb bolets que tenen 
aspecte inofensiu. Recordem la coneguda amanita 
fal·loides, que cada any produeix baixes i hi ha plan-
tes com la tora blava, que teniu a l’alt Berguedà, que 
és enormement tòxica tot i que és molt bonica i la 
gent en fa rams. Amb això vull dir que el coneixe-
ment del medi és molt pobre. Les nostres àvies i avis 
potser signaven amb els dits perquè tenien prou di-
ficultats per llegir i escriure, però el coneixement del 
medi era molt superior.
—Enguany, el Concurs de Boletaires es trasllada 

L’ENTREVISTA  / Dr. Martí Boada
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a finals d’octubre, després que les altes tempera-
tures de principi de mes dels darrers anys provo-
quessin que hi haguessin ben pocs bolets. Això és 
conseqüència del canvi climàtic?
—Home, i tant. Nosaltres treballem en el canvi 
climàtic, en l’augment de la temperatura i és un 
problema que s’expressa a escala local, però es 
manifesta globalment. Jo treballo a molts llocs 
del planeta, des de l’Antàrtida als deserts de 
Chihuahua i Sonora, i al nostre país també és una 
evidència. A Catalunya, en els darrers 100 anys, la 
temperatura ha augmentat 1,2 graus, que és molt, 
però el més greu és que continua augmentant. 
Això és conseqüència del nostre model energètic 
basat en combustibles fòssils, que els traiem del 
seu jaciment, els posem a les refineries i no els tor-
nem on estaven, sinó que van a l’atmosfera. Això 
és una barbaritat. Hem passat de tenir 280 unitats 

per metre cúbic de diòxid de carboni a 430. Això 
ha creat un efecte hivernacle a 10 o 12 quilòmetres 
de l’estratosfera, que és gravíssim. Ja sabem que 
no hem d’espantar, però la gent ho ha de saber. I 
això no s’ha modificat en els darrers anys, sinó tot 
el contrari, no ho hem corregit i no hi ha res que 
ens indiqui que s’estigui parant. 
—Ja per acabar, Dr. Boada, vostè és més de rovelló, 
de llenega, de cep, o quins són els “seus” bolets?
—Jo sóc d’una regió que és el Montseny i el mas-
sís del Montnegre, on els bolets estrella no coin-
cideixen amb els del Berguedà. Un és l’ou de reig, 
que el trobem a les ranxeres i als boscos d’alzines 
sureres, i l’altre, un bolet de fageda, la sabatera, 
que possiblement també en surtin a les fagedes 
del Berguedà. Però he de dir que les llenegues 
m’encanten. En un guisat, una cassola ben feta 
amb llenegues i tall rodó, ho trobo insuperable. í

RADIOCALELLA.CAT
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U
n any més torna la Bergabolet, 
aquesta iniciativa que promociona el 
comerç del centre de la ciutat amb 
activitats al voltant del món dels bo-
lets. La festa comença el divendres 5 

d’octubre a partir de les 10h, amb “Anem al bosc”, 
a la plaça de les Fonts.

A les 19h hi haurà sopar a la plaça del Forn 
amb l’enfilat de tastet i bolet, acompanyat de mú-
sica enllaunada i barra a càrrec de Kom Intramura-
lla. Seguida, moment en el qual començarà el Gran 
Concurs Interactiu amb l’Albert Cols. Animeu-vos 
a conèixer si sou experts boletaires!

El dissabte 6 d’octubre comença la jornada 
amb l’esmorzar de coca de bolets i cava a qual-
sevol dels establiments col·laboradors de l’eix del 
carrer Major de Bergacomercial.

Una novetat d’enguany són els tallers de cui-
na infantils que es faran durant el matí a la plaça 
de Sant Pere. Hi haurà dues tandes de tallers amb 
12 participants per tanda sobre com cuinar amb 
bolets, amb l’objectiu de fomentar entre els més 

Animació i activitats 
per a tothom a la 
Bergabolet 2018

petits la coneixença d’aquesta important vessant 
gastronòmica. Durant el matí, diversos acordionis-
tes animaran el centre de la ciutat amb les seves 
melodies.

Durant tot el dissabte hi haurà parades plenes 
de bolets i cistells enmig d’artesans i demostració 
d’oficis, tallers i activitats infantils, música, exposi-
ció micològica i xerrades per a tots els públics.

LA BERGABOLET

A les 13h, a la plaça Maragall, hi haurà showco-
oking amb el bolet convidat, que enguany és el 
“Bolet desconegut comestible”.

I cap al tard, arriba un dels moments més espe-
rats, el Concurs de Tapes. Bars i restaurants, acompa-
nyats per diferents grups musicals, ompliran places 
i carrers per oferir un any més una gran quantitat i 
varietat de tapes relacionades amb el bolet.
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D’altra banda, l’eix del carrer Ma-
jor de Berga Comercial, conjuntament 
amb la Penya Boletaire i l’Àmbit de 
Recerques del Berguedà, organitza 
una gimcana on els visitants recor-
reran l’exposició de la història de la 
Penya Boletaire, i hauran d’omplir un 
formulari de preguntes, tot observant 
els plafons històrics que es troben als 
locals d’Art Major del carrer Major. 

L’exposició i la gimcana se cele-
bren fins al 16 d’octubre. Entre tots 
els participants que responguin les 
preguntes, se sortejarà una càmera 
fotogràfica sistema Evil, valorada en 

630 euros. El sorteig tindrà lloc da-
vant de la falla de la Penya Boletaire, 
el diumenge 28 d’octubre, a les 8 del 
vespre, abans de l’encesa. Les butlletes 
es trobaran als establiments adherits a 
Berga Comercial del carrer Major, i les 
butlletes omplertes es podran diposi-
tar a l’Oficina de Turisme de Berga.

També al carrer Major, els apa-
radors dels establiments adherits 
a Berga Comercial, durant aquesta 
tardor, lluiran fotografies fetes per 
Josep Deseuras en les darreres dèca-
des, sumant-se així a la commemo-
ració de l’any Deseuras.

LA BERGABOLET
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Escola de ballet 
i treball corporal 

Mª Alba

l DANSA CLÀSSICA 
l CONTEMPORANI 
l CARDIORUMBA 
l FUSION STYLE 
l ESTIRAMENTS I TONIFICACIÓ
l DANSA ORIENTAL  
l BALLS DE SALÓ
l EXÀMENS DE LA ROYAL ACADEMY 
 OF DANCE DE LONDRES
l CLASSES PER A NENS/ES I ADULTS

Plaça Europa, 10   08600 BERGA 
Tel. 608 944 986
alba_ballet@live.com

MÉS DE 40 ANYS DE EXPERIÈNCIA EN EL MÓN DE LA DANSA

CONCURS DE BOLETAIRES

3er premi.
Xavier Vinyes i Martín

1er premi. Alfredo López de Arbina 2on premi. Eva Puigpelat García

CONCURS FOTOGRÀFIC “EL MÓN DEL BOLET 2017
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Diumenge 28 d’octubre
07:00h – 11:30h

62è Concurs de Boletaires
Pla de Puigventós, Espinalbet (Cas-
tellar del Riu), al quilòmetre 7 de 
la carretera (BV-4243) de Berga als 
Rasos de Peguera.

08:30h 
Inici sortida autobusos de Berga 
en direcció a Puigventós, davant 
de l’administració del passeig 
de la Pau de Berga.
Cada ½ hora sortirà un bus de 
Berga en direcció a Puigventós 
(08.30 h, 09.00 h, 09.30 h, 10.00 h 
i 10.30 h). La tornada serà a partir 
de la 12.00 del migdia (12.00 h, 
12.30 h, 13,00 h, 13,30 h, 14.00 h). 
Els seients de cada bus estaran 
numerats i, per accedir-hi, cal 
reservar obligatòriament el bitllet, 
al preu d’1 euro l’anada i 1 euro la 
tornada. La compra del tiquet s’ha 
de fer al Consell Comarcal del 
Berguedà o reservar-lo al telèfon 
93 822 15 00. 

09:00h
Esmorzar popular amb entre-
pans de botifarra negra, tastet, 
cansalada, begudes variades, cafè 
i molt més. Venda de tiquets al 
mateix lloc.

Fira-mostra de productes relacio-
nats amb el món boletaire: cistells, 
ganivets, joies, formatges i altres.
Actuació dels “Rustiks” de Vallce-
bre durant el matí.
Activitats diverses: 
Carpes d’educació ambiental de la 
Diputació de Barcelona: bicicle-
tes elèctriques. “Vine a pedalar i 
faràs crispetes!”. El món del bosc 
(educació ambiental). 
Inflable per a la mainada.

10:00h
13è Concurs infantil 
de Boletaires 
Inscripcions a Cal Fígols (plaça Vi-
ladomat) i a la zona de la pesada. 
Obert a nenes i nens de 4 a 10 
anys, dividits en diverses categori-
es segons edat.

10:30h
Aparador de la cuina del bolet i 
venda de productes de cuina del 
Berguedà.

11:00h
Zona de la pesada.
Lliurament de premis dels concur-
sos de Dibuix Infantil, Fotografia i 
del Concurs Infantil de Boletaires.

11:30h
Nomenament dels Boletai-
res d’Honor, amb la presència 
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d’autoritats locals, comarcals i 
convidades.
Boletaires d’honor 2018:
- Damià Calvet, Conseller de Terri-
tori i Sostenibilitat de la Generali-
tat de Catalunya.
- Lluís Torner, Doctor, Catedràtic 
i Director de l’Institut de Ciències 
Fotòniques de Catalunya
- Gerard Isanta, gerent de Bgrup
- Jordi Badia, Cuiner del restau-
rant la Cabana
A continuació.
62è Concurs de Boletaires 
Presentació de cistells i bolets 
participants. Tancament de les 
inscripcions i pesada dels bolets.

12:30h
Lliurament de premis del Concurs 
de Boletaires al pla de Puigventós.

13:00h 
Sortida de la comitiva de Puigven-
tós, encapçalada pel grup de la 
falla, en direcció a Berga. 
Al passeig de la Pau:

18:00h
Audició de Sardanes amb la Cobla 
Pirineu

19:30h 
Davant de la Falla, sorteig 
d’una càmera de fotos entre les 
persones que hagin participat al 
concurs gimcana “Art Bolet” del 
Centre comercial Tres Branques de 
Bergacomercial.

Tot seguit:
Espectacular encesa i cremada de 
la Falla. (Col·labora: Joieria Rellot-
geria Saez)

Boletaires d’honor 2018

DAMIÀ CALVET. LLUÍS TORNER. GERARD ISANTA. JORDI BADIA.
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Plaça Paisos Catalans, 3    ···l   08600 BERGA (Berguedà) Paisos Catalans 
938 220 679



El Carrer del Roser de Berga celebra el dia 6 
d’octubre la Festa Major amb diverses activitats 

per a petits i grans.
Durant la jornada hi haurà un Mercat Hand-

made i inflables per a la mainada, Missa del barri i 
a les 6 de la tarda, Xocolatada i Disco Infantil. A 
les 7 començarà l’actuació de la Berguedana de 
Folklore Total i a les 9 de la nit hi haurà ball amb 
DJ Garcia, entre altres activitats organitzades pels 
botiguers i veïns del carrer, els quals hi conviden 
a tothom.

L’Eix 3 Branques de Berga Comercial, con-
juntament amb el Museu d’Art del Bolet de 

Montmajor, organitza una gimcana on els parti-
cipants hauran de buscar 30 espècies de bolets, 
una a cadascun dels establiments adherits a l’Eix 
3 Branques de Berga Comercial. Els bolets han 
estat elaborats manualment i cedits per l’artista 
Josefina Vilajosana. Les fitxes que caldrà omplir es 
troben als esmentats establiments, i entre els par-
ticipants es sortejaran 10 entrades dobles per visi-
tar el Museu del Bolet de Montmajor, 10 àpats 
al restaurant La plaça de Montmajor, i 10 làmines 
il·lustrades per l’artista Rubén Torres. La gimcana 
es podrà realitzar de l’1 al 27 d’octubre, i el sorteig, 
que anirà acompanyat d’altres activitats lúdiques, 
es realitzarà dilluns 29 d’octubre a les 17:30 h a la 
plaça Països Catalans.

Festa Major del Carrer del Roser

FIRES I FESTES

Activitats boletaires de l’Eix 
Tres Branques de Berga Comercial

Sant Jordi, 7                         08693 CASSERRES
938 234 375-606 670 336(Xisco)  629 219 764 (Pere)
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  CULTURA BOLETAIRE

Ho podeu fer al Museu d’Art del 
Bolet de Montmajor que es tro-
ba al bell mig del nucli urbà, just 

a la plaça del Mercat, el veritable centre 
neuràlgic d’un municipi de població dis-
persa que, com el seu nom indica, té en 
aquest indret el punt de trobada i reunió 
dels seus habitants i del mercat setmanal 
que té lloc cada dimecres.

L’accés es pot fer per diferents car-
reteres secundàries, si bé la manera més 
fàcil d’arribar-hi, tant si es procedeix de 
Berga com si es ve de Solsona, és a tra-
vés de la carretera de Berga a Solsona, 
C-149, entrant per qualsevol dels dos ac-
cessos al nucli urbà.

El Museu d’art del Bolet de Mont-
major és un equipament cultural situat a 
les dependències de l’antic Ajuntament del 
municipi, edifici de mitjans del segle XX.      

Descobreix-ho al Museu d’Art del Bolet
El Museu d’art del Bolet es va in-

augurar el 18 d’octubre de 2003, gràcies 
a la col·lecció donada per l’artista local 
Josefina Vilajosana, veritable ànima d’un 
projecte pioner i únic a nivell de Catalu-
nya, de l’estat Espanyol, i molt probable-
ment d’Europa.

El Museu d’art del Bolet de Mont-
major té un caràcter eminentment didàc-
tic, amb la intenció de donar a conèixer el 
món dels bolets i les seves particularitats. 
Disposa de 523 figures de bolets, que 
corresponen a 33 famílies distintes, a 169 
espècies diferents i integren 103 noms 
populars de les mateixes. D’altra banda, 
als plafons explicatius s’exposa el caràc-
ter comestible o no de cadascuna d’elles, 
amb un total de 80 bolets comestibles, 24 
de tòxics, 6 de tòxics comes-
tibles i 59 d’indiferents.

Per a visitar el Museu heu de trucar al telèfon 618 214 357.                                                 Més informació a: www.montmajor.cat o al codi QR
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ALIMENTACIÓ

Recórrer 
les comarques 
de Barcelona 

és descobrir 
els millors 

sabors de la terra 
i el mar i gaudir de 

la cuina tradicional, 
casolana, així com 

de l’alta gastronomia

 BARCELONA ÉS MOLT MÉS

Qualitat, innovació i varietat
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H i ha qui ha definit la gastronomia 
com un territori posat a la taula. 
Pot sorprendre aquesta afirmació 

però es una realitat. La demarcació de 
Barcelona, a quatre passes de la capital, 
ofereix un paisatge molt variat on, a més 
de muntanyes i valls hi trobarem camps 
de conreu i pastures, vinyes, arbres frui-
ters, ametllers, oliveres i litoral marí, tot 
una gran diversitat de conreus i paisatges 
d’on surten els productes que, primer tro-
barem al mercat i després, a taula.

Paisatge i mercat, 
un gran aparador
Primer el territori i després els mercats, 
son els grans aparadors de la gastronomia 
d’un país. Si hom vol copsar l’ambient i la 
diversitat només cal acostar-se a qualsevol 
dels mercats tradicionals de cada localitat 
o als setmanals que tenen lloc al carrer. 
Producte fresc, acabat de collir, adobat en 
una cuina que s’ha anat enriquint amb el 
pas del temps, han fet de les comarques 
de Barcelona un lloc, no tant sols per 
gaudir del paisatge sinó també dels sabors 
a la taula. Un reconeixement que ha arribat 
a través de nombroses guies especialitza-
des com es el cas de la Michelin, amb  una 
dotzena de restaurants que han vist reco-



BARCELONA ÉS MOLT MÉS 

neguda la seva tasca amb alguna estrella.
Però la cuina tradicional no ha desa-

paregut de l’ideari, al contrari, nombrosos 

col·lectius de cuina repartits per els Pi-
rineus de Barcelona (Berguedà),  Pai-
satges Barcelona (Anoia, Bages, Moia-
nès i Osona) i Costa Barcelona (Garraf, 
Baix Llobregat, Alt Penedès, Maresme, 
Vallès Oriental i Valles Occidental), s’encar-
reguen de promoure productes i plats de 
tota la vida en un intent de mantenir tra-
dició, qualitat i proximitat. Com a eines per 
la difusió s’utilitzen les Jornades i Cam-
panyes Gastronòmiques, on es promou 
un determinat producte durant una èpo-
ca. Alguns exemples son la Ruta del Xató a 
les comarques del Garraf i el Penedès, les 
dedicades al pèsol del Maresme, les que 

es celebren al voltant del peix i els calamars 
a Arenys de Mar, les dels bolets al Ber-
guedà o les de les mongetes del ganxet al 
Vallès Oriental i al Maresme.

Vins, cellers i una aposta 
per la qualitat
A la demarcació de Barcelona hi ha 
cinc DO: Alella, Cava, Penedès, Pla de 
Bages i Catalunya. Al voltant d’aquests 
territoris es pot gaudir, no tant sols de la 
qualitat dels seus vins i caves, sinó també 
pel paisatge que proporcionen i l’oferta 
d’enoturisme que s’articula al seu entorn. 
Rutes senyalitzades, visites guiades a les 
vinyes, descoberta de cellers modernistes 
i d’una arquitectura atrevida, paisatges or-
denats i el sabor d’uns vins i caves molt 
valorats als mercats internacionals, formen 
part d’una nova forma de fer turisme.

Però la gastronomia no és tant sols 
produir; calen centres d’investigació i 
segells de qualitat per promocionar una 
alimentació saludable i promoure deter-
minats productes. Així va néixer fa uns 
anys la Fundació Alícia, un centre d’in-
vestigació gastronòmica dins el projecte 
cultural i turístic format per diferents es-
pais que s’articula dins i fora del mones-
tir medieval de Sant Benet, a prop de 

RESTAURANT MON SANT BENET 
/ DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

ENOTURISME PENEDÈS / DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
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Si vols saber-ho tot sobre el món del cava, 
a Sant Sadurní d’Anoia hi ha un centre 
d’interpretació on podràs ampliar els teus 
coneixements i assabentar-te d’un munt 
d’anècdotes. Es tracta de la Fassina de Can 
Guineu, una destil·leria construïda l’any 
1814 que en l’actualitat proposa un viatge 
fascinant pel reialme de l’elixir bombolle-
jant que ha polvoritzat les fronteres de les 
comarques de Barcelona.

A la web de Barcelona és molt més www.bar-
celonaesmoltmes.cat i https://xarxaproduc-
tesdelaterra.diba.cat de la Diputació de Bar-
celona, trobaràs les especialitats culinàries i 
productes de proximitat, de qualitat irrepeti-
bles,  que han aconseguit que la gastronomia 
de les comarques de Barcelona es converteixi 
en un referent internacional. 

Manresa. La seva dedicació a la inno-
vació tecnològica en la cuina, a la millora 
dels hàbits alimentaris i a la valoració del 
patrimoni agroalimentari, el converteixen 
un centre de referència a Europa.

Determinats segells avalent la qualitat 
i procedència d’alguns productes com és 
el cas del pollastre del Prat, la llonganissa 
de Vic o la mongeta del ganxet. Els dos 
primers estan emparats per la Indicació 
Geogràfica Protegida (IGP), distintiu 
que la Unió Europea atorga amb l’objec-
tiu de reconèixer i preservar els productes 
alimentaris de major qualitat gastronòmica 
del continent, i la mongeta del ganxet per 
la Denominació d’Origen Protegida 
(DOP), que es fonamenta en el lloc de 

producció i als coneixements tècnics dels 
productors locals en els mètodes d’elabo-
ració i transformació. í 

PÈSOLS DEL MARESME / DIPUTACIÓ DE BARCELONA.CAVES FREIXENET / DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

CIC FASSINA / DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
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 FIRES I FESTES

Dissabte, 29 de setembre
A partir de les 10 h. Fira d’Artesans i 
Productors Agroalimentaris al carrer 
Jussà, durant tot el dia.
11:30 h. Obertura de l’Espai Boletai-
re (pavelló).
4a Trobada de Cellers Vermutaires 
de Catalunya.
De 12 h a 18 h. 4a edició del Vermut 
i Tapes. Mostra de cellers vermutaires, 
cerveses artesanes, vins i caves, i ma-
ridatge amb tapes de diferents bars i 
productors alimentaris.
12:45 h. Vermut musical, acompa-
nyat amb música tradicional i can-
çons de taberna, a càrrec dels Ran-
dellaires.
De 16 h a 17 h. al pavelló. 20è Con-
curs de Plats Cuinats amb Bolets i 5è 
Concurs Infantil de Cuina amb Bo-
lets (bases a part). Tot seguit i fins a 

les 18 h. exposició pública dels plats 
del concurs.
A les 19 h, al mateix lloc. Lliurament 
de premis del Concurs de Plats Cui-
nats.
A partir de les 19 h, al saló boletaire. 
7a Edició del Tasta-B&Jazz.
Tast de vins de denominació d’ori-
gen català amb tastets de cuina del 
bolet. El tast estarà maridat amb 
música de blues i jazz a càrrec de 
The Rusties Trio.

Diumenge, 30 de setembre
A partir de les 10 h i durant tot el 
dia. Fira d’Artesans i Productors 
Agroalimentaris. 
A partir de les 11 h. Cerca-fires per 
tots els espais temàtics de la fira 
amb la xaranga Entrompats Band.
A partir de les 11:30 h, a la plaça de 

La Pobla de Lillet enceta el calendari dels certàmens 
boletaires al Berguedà amb una nova edició de la Fira del 
Bolet i el Boletaire, que inclou mostres, trobades, concurs 
de plats cuinats, vermut, castellers i música, entre d’altres; ele-
ments imprescindibles per a un bon maridatge.

L’Ajuntament de la Pobla de Lillet us hi convida!
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l’Ajuntament. Fem el vermut amb 
cassoleta de bolets (esparracada 
amb barreja de ceps i bolets de 
temporada) i un xarrup de vermut 
Murcarols, el vermut Km 0.
A les 12:30 h, a la plaça de l’Ajunta-
ment. Diada castellera amb la colla 
els Bous, de la Bisbal del Penedès.
Durant tot el dia, a la sala d’exposi-
cions de la plaça del Fort, exposició 

micològica, amb la col·laboració 
d’experts micòlegs que classificaran 
els bolets segons l’espècie i el grau 
d’acceptació comestible. 

Perquè els veïns i visitants conti-
nuïn gaudint d’un bon diumenge a 
la Pobla, a partir de les 14:15 h, al 
menjador del boletaire (pavelló), es 
farà el dinar del boletaire. 

El menú està compost per fide-

uada rossejada de mar, de primer, 
cassola de pilotilles amb bolets, de 
segon, i de postres pastisset de llimo-
na. Per als més joves, hi haurà terrina 
de vainilla i xocolata. De begudes, hi 
haurà aigua, gasosa i vi negre Sisque-
ra DO Pla de Bages, cafès i pa. El preu 
popular és de 13 euros els adults i 10 
euros els infants d’entre 5 i 9 anys.

El dia 29 de setembre, de 10 h a 

14 h i de 16:30 h a 19:30 h, i el dia 30, 
de 10 h a 14 h, des de l’aparcament, 
els més petits podran passejar per la 
fira amb ponis.

Durant els dos dies de la fira, hi 
haurà servei de trenet turístic, que 
farà funcions de llançadora entre 
els aparcaments de l’estació, camp 
de l’Eliets, clot del Moro i el centre 
de la vila (fira). í
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VENDA DE BOLETS A LES PARADES DEL MERCAT DE GUARDIOLA.
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 FESTA DEL BOLET DE VILADA
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JURAT CONCURS DE CUINA
Xavier Rebolleda
Reconegut xef cuina d’autor
Gemma Puig
Meteoròloga
Ricard Figueres
Productor, director i guionista
Carme Sallés
Dinamitzadora Patrimoni
Pere Torner
Amics del Camí Vilada
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Aquest mercat és un dels més antics i coneguts de Catalunya, 
i torna a fer parada aquesta tardor a Cal Rosal, al peu de la carretera 
C16 (sortides 90 i 92 direcció nord i sortida 95 direcció sud).

Cal Rosal ja ha obert 
el Mercat del Bolet

                         Obert cada dia, des del 8 de setembre fins a la fi de la tempo-
rada, el Mercat està situat a la plaça del Comerç de Cal Rosal i cada any compta 
amb deu o dotze parades, agrupades en forma de mercat, on hi podreu trobar 
una àmplia varietat de bolets així com una selecció de productes agroalimen-
taris del Berguedà, productes de proximitat elaborats artesanalment i amb la 
màxima qualitat.

         La Festa del Bolet enguany serà els dies 20 i 21 d’octubre
El Mercat del Bolet de Cal Rosal celebrarà la seva festa els dies dissabte 20 i diumenge 21 d’octubre. 
Dissabte a la tarda hi haurà diverses activitats en família, com un espectacle infantil de 5 a 6 i inflable gratuït.
A partir de les 7 de la tarda, ballada de swing amb el grup “Bon Hop de Swing”. També hi haurà un pica-pica popular que 

ofereixen les diverses parades del Mercat. Diumenge dia 21 hi haurà l’esmorzar popular del boletaire, un inflable per a la mainada 
i de 12 a 1 del migdia, Taller de cuina de Bolets a càrrec d’Anna Fornell del bloc “m’agradacuinar”, entre altres actes que s’estan 
preparant. Per això us recomanem visitar els webs www.olvan.cat i www.tasta.cat amb l’objectiu de conèixer els actes i horaris 
definitius. L’ajuntament d’Olvan us convida a gaudir del mercat del Bolet, de les activitats de la Festa del Bolet i de tot el que us 
ofereix Cal Rosal i Olvan, a través dels seus bars i restaurants, les seves botigues, establiments i comerços.
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938 380 577

C. Sant Marçal,Parcel·la, 8 . Pol. Ind.La Sala
Tel./ fax 93 838 04 51 - 08692 PUIG-REIG
E-mail: Pneumatics_MICAS@hotmail.com

La Fira de Sant Martí és la festa patronal de 
Puig-reig i se celebra els dies 10 i 11 de no-
vembre.
És una festa destinada al comerç, amb exposi-

ció de productes, artesania, indústria i vehicles du-
rant tot el cap de setmana, organitzada per la Unió 
de Botiguers i Comerciants de Puig-reig, amb el 
suport de l’ajuntament. 

Tradicionalment hi ha activitats culturals i lú-
diques com la trobada de gegantons i capgrossos 
o el concurs de pintura ràpida, entre altres. 

En aquesta festa el poble segueix la tradi-
ció d’escollir la Pubilla, la Dama, l’Hereu i el Fadrí, 
amb la participació en la votació de totes les enti-
tats locals. Els actuals membres del pubillatge de 
Puig-reig són: l’Hereu, Ferran Tor; la pubilla, Carla 
Esclusa; el Fadrí, Ramon Vilardell i la Dama, Júlia 
Abayà, els quals passaran el relleu als joves que 
seran escollits i nomenats durant l’acte, el contin-
gut del qual es va renovar l’any passat per a fer-lo 
més amè i que que se celebrarà dissabte al vespre 
al Pavelló d’Esports.

Diumenge al matí i des de fa uns quants anys, 
la colla de geganters i grallers de Puig-reig or-

Puig-reig prepara la Fira de Sant Martí 2018
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ganitza una gran trobada de gegants que acaba 
amb una cercavila pels principals carrers del poble. 
També hi ha activitats culturals, de lleure i gastro-
nòmiques.

Enguany, la Fira no tancarà el diumenge des-
prés de dinar, tal i com ja va fer l’any passat, sinó 
que s’allargarà fins a les 7 de la tarda, complemen-
tada amb alguna activitat.

La Fira servirà perquè els comerciants treguin 
al carrer totes les millors propostes, productes de 
qualitat que els visitants trobaran al millor preu. 

Els horaris de la Fira són dissabte de 10 del 
matí a 8 del vespre i diumenge de 10 del matí a 
7 de la tarda.

Al tancament d’aquesta edició del Tasta, 
s’estaven ultimant diversos actes i activitats. Per 
a conèixer el programa definitiu i els horaris de 
les activitats, dies abans podeu informar-vos als 
webs: www.puig-reig.cat i www.tasta.cat.

La Unió de Botiguers i Comerciants de 
Puig-reig i l’Ajuntament us hi conviden. í
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A legria, disbauxa i xerinola, però 
també gaudi i retrobament. Són 
els elements que hom viurà du-

rant la Festa Major de la Pobla de Lillet 
que ens serveix quatre jornades plenes 
d’emoció. La Festa gran que pràctica-
ment enllaça amb la dels bolets, convida 
a vilatans i visitants a participar d’aquest 
munt d’activitats que sobretot emfatit-
zen les vessants tradicionals i lúdiques. 
L’Ajuntament de la Pobla de Lillet i la 
Comissió de Festes us hi conviden.

Divendres, 5 d’octubre
A les 15:30h a la Llar del Pensionista:
Concurs de Dòmino. Trofeus: Excel-
lentíssim Ajuntament.
A les 22h, Repic general de Campa-
nes i Tronada, donant inici a la Festa 
Major.
A les 23:30h al pavelló (engalanat): 
Nit Jove. 
Concert del grup de versions amb: 
Pachucos.
A continuació: Disco Led Party, amb: 
Adrià Ortega i Mon Dj.

La Pobla de Lillet es vesteix 
de gala per la Festa Major 2018

TUMÀCAT.

Entrades: anticipada: 8 €, taquilla: 
10 €.

Dissabte, 6 d’octubre
A les 15h a la Llar del Pensionista: 
Concurs de Botifarra.
A les 16:30h, XXIV Escalada 
Ciclista 
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al Santuari de Falgars.
Organitza: 
Amics del Ciclisme Lillet (progra-
mes a part).
A les 17h, al Centre Cívic, partit 
de Lliga 
CTT La Pobla de Lillet.
A les 18h, al Pavelló (engalanat): 
Extraordinari Concert de Festa 
Major amb la gran Orquestra 
Venus. 
A continuació: Acte de proclama-
ció de la Pubilla, i l’Hereu de la 
Pobla de Lillet 2018, amb l’assis-

tència de pubilles, dames, hereus i 
fadrins d’arreu de Catalunya.
A les 23h, al Pavelló Engalanat: 
Magnífic Ball de Festa Major amb 
l’Orquestra Venus.
A continuació: fi de vetllada amb: 
Divertimento Disco&Show

Diumenge, 7 d’octubre
A las 12:45h a la plaça del Ajun-
tament:
Sardanes a càrrec de la Cobla 
Selvatana.

A les 18:30h al Pavelló (engala-
nat): Gran Concert, Berenar i Ball 
de gala amb la gran Orquestra 
Selvatana (el Berenar es farà a la 
mitja part)

Dilluns, 8 d’octubre
A les 12h, a la plaça de les Coro-
mines: Audició de Sardanes amb 
la Cobla la Principal de Berga. 
A les 17h, al Saló La Flor, gran es-
pectacle infantil i Familiar: La Festa 
dels “Més Tumàcat”.
A les 20:30h, al pavelló (engala-
nat), Gran Sopar i Ball de Tor-
naboda, elaborat per “Cal Pajares 
Càtering”.
Al finalitzar el Sopar: Quina 
extraordinària pro Festa Major i 
Ball amenitzat per: Mare Nostrum 
Quartet. Preu: 18 Euros (tot inclòs).
Cal reservar anticipadament abans 
de les 10 del vespre del diumenge 
dia 7 d’octubre a la taquilla del 
pavelló o trucant al telèfon: 
687 998 541. í

ORQUESTRA VENUS.
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Cercs viu la festa major!
Cercs celebra els dies 13 i 14 d’octubre la Festa Major del 
poble amb activitats de tota mena, per a petits i grans.

Dissabte dia 13, matí i tarda, els me-
nuts podran gaudir d’inflables i llits 
elàstics gratuïts a la plaça Diputació. 
A la tarda, a 2/4 de 4, es farà el Con-
curs de Botifarra al Bar Comellas. 
Hi haurà premis pel primer, segon, 
tercer i quart classificat. 
De 4 a 7 de la tarda a la Sala poliva-
lent es podrà visitar una exposició 
de Patchwork. 
A les 5 de la tarda hi haurà una acti-
vitat lúdica (a concretar).

A les 8 del vespre i a la sala de festes, 
animat Sopar Popular. La venda de 
tiquets es va als comerços habituals 
del poble.
Diumenge 14 d’octubre a les 11, 
Missa solemne i tot seguit, a les 12 
del migdia sardanes a la plaça Dipu-
tació amb la Cobla Pirineu.
De 12 a 2 i de 4 a 6 de la tarda a la 
Sala Polivalent, es podrà visitar l’ex-
posició de Patchwork. 
A les 4 de la tarda al bar Comellas, 

Concurs de Truc, amb premis pels 
quatre primers classificats.
Finalment, a les 6 de la tarda i al Local 
Social, hi haurà l’actuació del grup 
“Sense Vergonya” que farà passar 
una bona estona als assistents.
La comissió de festes compta amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de 
Cercs. Els organitzadors hi conviden 
a tothom.
Més informació:
www.facebook.com/comissiofestes.cercs
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Horrorland a Cercs
Horrorland Scream Park ja és a 

punt d’obrir portes amb pràctica-
ment totes les entrades venudes.   
La iniciativa dels joves emprenedors 
que han tirat endavant el parc de 
terror més gran del sud d’Europa, 
Climent Vila i Sílvia Mosella d’In-
somnia Corporation i David Moreno 
i Cristina Raya d’Horror Box, tindrà 
capacitat per rebre 1.500 persones al 
dia i funcionarà els dies 11, 12 i 13, 19, 
20, 26, 27 i 31 d’octubre i l’1, 2, 3, 9, 
10, 16 i 17 de novembre. La intenció 
és que es converteixi en una cita fixa 
del Halloween a Catalunya. 

Cal Pons celebra el diumenge 7 
octubre, la Festa del Roser amb 

activitats per a tothom. Durant tot el 
matí hi haurà Fira d’artesania.
Davant l’església de Cal Pons:
8.30h Concentració de la VIII Troba-
da de Cotxes Clàssics.
10h Inici de ruta de cotxes clàssics.
11h Missa cantada pel cor parroquial.
12h Ballada de gegants i nans.
Tot seguit. Plantada de l’arbre.
13:30h Rebuda dels cotxes clàssics 

i exposició de vehicles amb vermut 
musical gratuït per a tots els assistents. 
Bosquet de Cal Pons:
14h Dinar de germanor.
Paella d’arròs, botifarra i cansalada,
postres, beguda i cafès. Preu: 16 € 
(adults) i 8 € (nens). Venda de tiquets 
a Serviso, Màgic, El crostó, Floristeria 
el Teix i Queviures Bertran.
Davant la Torre Nova:
16h Ball amb Duet Solistes i fi de 
festa.

Festa del Roser a Cal Pons

Més informació a: 
www.horrorlandpark.com
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E l 1992 es va crear el Centre de Desenvolupa-
ment Infantil i Atenció Precoç del Berguedà.
Si bé a Catalunya hi havia diferents projectes i 

realitats per a desenvolupar l’atenció dels nens de 
0 a 6 anys, no és fins al 1985 que es crea el Progra-
ma Sectorial d’Estimulació Precoç i les primeres 
unitats pròpies d’atenció precoç ubicades als CAD 
pel Departament de Sanitat i Benestar Social.

L’atenció precoç aporta intervencions terapèu-
tiques (logopedes, fisioterapeutes, treballadora so-
cial, psicòleg, neuropediatre) que pretenen actuar 
sobre els trastorns, els dèficits i les disfuncions que 
es poden produir en la primera infància, quan la 
plasticitat del sistema nerviós i de les estructures 
mentals encara s’estan desenvolupant de manera 
incipient.

L’atenció precoç va destinada a tots aquells in-
fants que presenten:
l Trastorns en el desenvolupament motriu
l Trastorns en el desenvolupament cognitiu
l Trastorns en el desenvolupament sensorial
l Trastorns en el desenvolupament del llenguatge
l Trastorns generalitzats del desenvolupament

PEP MASANA

periodista i escriptor

CDIAP
Centre de Desenvolupament Infantil 
i Atenció Precoç del Berguedà

HISTÒRIES I HISTORIETES (15)

l Trastorns de la conducta
l Trastorns emocionals
l Trastorns en el desenvolupament d’expressió so-
màtica.

Els CDIAP primer fan una prevenció i segui-
ment dels infants de risc juntament amb els pro-
fessionals de la salut, de l’escola bressol i d’altres 
entitats.

L’equip elabora el diagnòstic, juntament amb 
altres membres de salut, es marquen els objectius 
terapèutics i les diferents formes d’intervenció jun-
tament amb els pares i es comença la intervenció 
directa amb el nen i la seva família. Cada infant té 
un programa de tractament individualitzat. En al-
guns casos, el tractament es realitza en grups re-
duïts (4 infants com a màxim) i les sessions de trac-
tament tenen una periodicitat d’un o dos cops a la 
setmana. La durada oscil·la entre 45 i 60 minuts.

El CDIAP, en tot moment, té com a objectiu que 
les famílies arribin al nivell màxim de comprensió de 
la realitat del seu fill. Així mateix, també s’informa 
l’escola de la situació de l’infant per així facilitar l’ac-
ceptació dels seus companys i la integració.

Es considera que entre un 10% i un 20% de la 
població infantil de 0 a 6 anys pateix, en algun mo-
ment, trastorns del desenvolupament o es troba 
en risc de patir-les.

El servei és gratuït i universal. í
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Una de les 5 proves d’ultra dis-
tància de les Skyrunner® 
World Series que enguany 

celebra el desè aniversari amb les 1000 
inscripcions cobertes i amb una no-
vetat: la incorporació d’una cinquena 
prova, una mitja marató.

La primera cursa a disputar-se serà 
la Nit Pirineu, que tindrà lloc el diven-
dres 28 de setembre a les 19.30 h. Es 
tracta d’una cursa vertical nocturna de 
860 m de desnivell positiu que recorre 
5 km de distància entre l’estació d’esquí 
de la Molina (zona del telecabina) i un 
escenari tan privilegiat com el refugi del 
Niu de l’Àliga (2.520 m). Finalment, a les 
21:30h, es lliuraran els premis als millors 
corredors d’aquesta prova i es gaudirà 
d’una botifarrada en plena natura.

La jornada de dissabte 29 de setem-
bre serà cabdal amb tres competicions. 

La Vila de Bagà celebra els 10 anys 
de la Salomon Ultra Pirineu 2018

La Marató Pirineu és una cursa d’al-
ta muntanya en semiautonomia, amb 
2.400 m de desnivell positiu i un total de 
45 km dins el Parc Natural del Cadí 
Moixeró. La sortida i arribada d’aques-
ta prova serà a Bellver de Cerdanya, 
on també se celebra la primera edició 
de la Mitja Pirineu que té 20 quilò-
metres de recorregut. En aquest marc, 

també cal destacar la versió infantil de 
l’Ultra Pirineu: la Pirineu XS, que tin-
drà lloc a Bagà i es desenvoluparà en 
circuits de muntanya pels voltants de 
la vila, organitzada per l’escola Trail de 
la Associació Esportiva Mountain 
Runners del Berguedà i els “Amics 
de l’Atletisme de Bagà”, amb la col-
laboració del Ajuntament de Bagà.

ESPORTS DE MUNTANYA

Del 28 al 30 de setembre, Bagà torna a ser l’epicentre mundial del 
trail running amb una nova edició de la Salomon Ultra Pirineu, un 
referent internacional en el món de les curses de muntanya.

Finalment, dissabte 29 serà el torn 
de la Salomon Ultra Pirineu, prova 
d’Ultra distància puntuable per a les Sky-
runner® Word Series, amb 110km de 
distància i un desnivell positiu de 6.800m 
que transcorren pel marc incomparable 
del Parc Natural del Cadí Moixeró, 
amb sortida i arribada a Bagà.

La sortida tindrà lloc a les 6 del matí 
a la plaça Porxada de Bagà i el lliura-
ment de premis se celebrarà l’endemà, 
diumenge 24, a partir de les 10 del matí, 
a la mateixa plaça de la vila baganesa. 

Un any més, els incondicionals de les 
distàncies ultres i els millors corredors del 
panorama internacional participaran en 
aquesta prova. Amb la Ultra Pirineu, la 
vila de Bagà torna a ser la seu d’una de 
les curses de muntanya més importants 
i internacionals. L’Ajuntament de Bagà i 
Bagà Turisme us conviden a viure-la. í
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Osteoporosi i vitamina D

L a vitamina D o calciferol és una 
vitamina liposoluble, això vol dir 
que és soluble en greixos, el que 

implica que al nostre cos li és més di-
fícil d’eliminar-la. La seva funció princi-
pal és regular els nivells de calci i fòsfor 
en sang, augmentant la seva absorció 
intestinal i aconseguint que el nostre 
cos disposi d’aquests dos ions impres-
cindibles en la remodelació dels ossos. 
L’excés o carència d’aquesta vitamina 
pot arribar a ser perjudicial.
La carència de vitamina D 
pot provocar:
• Raquitisme en els nens. 
• Osteomalàcia en els adults. 
• Ser un factor clau en l’aparició d’os-
teoporosi.
La deficiència de vitamina D 
dependrà principalment de:
• Una dieta inadequada 
• Per sobre d’això, la falta d’exposició 
solar.

Els raigs ultraviolats que obtenim del 
sol són imprescindibles per a la fabrica-

ció d’aquesta vitamina. L’acció d’aquests 
raigs transforma el colesterol, a nivell de 
fetge i ronyons, en vitamina D, essent la 
principal font d’aquest vitamina.

Als països nòrdics, on les hores de sol 
són més escasses, els habitants tenen la 
pell molt blanca i pobra en melanina per 
intentar absorbir la màxima quantitat de 
raigs solars. Per altra banda, als països 
pròxims a l’equador i amb més hores 
de sol, els habitants acostumen a tenir la 
pell més fosca i rica en melanina, fet que 
afavoreix l’absorció de raigs solars. Un 
exemple és Catalunya. De fet, es calcula 
que en un país com Catalunya caldria 
una exposició d’uns 10 minuts diaris.

Si valorem els aliments, n’hi ha 
que són més rics en vitamina D:
• Peixos blaus.
• Crustacis.
• Ous.
• Llet i derivats.
• Bolets.
No obstant, tot i ser rics en vitamina 

D, aquesta és inactiva, això vol dir que 
no és funcional (no pot fer la serva feina) 
i per activar-la són necessaris els raigs 
ultraviolats: el sol.

Quan és necessari complementar 
la vitamina D amb medicació?
Caldrà complementar la dieta i les hores 
de sol en aquelles persones que els seus 
nivells de vitamina D estiguin per sota 
de 19 ng/ml.
La classificació dels nivells de vitamina 
D són:
• 30-60 ng/ml és òptim.
• 20-29 ng/ml és suficient.
• 9-19 ng/ml és insuficient.
• Per sobre de 150 ng/ml és tòxic.

Si mantenim els nivells de vitamina 
D en un nivell òptim, ens ajudarà de 
manera molt important a mantenir una 
bona salut dels nostres ossos.

Per qualsevol dubte, consulteu sem-
pre el vostre metge de família, ja que ell 
millor que ningú és qui us podrà acon-
sellar millor. í

Dr. JOAN PLANA MAS
Metge de família de l’EAP Berga
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                          , neix com a centre dedi-
cat a la salut integral de la persona, on hi 
trobareu espais destinats a Teràpies manu-
als, com Osteopatia,  Acupuntura, Fisioterà-
pia, etc. Un espai obert a professionals que 
vulguin oferir els seus serveis.

Hi ha un espai de Psicoteràpies destinat a 
grups de Creixement, teràpies Gestalt i Psico-
teràpia emocional.

També hi ha un ampli espai per a la pràcti-
ca del moviment del cos, com Ioga, Moviment 
expressiu, Taitxí, Tallers, etc.

Mandala Salut i Creixement

mandala_salutcreixement

mail: mandalasaluticreixement@gmail.com

Divendres 5 d’octubre:

a les 6 tarda
INAUGURACIÓ

Dissabte 6 d’octubre:

a partir de les 11h.

Jornada de portes 

Informeu-vos sense compromís. 
Veniu a conèixer-nos.

Tel. activitats: 619 637 493 Tel. lloguer sales: 625 522 704
Es@mandala_saluticreixement

www.mandalasaluticreixement.com
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Les hemorroides
es hemorroides, també conegudes popularment 
com a morenes, juntament amb les fissures anals, 
són dos dels motius de consulta més habituals, 
si parlem de proctologia. Les hemorroides són el 
resultat de la inflamació de les venes de la regió 
anal, i poden causar dolor, picor i sagnat. La fissura 
anal, en canvi, és una ferida a la mucosa anal, que 
es caracteritza per provocar un dolor intens i 
sagnat durant l’evacuació, i pot afectar persones 
de qualsevol edat. Apareixen freqüentment 
vinculades al restrenyiment o també a processos 
diarreics i, tot i que en la majoria de casos solen 
millorar amb tractaments senzills, en casos greus 
poden requerir cirurgia.

Són patologies molt comuns, però certs 
sentiments de por o vergonya fan que la majoria 
de persones no vagin al metge fins que els símp-
tomes incideixen en el desenvolupament de l’ac-
tivitat habitual de la persona. Cal prendre consci-
ència que, com en qualsevol tipus de patologia, la 
detecció precoç és important i “l’automedicació” 
a vegades pot ser dolenta. 

Hi ha diferents factors que influeixen en la 
seva aparició. Per una banda, hi ha certa predis-

Dr. PASQUALE MAZZEO

CENTRE DE FISIOTERÀPIA I REHABILITACIÓ

SALUT

Pere III, 11 bxs      08600 BERGA

93 822 27 32

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

Cirurgia general 
i de l’aparell digestiu

posició de caràcter hereditari, però també influeix 
el tipus d’alimentació que portem (dietes pobres 
en fibra i consum excessiu de greixos, begudes 
amb cafeïna o alcohol n’afavoreixen l’aparició), 
embarassos, estil de vida sedentari...

En ambdós casos (tant en les hemorroides 
com en el cas de les fissures), cal avaluar-ne el 
grau per poder iniciar el tractament més adi-
ent per a cada persona i, sobretot, cal descartar 
malalties més greus que es manifesten amb la 
mateixa simptomatologia (càncer del còlon-recte 
i del canal anal) i que requereixen un diagnòstic 
clar i un tractament ràpid.

El tractament històricament més utilitzat és 
la cirurgia amb la tècnica de Milligan i Morgan, 
que consisteix en la lligadura i la resecció dels pa-
quets hemorroidals: és una tècnica antiga però 
molt eficaç perquè soluciona el problema a costa 
d’un postoperatori una mica complicat pel paci-
ent (dolor, sagnat, desconfort anal, baixa laboral 
llarga).

Actualment, hi ha noves tècniques que ens 
permeten tractar el problema de manera molt 
més còmode i menys invasiva per al pacient.

L
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En el cas de les hemorroides, es trac-
ta del THD, una tècnica no invasiva que 
consisteix en identificar, a través d’Eco-
Doppler, les artèries que vascularitzen la 
morena i suturar-les. Aquesta tècnica es 
pot utilitzar des dels graus inicials de la 
patologia, produeix molt poques compli-
cacions postoperatòries i el pacient pot 
recuperar el seu ritme de vida habitual en 
pràcticament entre 24/48 hores.

En el cas de les fissures, l’objectiu del 
tractament és relaxar la musculatura anal 
perquè la hipertonia esfinteral impedeix 
un bon flux sanguini (necessari per la cu-
ració) i les ferides provocades pel trànsit 
fecal es converteixen en cròniques i pro-
voquen dolor.

El primer intent terapèutic és mè-
dic: pomades a base de nitroglicerina o 
substàncies calcioantagonistes durant 
6-8 setmanes. En cas de fracàs, l’alter-
nativa és la cirurgia, que consisteix en 
tallar part del complex esfinteral per 
reduir el to muscular (esfinterotomia 
lateral interna).

Una nova eina que s’utilitza per 
intentar pal·liar la simptomatologia 
és la utilització de la toxina botulínica, 
que s’injecta directament a la zona per 
paralitzar la musculatura de l’esfínter 
anal durant uns mesos, afavorint així la 
cicatrització de les ferides. í
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Ajuntament 938 230 000
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)

Consultori 938 230 331 
Farmàcia 938 230 300

  
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

 
 
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

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 

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

SALUT

INDUSTRIALS

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

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
Forn Vilalta  938 250 209

Cal Pajares  938 250 209
www.calpajares.cat  

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

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

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

Ajuntament 938 212 775
Alcaldia 608 998 663
www.castellar.cat      castellarr@diba.cat

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

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
Tecnologia Aplicada Two Pas, S.L.  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

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 Vilalta  938 250 209

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

ELECTRO / INFORMÀTICA SALUT

SALUT

ÒPTIQUES

ALIMENTACIÓ

FORNS-PASTISSERIA

BARS-RESTAURANTS

CALÇATS, ROBA I COMPLEMENTS

SALUT

FORNS-PASTISSERIA

RESTAURANTS

AUTOMOCIÓ
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Càmping Gironella  938 251 529
www.campinggironella.cat 

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

Ajuntament 937 441 020
www.gisclareny.cat  
 

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 

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

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

Hostal de Montclar 609 647 857  938 230 330

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

Bar Restaurant La Plaça            938 246 919
Restaurant Montmajor            938 246 982

Forn Montmajor            626 039 507

Ajuntament 938 259 000
www.lanou.bergueda.org nou@diba.cat

Ajuntament 938 250 013
www.olvan.cat 

Dispensari Olvan 938 228 619
Dispensari Cal Rosal 938 221 999

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

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

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

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

Ajuntament 938 258 005
Oficina de Turisme 938 258 046
www.saldes.cat 

Farmàcia 938 258 074
Dispensari 938 258 036

 
Ajuntament 938 239 194
www.santjaumedefrontanya.cat 

Ajuntament 938 227 667
Dispensari 938 227 678
Farmaciola 938 227 678
www.santjuliadecerdanyola.cat 

  
Ajuntament 938 250 400
www.stmerles.diba.es 

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

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

Ajuntament 938 238 128
Local Pirinenc 938 238 222
www.vilada.cat 

Dispensari 938 238 327
Farmàcia 938 238 082

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

Ajuntament 938 204 922
www.viveriserrateix.cat 

CÀMPINGS

SALUT

SALUT

MASCOTES

RESTAURANTS

SALUT

SALUT

AGROTURISME

SALUT

SALUT

RESTAURACIÓ

RESTAURATNS

FORN

SALUT

PUBLICITAT EN AQUESTA SECCIÓ       617 395 978
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 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

ALIMENTACIÓ

 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
Restaurant Ca la Quica  938 290 228
Restaurant El Mirall 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
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