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gabinet MÈDIC del berguedà
Quadre mèdic i especialitats
AL.LERGOLOGIA
Dra. Garriga
CARDIOLOGIA
Dr. Boada, Dr. Sobrepera
CIRURGIA
Dr.Gallardo, Dr. Del Canto
CIRURGIA PLÀSTICA
Dr. Romaní
DERMATOLOGIA
Dra. Claret, Dra. Molina
ENDOCRINOLOGIA
Dra. Martínez
FISIOTERÀPIA
Gemma Arque, Miriam Cano
FISIOTERÀPIA SOL PELVIÀ
Miriam Cano
GINECOLOGIA / OBSTETRÍCIA
Dra. Quesada
HOMEOPATIA
Dra. Charques
MEDICINA GENERAL
Dr. Moneny
MEDICINA INTERNA
Dr. Esquius, Dr. Giralt
NEUROLOGIA
Dr. Soler Insa
NUTRICIONISTA
Laura Niubò, Dra. Charques
OFTALMOLOGIA
Dr. Badal
OSTEOPATIA
Roger Ferré
OTORRINOLARINGOLOGIA
Dr. Garcia, Dra. Molina
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Carrer Barcelona, 54
08600 BERGA

PEDIATRIA
Dr. Fargas, Dra. Serrano
PODOLOGIA
Carles Mateos
PSICOLOGIA
Goretti Solà, Artur Argelaguer
PSIQUIATRIA
Dra. Foz
REUMATOLOGIA
Dr. Giralt
TRACTAMENT DEL DOLOR
Dr. Tomàs
TRAUMATOLOGIA
Dr. Mir, Dr.Yun
UROLOGIA
Dr. Mateos
VASCULAR
Dr. Grau
Proves
Ecografies 3D i 4D
n Densiometria òssia
n Holter
n Electrocardiograma
n Ecocardiograma - Doppler
n Retinografia
n

Revisions mèdiques
n Obtenció i revisió del carnet
de conduir
n Permisos d’armes i gossos perillosos
n Seguretat privada
n Grues
n Servei d’anàlisis de 8.30h a 10h

Tel. 93 822 07 07 Fax. 93 821 41 70
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No ens fem resposables de les
opinions dels col·laboradors

 PRESENTACIÓ

 LA VINYETA

Al Berguedà, festes
de tradició i cultura

S

embla que fa poques setmanes que donàvem la benvinguda
al 2018 i ja hem agafat el darrer full per donar pas al 2019. El
Berguedà és una comarca de tradicions. Això ho demostra
els excel·lents Pastorets que cada any ens endinsen en la màgia
del Nadal, a Berga i a l’Ametlla de Merola, però també a altres
pobles i escoles. En aquest Tasta també parlem de la Fira del Joc
i de Nadal de Berga, de la Fira de la Puríssima de Gironella, de
la Fira de Reis de Casserres, de l’ancestral Fia-faia a Bagà i Sant
Julià de Cerdanyola, de les activitats nadalenques de La Pobla
de Lillet, amb la tradicional esquellada el dia 5 de gener, els actes
lúdics i solidaris de Vilada, Guardiola de Berguedà i Castellar
de n’Hug, i les Festes de l’Arròs de Sant Sebastià a Olvan i la
Corrida a Puig-reig.
La cultura també hi és present amb un recomanable reportat·
ge del periodista Ramon Viladomat sobre el patrimoni romànic
del Berguedà, seguint les petjades de l’abat Oliba. El director
de l’Arxiu Comarcal del Berguedà, Xavier Pedrals, ens posa al
dia de la Fia-faia i el periodista Pep Masana ens parla d’Antoni
Massaguer. A l’apartat de gastronomia, us parlem dels productes
estrella del Berguedà, el blat de moro escairat i el pèsol negre.
L’espai de salut, d’informació comarcal i unes propostes publicità·
ries molt interessants formen aquest Tasta número 20.
Gaudiu dels actes i activitats, de les tradicions, sort amb la
Grossa i que el tió i els Reis us portin moltes coses (si heu fet
bondat, és clar). Bones festes! 

Propera edició del tasta núm 21
ESPECIAL CARNAVALS
4 de febrer de 2019
publicitat: tasta@tasta.cat
tel. 617 39 59 78
(tancament edició 28 de gener)
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 FIRES I FESTES

Gironella omple d’activitats
la 33a Fira de la Puríssima
Gironella celebra, el dia 8 de desembre, la Fira de la Puríssi·
ma, amb una gran diversitat d’actes. És una fira tradicional
que abraça la modernitat i que cada any es posa al dia amb
noves activitats i canvis que l’organització hi va introduint.

L

a regidoria de Festes de
l’Ajuntament i l’Associació
de Comerciants de Gironella volen donar una nova em·
penta a la fira potenciant la gastrono·
mia i la cultura amb noves activitats i
el reforç de les tradicionals.
Una de les novetats és el Firatast, un tast de productes d’elabora·
dors de proximitat que se celebrarà a
la plaça de la Vila a les 5 de la tarda.
Una hora més tard, a les 6, hi haurà
l’encesa de les llums de Nadal amb
l’animació de Fluor Xou.
La regidora de Festes, Maria
Àngels Sallés, també ens recorda
que “continua l’aposta pel Concurs
de Fotografies d’Instagram, en la
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quarta edició, amb l’objectiu que el
jovent cada vegada hi participi més”.
A partir de les 11, a l’església Ve·
lla, es podrà gaudir de l’acte “El Berguedà, Turisme i Gastronomia”,
amb explicacions sobre el procés
d’escairat i elaboració del blat de
moro, projecció de vídeos i fotografi·
es de Gironella i el Berguedà.
Enguany, el tast de blat de moro
escairat, en la seva 29a edició, que
es porta a terme a la placeta, estarà
presidit pel xef Pere Venturós del
Restaurant Terra de Berga.
A la 1 del migdia, a l’església Ve·
lla, la coral infantil Les veus de Gironella farà una cantada de nadales.
A 2/4 d’1, els gegants i grallers

seran els protagonistes de la ballada que es farà a
la plaça de l’Estació. Seran les colles participants a
la 32a Trobada de Gegants i Grallers que comen·
çarà a les 11 del matí a la plaça Campalans i que
haurà fet un animat recorregut pel poble.
El dia 8 també hi haurà l’exposició del Concurs
de Pessebres a la casa Arxiu Teixidó Bassacs, que
es podrà visitar a partir de les 9 del matí.
Una de les novetats gastronòmiques de l’any
passat, que enguany continua, és “De Puríssima
Tapa”. Des del dia 6 al 9, se celebra aquest festival

gastronòmic on tots els bars i restaurants de la vila
fan una tapa especial de la fira al preu de 2 euros.
En aquesta edició es tornarà a celebrar la Quina de Gironella, organitzada pel Club Atlètic Gironella, que es trasllada al pavelló municipal on,
a 2/4 de 8 del vespre, hi haurà la presentació dels
equips de futbol i a les 8 començarà la quina.
El dimecres 5 de desembre es portarà a terme
una nova edició del sopar “De la Fira al Plat” a
l’església Vella. Un sopar degustació inspirat en el
blat de moro, que portarà a terme el xef Xevi Poll
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 FIRES I FESTES

Plaça del Cine, 1
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d’El Taller Càtering. Hi haurà música en directe a
càrrec del duet Ivette & Oriol. El preu del tiquet és
de 20 euros i es poden adquirir a l’Ajuntament de
Gironella.
L’Associació de Comerciants de Gironella col·
labora amb l’Ajuntament en l’organització de la fira
i dona el tret de sortida a la campanya de Nadal
coincidint amb la Puríssima, dia en què els establi·
ments estaran oberts, apropant les millors ofertes
de fira a veïns i visitants.
La campanya d’enguany vol augmentar la parti·
cipació dels clients amb dues maneres de poder ob·
tenir premis i regals. Els consumidors que comprin
als 55 establiments adherits a la campanya, podran
omplir una butlleta que entrarà en el sorteig de
500 euros en vals de compra repartits ens diferents
quantitats. La novetat d’aquest any és la creació d’un
àlbum de Gironella que, a través d’un personatge
anomenat Xipet, mostra diversos llocs emblemà·
tics de la vila. L’àlbum compta amb 50 cromos que
les botigues adherides a la campanya donaran als
clients quan facin les seves compres. Entre els cro·
mos també hi haurà vals de compra directes. Els àl·
bums es poden adquirir al preu d’1 euro. Entre els
àlbums complerts se sortejarà una tablet. El sorteig
es farà el dia 7 de gener a les 8 del vespre. Per saber
el lloc, cal consultar als establiments.
L’Ajuntament de Gironella i l’Associació de
Comerciants us conviden als actes i us desitgen
una bona fira! 

DISSABTE DIA 8
A les 9 del matí
33a Fira nadalenca, artesania i tradició
Inici de la fira amb el llançament dels 3 coets.
A partir de 2/4 de 10 del matí, a la Plaça de la Vila
L’Esmorzar de la fira
Pa torrat, botifarres, allioli i vi. Preu: 3€
31a Trobada de gegants i grallers
A les 11 del matí, a la Plaça Campalans
Inici de la cercavila
A càrrec de les colles geganteres i dels graller
de: Gironella, La Mulassa de Barcelona, Ullastrell,
Poble Nou - Manresa, Navàs, Prats de Lluçanès,
Callús, Artés, Cardona, Montmajor, Calders, Tara·
dell, Espinalbet i Puig-Reig.
A 2/4 de 12 del matí, a la Placeta
29è Gran tast del blat de moro escairat
Presidit per Pere Venturós, xef del restaurant Terra.
Un plat recuperat de l’antiga gastronomia del Berguedà, pel xef Miquel Màrquez, que el va batejar
com a “Plat de la Pau”.
TAST: 1€ - TAST + CASSOLETA: 2€
A 2/4 d’1 del migdia, a la Plaça de l’Estació

Ballada de gegants i grallers
A la 1 del migdia, a l’Església Vella
Cantada de nadales a càrrec de la
Coral Infantil les veus de Gironella
A parti r de les 5 de la tarda, a la Plaça de la Vila
Firatast - Tast de productes d’elaboradors de
proximitat. A les 6 de la tarda, a la Plaça de la Vila
Festa de l’encesa de les llums de nadal amb
Fluor Xou.
A 2/4 de 8 del vespre, al Pavelló Municipal
Presentació dels equips de futbol At. Gironella
Organitza: CF AT Gironella.
A les 8 del vespre, al Pavelló Municipal
La quina - Organitza: CF AT Gironella.
Durant el transcurs de la fira
IV Concurs de foto d’instagram
Cal uti litzar el hashtag #PuríssimaGironella2018
Programes a part.
A l’Església Vella,
El Berguedà, turisme i gastronomia
Projecció de vídeos i fotografi es turistiques de
Gironella i el Berguedà.

Avda Catalunya, 63

GIRONELLA

938 250 779

De puríssima tapa
Del 6 al 8 de desembre podràs trobar una tapa es·
pecial en motiu de la fira a l’Arsenal, Bar “El Xato”,
Bar Cap del Pla, Ja S’hi Val, El Racó de l’Auri, L’Espai
de la Carme, La Desti l·leria, La Taska, i Skitx.
Preu: 2€/tapa
ACTES PARAL·LELS
Dimecres 5 de desembre a 2/4 de 10 del vespre a
l’Església Vella - De la fira al plat - Sopar degus·
tació inspirat amb el blat de moro a càrrec de Xevi
Poll, xef d’El Taller de càtering, i música en directe
amb el duet Ivett e & Oriol. Preu: 20€
Venda de ti quets a l’Ajuntament de Gironella i a la
Dietètica Beth.
Dissabte 8 de desembre a parti r de les 9 del matí
a la Casa Arxiu (C/Pont Vell, 19)
Exposició del concurs de pessebres
Per parti cipar al concurs de pessebres s’han de
portar a la Casa Arxiu el dia 2 de desembre de 10h
a 12h. Programes a part.
Consulta totes les acti vitats a través del teu
telèfon mòbil.
1. Escaneja el codi QR.
2. Descarrega’t l’APP,
o visualitza-la des del
navegador.
3. Consulta totes les acti vitats.
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Els Pastorets, una moderna tradició

E

ls Pastorets de Berga tornen amb força
aquest Nadal, amb l’objectiu d’incentivar i
potenciar el jovent de l’entitat. L’any passat
es va estrenar el nou enregistrament musical i en·
guany es dona pas als joves a través de les rota·
cions als diversos papers dels Pastorets. Aquesta
vegada hi haurà dues Mare de Déu noves, un nou
Llucifer, un sant Miquel, un Pallanga, un Jessè,
dos sant Gabriel, una Raquel i un Abias, entre
altres. La direcció dels Pastorets “El bressol de
Jesús” de Serafí Pitarra, va a càrrec d’Angelina
Vilella, Anna Emilia Puig i Ferran Pujol.
Pel que fa a la Farsa, que enguany celebra el
60è aniversari, ha estrenat pàgina web, més mo·
derna i intuïtiva, amb accés ràpid a la plataforma
de venda d’entrades i a les seccions que expliquen
tant els Pastorets com la història i el dia a dia de
l’entitat. Un dels objectius, segons explica Xavi Tor·
rabadella de La Farsa, és donar a conèixer aquests
pastorets més enllà del Berguedà, sobretot a les
comarques veïnes, per això, diu “s’ha fet una cam·
panya d’imatge i de publicitat a diversos mitjans
que, juntament amb la nova pàgina web, pretenen
que, a més del fidel públic berguedà, també ens vi·
sitin des de la resta de comarques del país”.
Els dies de representació seran el 25 de desem·
bre, Nadal, a les 10 de la nit, el dia 26, Sant Esteve, a
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2/4 de 6 de la tarda, i els dies 1, 6 i 13 de gener, a 2/4
de 6 de la tarda. Les entrades es poden adquirir de
manera anticipada a través del web: www.elspasto·
retsdeberga.cat o bé els dies de la representació, a
la taquilla del teatre municipal, de 12:00 a 13:30 h i
una hora abans de començar l’espectacle. En horari
de venda a taquilla, podeu trucar al 93 821 00 49.
D’altra banda, La Farsa portarà l’exitosa repre·
sentació d’El Diari d’Anna Frank a Manresa. Con·
cretament serà el 5 de maig al Teatre Conservatori
de la capital del Bages, en una actuació organitza·
da per l’associació cultural El Galliner.
L’Ametlla de Merola continua la tradició dels Pastorets de Francesc d’Asís Picas “La Flor del Nadal”,
que porta a terme l’Associació Cultural Esplai, amb
música de Josep Conangla. Enguany les representaci·
ons es faran els dies diumenge 23 de desembre, a les
5 de la tarda, el dimecres 26, Sant Esteve, a les 6 de la
tarda, el diumenge 30 de desembre, a les 5 de la tarda,
i els diumenges 13 i 20 de gener, a les 5 de la tarda. Més
informació i reserva de localitats al 686 278 836 i a www.
ametllademerola.cat
També hem de fer esment als Pastorets que es
porten a terme a diverses localitats, als que orga·
nitzen diverses escoles del Berguedà i als pesse·
bres vivents. Participeu-hi. És una bona manera de
fer i recolzar la nostra cultura. 
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Rere la petjada
de l’abat Oliba

RAMON VILADOMAT
Periodista
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A la descoberta del
romànic Berguedà

[

La ruta del romànic del Berguedà, com de bona part de la Catalunya
vella, és pràcticament inabastable pel gran nombre de monuments
que es conserven d’aquella època. Alguns, desfigurats per les intervencions realitzades al llarg dels anys, altres mal conservats i amagats que han sofert l’oblit durant dècades, i uns quants, ben conservats i en actiu, que trobem en la majoria de guies de la comarca.

E

n aquesta recerca de monuments cons·
truïts fa més d’un miler d’anys, topem
amb la figura d’un personatge que fou
un dels principals artífex d’aquesta ex·
pansió constructiva: Oliba de Cerdanya,
comte de Berga i de Ripoll, abat del monestir de
Santa Maria de Ripoll i, des de 1018, bisbe de Vic.
Des d’aquesta posició d’abat de Ripoll i bisbe
de Vic, Oliba és considerat, a més de gran impul·
sor de l’art romànic, una de les figures amb més
influència i rellevància del seu temps, tant en la
gestació de la cultura catalana, un territori que a fi·
nals del segle X, en ser zona fronterera entre l’islam
i la cristiandat va esdevenir un important nucli cul·
tural, gràcies a l’accés directe a la ciència àrab i l’im·
portant prestigi que acumulaven scriptoriums com
el del monestir de Ripoll, un del més importants i
amb una biblioteca considerada de les més grans
del món cristià i al capdavant de la cultura a Europa.
Le petjada que va deixar Oliba com abat de Ripoll i bisbe de Vic, en tots aquests camps, es pot
contemplar en la interessant exposició que ofereix
el Museu Episcopal de Vic sota el títol Oliba Episcopus, fins al 10 de febrer de 2019. Una mostra que
aplega testimonis materials i documentals del seu
temps procedents de diversos museus i arxius de
Catalunya i d’Europa, entre les quals destaquen
les dues bíblies il·lustrades promogudes per Oliba, la
de Ripoll, conservada als Museus del Vaticà, i la de
Roda d’Isàvena, procedent de la Biblioteca Nacional de França, a París.

Aprofitem doncs aquest Any Oliba que es cele·
bra commemorant el seu mil·lenari com a bisbe de
Vic, per promoure el centenar llarg d’exemples de
monuments romànics que es conserven al Berguedà. Alguns, d’una rellevància singular, que han estat
posats al dia i permeten visites comentades, i altres
anteriors a l’any 1000, dels quals també en conserven
com a bons exemples de l’època visigòtica.
CLAUSTRE DEL MONESTIR DE SANT PERE DE LA PORTELLA, A LA QUAR.

A la mateixa exposició es posa també de ma·
nifesta l’expansió constructiva que hi hagué als
voltants de l’any 1000, i que és considerat un any
d’esplendor i de la grandesa de Catalunya com a
regió d’Europa, en plena efervescència. només al
Berguedà, hi trobem més d’un centenar. Una ar·
quitectura que es caracteritza per esglésies amb
creuer i voltes de canó, cúpula i absis amb decora·
cions llombardes que indiquen la influència d’altres
terres d’Europa, especialment d’aquesta regió del
nord de la península itàlica.
En aquest sentit, Oliba va ser un gran repobla·
dor del territori, i només al Berguedà, el trobem
com impulsor directe del monestir de Santa Maria
de Serrateix, però també d’altres monestirs, com el
de Sant Pere de la Portella, a la Quar, Santa Maria de Lillet, a la Pobla de Lillet, i Santa Maria de
Lluçà, juntament amb la d’esglésies, la més directa
de les quals és Sant Climent de Vallcebre, a Guardiola de Berguedà.

CAMPANARI ROMÀNIC DE LA CATEDRAL DE VIC.

El patrimoni romànic
del Berguedà
Sense entrar massa en detalls, remarquem els mo·
numents que tenim més a l’abast, i que ofereixen
visites guiades tot l’any:
El Monestir de Sant Llorenç, a Guardiola de
Berguedà, és una de les principals joies del romà·
nic berguedà: temple és de planta basilical cobert
amb volta de canó corresponent al primer romà·
nic, de principis del segle XI i reformat al segle XII.
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Espai difusor del patrimoni romànic Berguedà

M
SANT ROMÀ DE LA CLUSA, A CASTELL DE L’ARENY.

 Té una estructura força complexa, amb una cripta

i tres naus, part de les quals tenen dos nivells, co·
bertes amb volta de canó. El famós terratrèmol del
segle XV van esfondrant-se el tres primers trams
de les naus escurçant-ne la llargada i es traslladà la
façana a la meitat de l’església.
Ara està totalment restaurat pel Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de Barcelona, i gràcies a l’impuls de Civitas Cultura, s’hi
ofereixen, a més de visites guiades tots els caps de
setmana i festius, un programa d’actuacions musi·
cals i artístiques al llarg de tot l’any.
Sant Quirze de Pedret és una de les joies de
la corona d’aquesta ruta i una mostra de l’escassa
arquitectura preromànica que es conserva en bon
estat. Restaurada en diverses etapes, hi podem
contemplar pintures murals a l’interior, algunes
originals, que corprenen al visitant amb intensitat,
com la figura de l’orant, una representació d’una fi·
gura humana amb els braços estesos, obra mestre
de la pintura romànica que es conserva al Museu
Diocesà de Solsona.
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algrat aquesta profusió de
monuments romànics que
hi ha al Berguedà, no hi ha cap
lloc on, en una mirada, poder
adonar-nos de tot el seu abast i
dimensió, no només en nombre
sinó també en riquesa històrica,
arquitectònica i artística.
No deixa de ser una llàsti·
ma que un patrimoni d’aquests
dimensions no disposi encara
d’un centre d’interpretació a
l’estil del que es troben en al·
tres indrets del país, on poden
treure’n més rendiment del
que ho pot fer el Berguedà. No
estaria de més, que en bé del
visitant, més enllà de l’ober·

tura d’unes poques esglésies
on s’hi explica la història i el
seu valor patrimonial, es po·
sés també en valor aquesta
dimensió patrimonial que no
acaba, i de bon tros, amb tot el
que queda amagat al darrere.
Es veritat que tot aquest
art Berguedà hem d’anar a
cercar-lo als museus, especi·
alment l’Episcopal de Vic, el
Diocesà de Solsona o el MNAC
de Barcelona, que es on es
troben les peces més originals
valuoses, però no estaria de
més que des del mateix terri·
tori s’expliqués i es difongués
la seva visita i la seva localit·

MONESTIR DE SANT SANT LLORENÇ, A GUARDIOLA DE BERGUEDÀ .

zació sobre el terreny.
El monestir de Sant Llo·
renç prop Bagà, a Guardiola de
Berguedà, profusament restau·
rat i obert al públic amb vistes
guiades, pot ser aquest lloc.
Com avantatge té, a més de
ser un lloc conegut i accessible,
disposar d’espai per a oferir
una visió del conjunt de monu·
ments romànics del Berguedà,
que en combinació amb una
programació artística al llarg
de l’any, pot convertir-se en el
gran centre de difusió i propa·
gador de l’ampli i dispers, però
també difús, conjunt patrimo·
nial romànic del Berguedà. 

Pedret és un indret solitari i descampat rodejat
de muntanyes de la serra de Picancel, al que s’hi ha
d’arribar a peu, després de travessar el pont gòtic
sobre el Llobregat, amb visites guiades tots els
dissabtes, diumenges i festius pel matí.
L’altra joia és Sant Vicenç d’Obiols, situada al ter·
me d’Avià amb accés des de la colònia de la Plana.
Aquesta és una de les principals esglésies visigòtiques
conservades al Berguedà, i que es troba envoltada
per una necròpolis amb tombes excavades a la roca

i orientades d’est a oest. L’església, d’una
sola nau, té una capçalera trapezial,
d’una bellesa que sorprèn L’indret on
està situada també es molt interessant,
com a paisatge característic del Bai¡x
Berguedà. Aquí s’hi fan visites guiades
pels matins el segon diumenge de mes.
Les altres dues esglésies que
ofereixen també visites guiades son
Sant Sadurní de Rotgers, a Borredà, i Sant Vicenç de Rus, situada al
costat de la carretera de la Pobla de
Lillet a Castellar de n’Hug. Totes
dues son petites meravelles d’una
sola nau, coberta amb volta de canó i
absis semicircular. Sant Sadurní té la
singularitat de comptar amb un petit
campanar de dos pisos situat al mig
de la nau que li configura una singu·
laritat difícil de trobar. S’hi accedeix
per pista forestal des de la carretera
de Borredà a Sant Jaume de Frontanyà i es fan vistes guiades cada pri·
mer diumenge.
A l’interior de Sant Vicenç s’hi po·
den veure reproduïdes les magnífiques
pintures murals que es conserven al
Museu Diocesà de Solsona, trobades
en la darrera restauració realitzada els
anys 1983-1985. Aquí, les visites guia·

des son el tercer diumenge de mes
també pel matí.
Altres monuments romànics sin·
gulars que val la pena visitar són els
monestirs de Santa Maria de Serrateix, Sant Pere de la Portella i Santa
Maria de Lillet. Tots en procés de res·
tauració, amb unes obres que avancen
lentament en funció de la disponibilitat
pressupostària de les administracions.
Dels tres, Serrateix i Lillet estan ben
senyalitzats per accedir-hi i per fer-hi
visites comentades.
En canvi, Sant Pere de la Portella, al municipi de la Quar, malgrat la
seva importància, ha estat abandonat
durant anys i les obres de restauració
estan paralitzades. S’hi arriba des de
Sagàs, on hi trobem un altre monu·
ment destacable, l’església de Sant
Andreu, del segle XI, amb notables
modificacions.
Logos Berguedà s’ha sumat a
commemorar l’Any Oliba amb una visi·
ta guiada al monestir de la Portella i i
una conferència sobre el mobiliari de les
esglésies romàniques, riques en pintu·
res i ornaments i que tenien una funció
catequètica important, conduïdes per la
historiadora Dolors Santandreu.
15
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Berga celebra la 6a Fira del
Joc i de Nadal potenciant
les activitats exteriors

A

mb el lema ‘Jugues o et plantes?’
el 6 de desembre se celebrarà a
la plaça Viladomat i al Passeig de
la Indústria de Berga la sisena edició de
la Fira del Joc i de Nadal. Es tracta d’una
mostra organitzada per l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Berga
i la Companyia de Jocs ‘l’Anònima’ que
es basa en la combinació de tres elements
principals amb l’objectiu d’aconseguir que
petits i grans es diverteixin plegats: el joc
tradicional, la festivitat de Nadal i el carrer.

Es dobla el nombre de propostes de
joc de carrer i enguany s’hi esperen
entre 2000 i 3000 participants
Els tres espais de les darreres edicions, el de·
dicat al Joc, el de Nadal i el de les Botigues,
es consoliden amb alguns canvis. Per exem·
ple, aquesta vegada els jocs de taula es tras·
lladen a la carpa de les botigues. D’aquesta
manera es dinamitzarà més aquest espai
destinat als establiments i empreses que do·
nen a conèixer les seves propostes.
18

L’espai Joc l’ocuparan jocs tradicio·
nals, de construcció, gegants, els jocs del
Tintin o l’Scrabble, i el dinamitzaran tren·
ta monitors i monitores. Els jocs de carrer
enguany augmenten i passaran d’oferir
quatre propostes de joc a oferir-ne nou,
entre les quals: les bitlles, les rutlles, el
bèlit o l’spiribol. A l’espai Nadal i també a
l’espai Botigues s’hi col·locaran una dot·
zena d’artesans, d’entitats berguedanes i
de firaires especialitzats en la festivitat del
Nadal i en el joc. Serà a la mateixa zona
on s’ubicarà un espai reservat per als jocs
de taula. Paral·lelament, hi haurà nous
concursos i campionats en el context de
la fira i, enguany, s’ha programat una nova
sessió de les ‘Tardes de Joc’: una jornada
lúdica, gratuïta i oberta a tothom dedicada
al joc de taula tradicional. L’activitat es farà
el dissabte, 1 de desembre, al Casal Cívic
de Berga, situat a la Plaça de Sant Joan, a
les 5 de la tarda.
La celebració de la Fira del Joc i de
Nadal i més concretament les activitats

exteriors obliguen que hi hagi una alte·
ració de trànsit. Durant tot el dijous, 6 de
desembre, es prohibirà l’estacionament i
la circulació de vehicles des de la Plaça de
Viladomat fins al carrer de Lluís Millet. Tan·
mateix, els cotxes podran circular des de
la Plaça Viladomat fins al Passeig de la In·
dústria en direcció a la carretera de Ribes.
La Fira té un cost de 5.000 euros que assu·

meix l’Ajuntament de Berga i el certamen
espera rebre entre dos i tres mil partici·
pants a les diverses activitats lúdiques pre·
vistes que es portaran a terme de 10 del
matí a 2 de la tarda i de 4 a 8 de la tarda.
Una Fira que pretén entretenir i divertir
tant als veïns de la ciutat i comarca com
als visitants que durant aquests dies seran
per aquestes contrades.
19
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Bones festes!

Activitats Nadalenques
a la Ciutat de Berga
DIVENDRES 21 DE DESEMBRE

Nadal a la Residència Sant Bernabé
Concert amb alumnes de piano i la Coral
de l’Escola Municipal de Música de Berga.
Fem la carta als Reis
A les 6 de la tarda i a la Biblioteca Ramon
Vinyes i Cluet: Taller d’escriptura dirigit a
nens i nenes de 5 a 10 anys. Cal inscriu·
re’s prèviament a la Biblioteca Ramon
Vinyes i Cluet.
Concert de Nadal
Concert de Nadal a càrrec del Cor de
Veus Blanques de l’Escola Municipal de
20

Música de Berga, a les 9 del vespre i a
l’Església de Sant Joan.
DISSABTE 22 DE DESEMBRE

Regala solidaritat
Parada amb regals solidaris a càrrec de
Càritas Parroquial de Berga, a la plaça
de Sant Joan, des de les 10:00h fins a les
20:00h
‘Històries de Nadal’
Ruta guiada amb Albert Cols, a les 5 de
la tarda, al Museu Comarcal de Berga.
Organitza: Museu Comarcal de Berga i
Ajuntament de Berga.
Nadales al carrer
Nadales al carrer a càrrec del Quintet de

Talleres Hassan
Compra i venda de vehicles seminous i d’ocasió

Jeep Cherokee 2.5 TD
Base, any 1997
amb 170.000 km.
2.900 euros.
Jeep Grand
Cherokee 2.5 TD,
any 1997
amb 266.000 km.
2.700 euros.
Nissan Note 1.4
Visia 5p.
any 2007
amb 170.000 km.
3.500 euros.

Seat Exeo 2.0 TDI
any 2010
amb 173.000 km.
6.800 euros.

937 490 177
620 367 971

C/ Pere II, 30
talleres.2002@hotmail.es 08600 Berga
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Metall, la Coral de l’Escola Municipal de
Municipal de Música de Berga (EMMB) i
altres cors de la ciutat. A les 6 de la tar·
da i al Carrer Major de Berga. Organitza:
EMMB i Ajuntament de Berga
DILLUNS 24 DE DESEMBRE

Il·lumina el Nadal
Parada de llantions solidaris per il·lumi·
nar balcons i finestres, a partir de les 9
del vespre a la Plaça de Sant Joan. Orga·
nitza: Càritas Parroquial de Berga.
DIMARTS 25 DE DESEMBRE (Nadal) 10 nit.
DIMECRES 26 DE DESEMBRE

(Sant Esteve) 2/4 de 6 tarda
1, 6 I 13 DE GENER DE 2019

2/4 de 6 de la tarda
Pastorets amb La Farsa
Uns Pastorets una mica diferents on
àngels i dimonis conviuen amb les pe·
tites passions i migrades virtuts dels
diferents personatges, però que aca·
ben dansant la sardana al Portal de
Betlem. Al Teatre Municipal. Organitza:
La Farsa. Preu: 12€ entrada general/7€
menors de 12 anys/10€ +65 anys/preus
especials per grups
27, 28 I 29 DE DESEMBRE

Taller d’Skate
Activitat gratuïta per a nens i nenes de
més de 8 anys. Dur un casc és obligatori.
Tot i així, si algú no en té, se n’hi deixarà

un. Per més informació: 938 213 553 (ext.
342). Es farà des de les 11:00h fins a les
14:00h a l’Skatepark del Lledó. Organit·
za: Ajuntament de Berga.
31 DE DESEMBRE

Curses de Sant Silvestre
El dilluns 31 a 2/4 de 5 de la tarda a la
plaça Viladomat de Berga, hi haurà una
cursa de 5 quilòmetres i dues curses in·
fantils de 600 metres i de 300 metres.
Un cop feta la inscripció que s’ha de fer
prèviament a la pàgina web del Club
Atlètic Berga o a les botigues d’esport
de la ciutat, els dorsals per la cursa de
5km es podrà recollir el diumenge dia
30 de desembre des de les 10:00h fins
a les 14:00h, i des de les 16:00h fins a
les 20:00h a l’Hotel Entitats (antic Centre
Cívic), i el dilluns dia 31 de desembre, des
de les 10:00h del matí fins a les 18:00h.
Els dorsals per les curses infantils es
podran recollir el dilluns dia 31 de de·
sembre entre les 15:00h i les 16:00h al
Passeig de la Indústria.
Ho organitza el Club Atlètic Berga i
l’Ajuntament de Berga.
Preu: 12€ cursa de 5km/5€ curses de
600m i de 300m.
Cavalcada de reis
Lluïda cavalcada de Reis que sortirà de
la plaça Gernika a 2/4 de 6 de la tarda
23
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passant per diversos carrers en el re·
corregut habitual: Plaça Gernika, Carrer
Pere II, C/ Mestre de Pedret, Passeig
Rasa dels Molins, C/ Pere III, Carretera
de Sant Fruitós, Carrer del Roser, Plaça
de la Creu, on Melcior, Gaspar i Balta·
sar baixaran de les carrosses per anar
a peu i en comitiva a la Plaça de Sant
Joan, Carrer Major i Carrer de la Mare de
Déu dels Àngels fins a la plaça de Sant
Pere, on enguany es dirigiran de nou als
assistents des del balcó de l’Ajuntament,
un cop hagin fet l’adoració al pessebre.
Després de ser rebuts per l’Ajuntament i
dels discursos, rebran als nens i nenes
que els vulguin saludar.
Organitza: Ajuntament de Berga. Col·la·
24

bora: La Bauma dels Encantats, Grup
Colònies a Borredà i La Penya Boletaire
de Berga.
Exposició d’Angelina Vilella
A l’antiga botiga Moré (Placeta ciutat 10,
de Berga), exposició de fotografies de
Montse Prat, pintades per l’artista An·
gelina Vilella. Es pot veure fins el 16 de
desembre.
Fira: ‘Berga Antic’
Fira d’antiguitats i col·leccionisme que es
celebra cada segon dissabte de mes. La
propera edició serà el dia 12 de gener del
2019 des de les 10:00h fins a les 14:00h
al Passeig de la Pau de Berga.
Organitza: Serveis i transport ‘Multiser·
veis comarcals’ 

C/ Altarriba i Godolà, 17 · BERGA · Tel. 93 114 94 44 · berga@cristalbox.es
C/ Sant Josep, 5 · MANRESA · Tel. 93 874 80 34 · manresa@cristalbox.es
Servei de WhatsApp
647 545 488
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XAVIER PEDRALS
Director de l’Arxiu
Comarcal
del Berguedà

Fia-faia
2018

Imatges guanyadores del 2017

E

nguany, dos fets especials acompanyaran el foc de les faies.
Per un costat, l’expedició de fallaires a Brusel·les, fruit d’un
acord entre el Centre Català de Brusel·les i Josep Ureña, presi·
dent de l’Associació de la Fia-faia.
A Brusel·les es farà una petita exposició sobre la festa i es
presentaran els dos darrers llibres escrits, un amb fotografies de
Luigi i un altre amb dibuixos de Jaume Capdevila, Kap. En amb·
dós casos, el text és de Xavier Pedrals. També es farà un taller de
construcció de falles i una crema simbòlica de falles baganeses i
cerdanyolenques.
Aquest darrer llibre és una petita joia. Pensat per a nens, joves
i adults, pretén donar a conèixer, de manera amena i rigorosa, què
és, com es celebra i quina és la història de la festa.
El text i els dibuixos s’han sincronitzat, cada dibuix està exac·
tament al lloc on el text en parla. Hi són reflectits tots els paisatges
naturals i urbans que emmarquen la celebració de la festa, uns
dibuixos amb molta gràcia i personalitat.
L’Editorial Mediterrània, que l’ha editat, està especialitzada
en aquest tipus de llibres. Sempre molt acurats i treballats.
Esperem que per a tots els faiaires, grans i mitjans, aquest
sigui un primer acostament que els permeti veure escrit i dibuixat
molt del que ja sabem i descobrir alguns aspectes que els agra·
darà conèixer.
Per tots els que volen conèixer la festa, és una molt bona ma·
nera de fer-hi un primer acostament. 
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Títol: Baixant del Siti
Autor: Emili Soler Sallés
Premi Bagà 2017

L

a festa consisteix en la crema
d’unes torxes, anomenades
FAIES, el capvespre de la vigília
de Nadal a partir del tradicional “Toc
d’Oració”.
Abans d’iniciar-se la crema ge·
neral, s’encén una foguera a la mun·
tanya, al lloc on es pon el sol des de
Bagà i Sant Julià de Cerdanyola, i des
d’allà el foc és transportat a cada po·
ble per un grup de fallaires en una
vistosa davallada nocturna. Els por·
tadors en arribar reparteixen el foc a
la resta de fallaires.
La crema s’acompanya amb
cants molt breus: “Fia-faia, que nos·
tro Senyor ha nascut a la paia”
Quan les torxes queden ben cur·
tes, es fa una foguera amb les restes,
sobre la qual solen saltar els joves i
al seu voltant es forma una rotllana
de ball i de joc. Tot i que la Fia Faia se
celebra als dos pobles, cada municipi
té els seus trets singulars. Us convi·
dem a descobrir-los.

Bagà
Títol: Lligant la Faia
Autor: Jordi Rusiñol Rosell
Premi Sant Julià de Cerdanyola 2017

17 h Concentració dels faiers que volen baixar
des del Siti a la plaça Catalunya i sortida cap
al Siti.
18 h Encesa d’una foguera al Siti visible des de

La Fia Faia, Patrimoni de la Humanitat, se
celebra a Bagà i Sant Julià de Cerdanyola
de les faies. Després de fer rotllana a la plaça al so de “Fia faia,
Fia faia, nostro senyor ha nascut a la paia” i amb les faies a mig
cremar, pujada pel carrer Major fins a la plaça Porxada on es
cantarà i ballarà la dansa de la Fia faia al voltant de les fogueres,
acompanyats d’una formació de músics. Hi haurà repartiment
de coca untada amb allioli de codony per a tothom.

BAR-RESTAURANT

menú : tapes : plats combinats : entrepans : torrades i molt més

C. Raval, 22 baixos

08695 BAGÀ

Sant Julià de Cerdanyola

Bagà i des de Sant Julià de Cerdanyola.
18.30 h Toc de corn i inici de la baixada dels faiers des del Siti.
18.50 h Rebuda dels faiers davant de l’església parroquial de
Sant Esteve.
19 h Toc d’oració.
Seguidament, entrada dels faiers a la plaça Catalunya i encesa

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

Actes i activitats
nadalenques a Bagà
El 24 de desembre a les 9 del vespre i al Casal
de la Vila de Bagà hi haurà el concert de la Fia
faia amb Quannu Nascette Ninno, que interpre·
taran cançons napolitanes i catalanes al nen
28

Jesús, organitzat per l’Ajuntament de la Vila de
Bagà.
El 24 de desembre a les 12 de la nit, a l’es·
glésia de Sant Esteve de Bagà, Missa del Gall.
En sortir hi haurà els cants del Cor Parroquial.
El dia 24 de desembre, nit de Nadal amb ses·
sió disco a partir de 2/4 d’1 de la matinada. Ho
organitza l’Ajuntament de Bagà amb el suport
de Morde i Divertimento.
El diumenge 30 de desembre, el Patge reial
visitarà Terradellas i Bagà. Arribarà a la plaça
de Sant Pere de Tarradellas a les 11 del matí i
al Palau dels Pinós de Bagà a les 12 del migdia
per a recollir les cartes dels nens i nenes.
El dia 31, revetlla de cap d’any al Pavelló mu·
nicipal de Bagà. A les 00.30h, ball a càrrec de
Trio Solistes i seguidament, sessió disco amb
Xandri’s Dj’s.
El dia 5 de gener, ses majestats els reis de
l’Orient arribaran a les 8 de la tarda a Tarra·
dellas i a les 7 a Bagà, on faran la tradicional
cavalcada de reis.
Més informació i altres activitats a:
www.santjuliadecerdanyola.cat i www.baga.cat

Sant Julià de Cerdanyola
celebra la Fira Faia 2018

Aquest és el programa
d’actes:

El dia 8 de desembre se celebra a
Sant Julià de Cerdanyola, una nova
edició de la Fira Faia, amb actes i acti·
vitats per a totes les edats des de les 4
a les 8 de la tarda.
Hi haurà Fira d’Artesans i de pro·
ductes agroalimentaris, Taller de cons·
trucció de faies que es cremaran el dia
24, i com a novetat hi haurà la presen·
tació del Conte de la Fia faia a càrrec
dels seus autors, Xavier Pedrals al text
i Jaume Capdevila Kap als dibuixos.
Durant la fira es vendrà el llibre i també
litografies de un dels dibuixos. Una altra
de les novetats d’enguany és la recupe·
ració del ball de les tres parts a càrrec
de la Berguedana de Folklore Total i
la col·locació de la placa amb el nom
dels col·laboradors que van ajudar a fer
possible l’escultura de la Fia faia, inau·
gurada l’any passat. Hi haurà lliurament
de mocadors commemoratius.
Hi haurà l’encesa de la Fia faia, repic
de campanes, cantada de la cançó de la
Fia-Faia i ball al voltant del foc.
La festa acabarà amb un tast de for·
matge amb codonyat i vi de missa.
L’Ajuntament de Sant Julià de Cerda·
nyola hi convida a tothom.

A partir de les 4 de la tarda:
Obertura de la Fira d’artesans a la plaça de
l’església.
17:00 h Descoberta de la plaça dels col·labo·
radors amb l’escultura de la Fia-Faia i reparti·
ment dels mocadors commemoratius.
17:30 h Presentació del conte de la Fia-Faia
a càrrec de l’editorial Mediterrània, l’historia·
dor Xavier Pedrals, autor del text i el ninotai·
re Kap, autor de les il·lustracions.
18:00 h Lliurament de premis del concurs de
fotografia de la Fia-Faia.
Tot seguit: Taller demostratiu de construcció
d’una Fia-Faia (a càrrec dels nens i nenes de
l’escola Albiol i del poble, amb ajuda de pares,
avis, tiets...)
18:30 h Presentació del ball de les Tres Parts
recuperat per la Berguedana de Folklore
Total.
Tot seguit: Encesa de la Fia-Faia, Repic de
campanes, cantada de la cançó de la Fia-Faia
i ball al voltant del foc, acompanyats amb la
música de la Berguedana de Folklore Total i
dels alumnes de l’escola Folk del Pirineu.
Per acabar: Tast de formatge amb codonyat i vi de missa (a càrrec del grup de gent
gran del Centre Cívic, l’escola l’Albiol i l’Ajun·
tament)
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A Vilada, Nadal és tradició,
cultura i solidaritat

V

ilada s’omple d’activitats durant el
mes de desembre, al voltant de les
festes de Nadal.
En destaquem els actes dedicats a recollir
fons per a la Marató de tv3 com el gran
Bingo i Llumineta del dia 8 de desembre a
les 5 de la tarda al Casal Pirinenc o la pa·
rada de llibres, estris de segons ma, xoco·
lata desfeta i coca, del diumenge dia 16 de
desembre al matí davant del consultori, a
càrrec d’entitats del poble com l’associació
Dones de Fàtima o el grup cultural La Teia.
La Salut és un dels punts forts amb el ta·
ller de cuina saludable el divendres 14 i la
sortida de marxa nòrdica el dissabte 15 de
desembre amb Rural Salut.
La Cultura és un dels altres grans ob·
jectius amb el tradicional concert de Nadal
que oferirà la Coral Les Veus del Picancel
de Vilada, el dia 24 de desembre després
de la Missa del Gall que es farà a les 10 del
vespre a l’església parroquial de Sant Joan.
Els més petits estaran frissosos per a
lliurar les seves cartes al patge dels reis
mags. Ho podran fer el dissabte 29 de de·
sembre a les 5 de la tarda al Casal Pirinenc
30

on gaudiran d’un espectacle infantil.
El dia 5 de gener, els reis de l’orient
arribaran a Vilada, com és tradicional. La
cavalcada per acompanyar als tres reis co·
mençarà a 2/4 de 8 del vespre fent el re·
corregut habitual, amb rebuda al parc dels
Gronxadors. Després aniran al local Cultu·
ral on rebran a tots els assistents.
Us recomanem visitar el web de l’Ajun·
tament de Vilada per a conèixer altres acti·
vitats previstes: www.vilada.cat
L’Ajuntament de Vilada i les entitats or·
ganitzadores us hi conviden i us desitgen
unes bones festes.

20 de gener de 2019

Olvan prepara la tradicional
festa de Sant Sebastià

E

l diumenge 20 de gener, se ce·
lebrarà a Olvan el tradicional
arròs de Sant Sebastià. Els
actes comencen amb una missa a les
8 del matí que es repetirà a les 12 del
migdia amb adoració de la relíquia
del sant. A 2/4 d’1 del migdia hi haurà
processó i cant dels goigs i concert a
càrrec de la coral Estel de Gironella
a l’església d’Olvan. L’arròs es co·
mençarà a repartir a les dues de la
tarda, un cop s’hagi fet la benedicció.
L’àpat, a més de l’arròs inclou boti·
farra, pa, vi i fruita, i cadascú s’ha de
portar els estris pel dinar. L’organit·
zació munta unes llargues taules a la
plaça perquè, qui ho desitgi, pugui
dinar allà mateix. La festa es clourà a
2/4 de 7 de la tarda, a l’Ateneu, amb
un lluït ball a càrrec de Jordi Bruch.
Enguany, en caure en diumenge, s’hi
espera gran participació.
Durant tot el dia, a més, hi haurà
fira d’artesania, amb diversos pro·

ductes agroalimentaris i de serveis.
La comissió organitzadora i l’Ajunta·
ment d’Olvan hi conviden a tothom.

Una antiga tradició
La Tradició de l’àpat dels pobres
a Olvan cada any repeteix des que
Sant Sebastià va escoltar les súpli·
ques dels veïns i els va salvar de la
pesta negra que assolava tot el país.
Concretament dues vegades, una al
segle XIV i l’altra, al segle XIX.
En agraïment, els veïns van fer
un vot a perpetuïtat, comprome·
tent-se a oferir cada any un àpat
principal als pobres, rodamóns i cap·
taires que fossin al poble el dia que
se celebra Sant Sebastià. No se sap
amb exactitud quan va començar a
complir-se aquesta promesa, però es
creu que va ser cap els voltants del
1740, ja que el país estava assolat per
un brot d’aquesta epidèmia.
Fins a l’any 1945 el dinar era un

autèntic àpat dels pobres, ja que no·
més es donava dinar als pobres, un
cop el capellà havia beneït les vian·
des (porc, fesols o escudella). Del
1940 al 1945, en plena postguerra
espanyola, fins i tot l’àpat era pobre,
ja que hi havia tanta carestia que
s’havia de cuinar farinetes perquè
els pobres es poguessin atipar. Els
menjars oferts sempre eren tastats
per les autoritats locals i eren cuinats

en perols. Cada any estaven elabo·
rats per diferents cases designades
pel capellà i les autoritats.
Actualment, els costums s’han
anat adaptant als nous temps i, a
més de la missa i la processó, hi ha
l’àpat que consisteix en una bona
ració d’arròs a la cassola i botifarra,
tot acompanyat de vi i fruita, entre
altres actes. Els organitzadors en re·
parteixen unes dues mil racions. 
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 BARCELONA ÉS MOLT MÉS

Del mercat
a la taula
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 

VINYES ENOTURISME
SUBIRATS, PENEDÈS, ALBET I NOIA
FOTO: MARC CASTELLET
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Paisatge i mercat,
un gran aparador
Primer el territori i després els mer·
cats, son els grans aparadors de
la gastronomia d’un país. Si om vol
copsar l’ambient i la diversitat no·
més cal acostar-se a qualsevol dels
mercats tradicionals de cada loca·
litat 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 la província de Barcelona
un lloc, no tant sols per gaudir del
paisatge sinó també dels sabors a la

FOTO: OHDIGITAL

PÈSOLS DEL MARESME, FOTO JOSEP CANO

H

i ha qui ha definit la gas·
tronomia com un territori
posat a la taula. Pot sor·
prendre aquesta afirma·
ció però es una realitat. La demar·
cació 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 pastu·
res, vinyes, arbres fruiters, 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.

taula. Un reconeixement que ha arri·
bat a través de nombroses guies es·
pecialitzades com es el cas de la Mic·
helin, amb més de dos dotzenes de
restaurants que han vist reconeguda
la seva tasca amb alguna estrella.
Però la cuina tradicional no ha
desaparegut de l’ideari, al contrari,
nombrosos col·lectius de cuina re·
partits per els Pirineus de Barcelona, Paisatges Barcelona i Costa
Barcelona, s’encarreguen de pro·
moure productes i plats de tota la
vida en un intent de mantenir tradi·
ció, qualitat i proximitat. Com a eines
per la difusió s’utilitzen les Jornades
i Campanyes Gastronòmiques, on

es promou un determinat producte
durant una època. Alguns exemples
son la Ruta del Xató a les comar·
ques 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 Berguedà 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 votant
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 moder·
nistes i d’una arquitectura atrevida,
paisatges ordenats 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’investiga·
ció i segells de qualitat per promoci·
onar una alimentació saludable i pro·
moure determinats productes. Així va
néixer fa uns anys la Fundació Alícia,
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MASQUFA ENOTURISME MONTSERRAT, FOTO MARC CASTELLET.

un centre d’investigació gastronòmica
dins el projecte cultural i turístic for·
mat per diferents espais que s’articula
dins i fora del monestir medieval de
Sant Benet, a prop de Manresa. La
seva dedicació a la innovació tecnolò·
gica en la cuina, a la millora dels hàbits
alimentaris i a la valoració del patri·
moni agroalimentari, el converteixen
un centre de referència a Europa.
Determinats segells avalant la
qualitat i procedència d’alguns pro·
ductes com es 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
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que la Unió Europea atorga amb
l’objectiu 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 mèto·
des d’elaboració i transformació.
Qualitat, innovació i varietat en
un territori molt ben conservat, a
menys d’una hora de Barcelona. 
A la web de Barcelona és molt més
www.barcelonaesmoltmes.cat i
https://xarxaproductesdelaterra.
diba.cat de la Diputació de Barcelona, trobaràs les especialitats culi·
nàries i productes de proximitat, de
qualitat irrepetibles, que han acon·
seguit que la gastronomia de les co·
marques de Barcelona es converteixi
en un referent internacional.

EL PRAT DE LLOBREGAT FESTA CARXOFA: FOTO AJUNTAMENT-CUINA AL MERCAT.

Activitats nadalenques
a Castellar de n’Hug

C

astellar de n’Hug celebra di·
verses activitats al voltant de les
Festes Nadalenques. L’Ajuntament
de Castellar de n’Hug convida a tot·
hom a participar-hi i a la vegada us
desitja un bon Nadal i un millor 2019.

21 de desembre

A les 20:30h. Sopar per a la Gent
Gran al Local Social.
A les 22:30h. Gran ball amb el Duet
Estel (Dolfi i Fermí). Tothom hi és
convidat!

22 de desembre

Repartiment de Calendaris a tots
els veïns del poble i lots de Nadal

als majors de 65 anys.

24 de desembre

19h. Missa del Gall
25 de desembre (Nadal)
A les 12 del migdia, Missa de Nadal

31 de desembre

A partir de les 12:30 de la nit, Ball
de Cap d’any al Local Social.

5 de gener de 2019

21h. Cavalcada dels Reis de l’orient
i repartiment de regals a l’església
pels nens i nenes, i algun de gran
si s’ha portat bé.
Ho organitza:
l’Ajuntament de Castellar de n’Hug
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Ruta

DEL BON MENJAR
CAFÉ BAR RESTAURANT

Menú diari (11,95 €)
Tapes - Pizzes
Plats combinats
PLAT RECOMENAT

LLUÇ AL FORN AMB CREMA DE GAMBES

938 225 821

De dilluns a divendres: Obert de 7h a 23h
Dissabte: de 8h a 1h matinada
Diumenge tancat
40

Bisbe Comellas, 46

08693 CASSERRES

 NO T’HO POTS PERDRE

Menú diari i carta
Dijous tancat per festa setmanal
Sopars dissabtes vespre
Altres dies per encàrrec
Dinars i sopars d’empresa
Tancat per Nadal, Sant Esteve,
Cap d’Any i Reis
Durant aquests dies s’ofereix el
servei de menjar per emportar
previ encàrrec
Tel. 938 250 012
El Guixaró - 08693 CASSERRES - Ctra. C-16 km. 84,5 (Accés per Autovia C-16: sortides nord de Puig-reig i sud de Gironella)
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Ruta

DEL BON MENJAR

PRODUCTES DE LA NOSTRA TERRA

Blat de moro escairat
Originari d’Amèrica i introduït a Europa al segle XVI, el
blat de moro escairat es caracteritza pel seu color blanc,
a causa del procés de treure la pellofa del cereal: l’es·
cairament.
Antigament, el blat de moro escairat es plantava en ter·
res de guaret i era profitós per als pagesos per l’alta ren·
dibilitat del producte i pels baixos costos de producció.
Actualment, el blat de moro
escairat és habitual als molins
especialitzats i deu la seva
tradició i la seva conservació
al llarg del temps al Bergue·
dà, on és costum incorporar el
blat de moro escairat a l’escu·
della de Nadal.

Pèsol negre
Provinent de la vall de Lord, a cavall entre la comarca
del Berguedà i la del Solsonès, el pèsol negre es va co·
mençar a cultivar fa més de tres segles. Es tracta d’una
lleguminosa produïda en quantitats reduïdes i en zones
muntanyoses en descens.
De tonalitats verdoses marrons i violetes, la textura
del pèsol negre, un cop cuit, és fina i de gust dolç,
profund i aromàtic. Quan es deixa assecar, presen·
ta un temps de conservació elevat, més enllà de la
temporada de collita. S’acostuma a cuinar guisat o
saltejat amb carn de porc, tot i que també és un
producte propici per elaboracions innovadores.
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Restaurant
Santa Bàrbara
Menú de Cap d’Any

Restaurant

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

Còctel de benvinguda
Aperitius 2018: Cassoleta de bacallà
amb ceba caramel·litzada, assortit
d’ibèrics, formatges, assortit de patés,
calamars a l’andalusa, gambes,
calamarsons, carpaccio de gambes,
cruixent de llagostí amb panko, etc.
Crema de Marisc
Mariscada Santa Bàrbara
Sorbet de Cava
Melós de vedella
Postres de Cap d’Any i raïm de la sort
Cafè
Vi negre Montibre Tempranillo 2016
Vi blanc Raimat Chardonnay
Bossa cotilló
Cava Freixenet Brut Barroco
Ball amenitzat per “Abel Leyva”
i de matinada ressopó (Coca i xocolata)
65€ (IVA inclòs)
Si reserven el sopar i tenen habitació a l’Hotel
o Apartament podran gaudir de l’estada fins el
dia 1 de gener a la tarda (sense presses)

Telèfons: 938 248 209 - 938 248 179

Hotel Santa Bàrbara Telèfon: 938 248 054
Places limitades

XVI
Carretera Gironella
Casserres, Km 3,
08693 CASSERRES

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

VENTA DE VEDELLA ECOLÒGICA
Tel.

BOTIGA VIRTUAL
609 791 095 - 659 620 766

www.vedellaecologicadelpedraforca.com
francesc@vedellaecologicadelpedraforca.com

 TASTA-HO

restaurant
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 FIRES I FESTES

Viu el Nadal
a Guardiola
de Berguedà

G

uardiola de Berguedà celebra les festes
nadalenques amb un bon grapat d’actes,
culturals i lúdics adreçats a tothom. En
destaca el Mercat de Nadal el dia 8 de desembre,
la Gran Quina i les activitats al voltant de Nadal
i reis. L’Ajuntament de Guardiola de Berguedà i
les entitats organitzadores us hi conviden. Bones
festes!

Dissabte 22 de desembre

Dissabte 8 de desembre

Dilluns 24 de desembre

Mercat de Nadal. Se celebra el dia 8 de desembre, a la plaça nova de l’església, amb parades
d’artesania de la comarca. Hi haurà escudella que
es començarà a cuinar a les 10:00 h. i se servirà
a les 13:00 h. També hi haurà vi calent durant la
jornada.
Exhibició de gimnàs i balls, i cantades de Nadales.
A les 11:45 h Taller de màscares de Nadal per
infants.
Organitza: Associació de Dones de Guardiola de
Berguedà
Col·labora: Ajuntament de Guardiola de Berguedà.

FOTO: CARLES AMILLS CLOTET.

Gran Quina a les 22h al Centre Cívic. A partir de
les 21:30h, hi haurà la venda de cartrons.
Organitza: Ampa Ceip Sant LLorenç
Col·labora: Ajuntament de Guardiola de Berguedà

A partir de les 12h, per als nens i nenes, Caga Tió
a la plaça nova de l’Església.
Organitza: Ajuntament de Guardiola de Berguedà
Col·labora: Divertimento i Diputació de Barcelona

Dissabte 28 de desembre

A les 19.00h, arribada del Patge Reial. Veniu-lo
a rebre a la Carretera de la Pobla. A continuació,
recollirà totes les cartes dels infants al Local
Parroquial.
Organitza: Comissió de Reis de Guardiola de
Berguedà
Col·labora: Ajuntament de Guardiola de Berguedà.

GENER DE 2019
Dissabte 5
A les 19h de la tarda, arribada de Ses majestats
els Reis de l’Orient a Guardiola de Berguedà.
Arribada pel Carrer Comerç fins a la Plaça Mu·
nicipal on seran rebuts pel Consistori i adoració
al Pessebre Vivent del Barri Bastareny. Seguida·
ment faran entrega dels regals al centre Cívic.
Organitza: Comissió dels Reis de Guardiola de
Berguedà i Veïns del Barri Bastareny, amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Guardiola de
Berguedà.

Diumenge 6
A les 5 de la tarda, Torronada a la Llar del
Pensionista.
Organitza: Junta de la Llar del Pensionista.
Més informació: www.guardioladebergueda.cat
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 FIRES I FESTES

Puig-reig prepara una
gran festa de la Corrida

J

a fa setmanes que hi treballen
perquè, passades les festes de
Nadal i Reis, no falti cap detall
per a celebrar, un any més, la tradicional
festa de la Corrida de Puig-reig.
Joan Soler, president de la comissió
organitzadora de la Corrida, explica que,
entre les novetats d’aquesta propera edi·
ció, hi ha un espectacle, dissabte al migdia,
a l’Avinguda 1 d’Octubre, i la presentació
d’un conte de la festa de la Corrida, elabo·
rat per les professores de l’escola bressol,
Esther Puig i Gemma Mujal, juntament
amb Andrea Martín, i amb els dibuixos
d’Ariadna Muixí. L’objectiu d’aquest llibre
és “explicar en forma de conte la història
de la Corrida als més jovenets i així endin·
sar-los en la festa de ben petits”.
Una altra de les novetats és que en·
guany hi haurà quatre carros més que par·
ticiparan a la cercavila; l’entitat organitza·
dora de la Corrida els va comprar i els ha
restaurat. Aquest any també n’han com·
prat quatre més, a títol individual, diversos
membres de l’entitat, que utilitzaran en
properes edicions. Segons Soler “amb els
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diners que ens costava llogar carros, hem
pogut restaurar aquests quatre, que ja for·
men part del patrimoni de la festa”.
Des de l’organització, que es fa con·
juntament amb l’Ajuntament de Puigreig, recorden que la Corrida té un tret
característic. Tal i com explica la regidora
de Festes de l’Ajuntament de Puig-reig,
Alba Santamaria, “l’element que diferen·
cia aquesta festa de la resta de festes de
Sant Antoni és el joc de les cintes, que
només es fa a Puig-reig. Un bon reclam
per a conèixer la festa i la seva història”.
Les curses seguiran el mateix criteri que
l’any passat, amb premis que compten
amb imports elevats, amb l’objectiu
d’atraure més participants. També s’ha
fet el calendari de la Corrida, que la
setmana abans de Nadal es repartirà a
través dels establiments col·laboradors.
El calendari inclou fotografies històriques i
actuals, les dels banderers de l’edició pas·
sada, les del Concurs de Fotografia, Raid,
Concurs de Dibuix, Concurs d’Instagram i
de veïns del poble que cedeixen les seves
imatges.

La portada i cartell de la festa
d’enguany ha anat a càrrec de Pere
Ferran.

Aquests són els actes
de la Corrida 2019
Dilluns 14
17:30 h. A la Biblioteca Guillem de Bergue·
dà. Activitat infantil de la Corrida.
Divendres 18
10:00 h. A l’Avinguda 1 d’Octubre
Esmorzar i passejades amb carro per als
infants de les escoles.
14:30 h. A l’Avinguda 1 d’Octubre
La Corrida infantil: passejades amb rucs
i joc de les cintes, amb la col·laboració de
les escoles.
20:30 h. A la sala d’actes Dr. Llaverias
Fotografia projectada, projecció i entrega
de premis. Organitza: CquiEFoto.
21:30 h. Al pavelló d’esports
La cuina del porc modernitzada amb actu·
ació musical.

00:00 h. Al pavelló d’esports
Ball jove de la Corrida (entrada: 3 €).
Organitza: Diables del Clot de l’Infern.
Dissabte 19
9:45 h. A l’Avinguda 1 d’Octubre
14è Raid Social de la Corrida (recorregut de
20 km).
11:00 h. A l’Avinguda 1 d’Octubre
Passejades amb ruc per a nens i nenes.
12:00 h. A l’Avinguda 1 d’Octubre
Entrega de premis del 14è Raid Social de la
Corrida.
12:30 h. Al monument de la Corrida

Novetat: presentació del conte infantil de
la Corrida.
13:15 h. A l’Avinguda 1 d’Octubre
Novetat: espectacle.
16:00 h. Al costat del camp de futbol
Briefing de la cercavila i preparació de carros.
17:00 h. Al costat del camp de futbol
Taller de carros i guarniments i berenar
amb coca i xocolata per a tots els partici·
pants.
18:30 h. A l’antiga biblioteca de la plaça
Nova. Entrega de premis del Concurs d’Ins·
tagram 2018.
Entrega de premis del 3r Concurs de Dibuix
Infantil de la Corrida.
19:00 h. Rebuda dels banderers a l’Ajun·
tament i entrega de la placa de reconeixe·
ment. Sortida de la comitiva de banderers,
comissió de la Corrida i autoritats, pubilles
i hereus, templers i de la banda de l’Escola
Municipal de Música de Puig-reig, des de
l’Ajuntament cap a l’església.
19:30 h. A l’església parroquial de Puig-reig
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 FIRES I FESTES
Missa solemne en honor a sant Antoni.
Diumenge 20
8:30 h. 20è Ral·li Fotogràfic de la Corrida
Inscripcions de 8:30 a 9:30 a l’antiga biblio·
teca de la plaça Nova.
“Tamborrada” dels Diables del Clot de l’In·
fern pels carrers del poble.
A partir de les 9:00 h a la plaça Nova.
Festa a l’entorn del porc: esmorzar gratuït
amb botifarra, pa i vi.
Demostració d’elaboració d’embotits, a càr·
rec dels veïns de Cal Marçal i Fonollet.
Mostra d’embotits i productes artesans.
Mostra d’oficis tradicionals de la nostra terra.
10:00-14:00 h i de 16:30-20:00 h. A l’anti·
ga biblioteca de la plaça Nova. Tómbola be·
nèfica contra el càncer. Exposició Concurs
d’Instagram 2018. Exposició Concurs de
Dibuix Infantil la Corrida.
11:00 h. A l’Ajuntament
Lliurament dels estendards als banderers.
11:30 h. Pels carrers del poble, cercavila de
cavalleries i xarrets, amb l’acompanyament
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dels gegants i grallers de Puig-reig, dels
hereus i les pubilles de Puig-reig i d’arreu
de Catalunya, els templers de Puig-reig, la
Banda de l’Escola de Música de Puig-reig,
la Banda de l’Escola de Música de Berga,
la Banda de Can Ros i la Cobla Principal de
Berga. Durant la cercavila, davant el Cafè
Nou, tradicional joc de les cintes.
13:00 h. A la plaça de la Creu
Sardanes amb la Cobla Principal de Berga.
Durant tot al matí: Participeu al joc de la
Burra Tomassa a la parada de la Corrida
15:30 h. A la pista del costat del camp de
futbol. La Corrida-Trofeu 24è Memorial

Francesc Lladó. Curses de rucs, cavalls
creuats, pura raça àrab i pura sang anglès.
Premis en metàl·lic. Seguidament, tradicio·
nal joc de les cintes.
19:00 h. Al pavelló d’esports
Ball de gala de la Corrida amb Solistes duet
i sopar amb entrepans de botifarra a la mit·
ja part. Preu entrada: 3 €. Organitza: Llar
d’Avis de Puig-reig.
Durant tot el cap de setmana:
Concurs d’Instagram de la Corrida.
Segueix-nos a @lacorridapuigreig i etiqueta
les teves fotos amb #lacorridapuigreig19
www.lacorrida.cat

Activitats i Tradició
nadalenca a
La Pobla de Lillet

L

a Pobla prepara diverses activitats per Nadal i Reis
adreçades a totes les edats. En destaquem una
nova edició de la Fira de l’All i Oli de Codony i el
Pessebre Vivent, així com el Parc de Nadal i el dia de reis
amb la tradicional Esquellada de la mainada del poble.
Gaudiu-ne i Participeu-hi.
El dissabte 1 de desembre al Pavelló, se celebra la
7ª Fira de l’Allioli de Codony i Mercat de Nadal, amb
concurs d’allioli de codony, demostracions en públic, fira
de productes alimentaris, art i artesania, esmorzar típic
de la Fira amb allioli i molt més.
Enguany se celebra la 23ena edició del Pessebre
Vivent de La Pobla de Lillet. Hi haurà representacions
els dies 25 i 30 de desembre de 2018 de 7 a 8 de la tarda,
a l’era de cal Xeró i casc antic.
La venda d’entrades es fa 1 hora abans a l’ajunta·
ment de La Pobla de Lillet, però també es poden com·
prar les entrades anticipades als portals webs: www.pes·
sebrelillet.cat i www.pessebresvivents.cat.
El Pessebre Vivent de La Pobla de Lillet és una re·
presentació estàtica amb vestits d’època i música enregis·
trada, que se celebra des de 1996 i que repassa algunes de
les escenes del naixement de Jesús. També hi ha un mercat
i oficis artesans. Passejant per l’era de Cal Xeró i el casc
antic del municipi, es reviu cadascun dels passatges que

escriuen la història del Nadal. Per a retornar-nos del fred,
podrem gaudir d’una tassa de brou a la vora d’un bon foc,
pa torrat amb cansalada i un traguet de vi de la bota del
racó que ens marcarà el comiat.
El Pessebre, organitzat pet l’Agrupació Teatral Romea, compte amb el suport de l’Ajuntament i la participa·
ció de moltes persones del poble i de municipis propers.
Aquest any se celebra la 31a exposició de pessebres
de la Pobla de Lillet que es pot visitar del dissabte 6 de
desembre al diumenge 13 de gener de 2019. L’entrada val
1 euro i es pot visitar al centre Cívic els diumenges i festius,
matins de 12 a 2 i tardes de 4 a 8. Ho organitza l’Associació
de Pessebristes de La Pobla de Lillet.
El dia 26 de desembre a les 6 de la tarda i al Saló La
Flor hi haurà el tradicional ball de Sant Esteve, amenitzat
per Andreus Duet.
El dijous 27 i el divendres 28 de desembre de 4 a 8
de la tarda, La Pobla de Lillet celebra una nova edició
del Parc de Nadal al pavelló municipal, amb diversos infla·
bles, activitats i atractius: Inflables Angry Birds i Herois,
inflable pista americana, taller de fanalets de reis, taller de
maquillatge, espai karaoke, espai de jocs, ludoteca de 0 – 3

anys i berenar per a tothom. Organitza: Ajuntament de La
Pobla de Lillet, AMPA Lillet a Güell i Gresca.cat
El 29 de desembre a les 10 del vespre i a l’església
parroquial de Santa Maria de Lillet, se celebrarà el tradicio·
nal Concert de Nadal a càrrec de la Coral Arija.
El diumenge 30 de desembre, a les 12:30 hores al
vestíbul de Pavelló hi haurà l’arribada del Patge Reial pro·
cedent d’Orient per recollir totes les cartes i desitjos dels
nens i nenes que ho vulguin fer arribar als Reis Mags. Orga·
nitza: Regidoria de Cultura.
Dilluns 31 de desembre nit, a partir de la 1 de la ma·
tinada al Saló La Flor, es donarà la benvinguda al nou any
amb ball i discoteca fins que surti el sol, amb cava i cotilló,
a càrrec del Dj’s Liria’s.
Ho organitza: I.C.P.
El dissabte 5 de gener de 2019, a les 11 del matí, a la
capella de Sant Antoni, esquellada amb cercavila per tot el
poble, fent sonant les esquelles i cantant, per cridar i ense·
nyar el camí als reis de l’orient. Finalitzarà amb un pica-pi·
ca. Ho organitza l’Ampa del CEIP Lillet a Güell.
Els reis de l’orient arribaran a 2/4 de 7 de la tarda,
a bord del tren Exprés Orient procedent del Catllaràs, a
l’estació reial situada al final del carrer de la Via del Car·
rilet, confluència amb el c/ Salvador Torrents on els reis
agafaran els seus cavalls per continuar cap a l’Ajuntament
on hi haurà la recepció oficial per part de l’alcalde, Vicenç
Linares, i la resta de membres del consistori, l’entrega de
claus de la Vila i les salutacions a la mainada. Els reis també
visitaran la Residència, i es dirigiran a l’Església Parroquial
on hi haurà l’Adoració al Nen Jesús i faran el repartiment
dels primers regals als nens i nenes. Ho organitza la regi·
doria de Cultura. 
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 FIRES I FESTES

Activitats a benefici
de la Marató de TV3

Casserres prepara un Nadal ple d’activitats
La Vila de Casserres ja té a punt els actes que farciran les festes nadalenques.
En destaquem el concert de Nadal, la Fira de Reis, la Mostra Ramadera i diver·
ses activitats relacionades amb la tradició d’aquestes dates.
La Fira de Reis i 8a. Mostra Ramadera un
any més comptaran amb l’esmorzar de
bon matí. Hi haurà prop d’una trentena
de parades d’artesania, agroalimentació
i productes de proximitat que oferiran els
seus productes, entre les quals, diverses
dels mateixos Comerciants de Casserres
que organitzen la Fira. La Mostra rama·
dera comptarà amb bestiar divers, porcs,
vaques, cavalls, gallines, conills i altres,
gràcies a la col·laboració de diferents ex·
plotacions ramaderes del poble. També
hi haurà mostra de maquinària agrícola
i altres activitats i demostracions al vol·
tant del món agrari i ramader.
L’Ajuntament de Casserres, l’Associació
de Comerciants i les entitats del poble us
hi conviden.
16 de desembre de 2018
18:00 h. A l’Església Parroquial, Concert de Nadal
a càrrec de la Coral Sant Bartomeu, la Coral Jove
Sant Bartomeu i la Coral Infantil. Hi haurà un sor·
teig d’una panera i d’un lot de vins i caves per fer
front a les despeses del concert. L’actuació anirà
a benefici de la Marató de TV3.
Organitza: Grup Cantaire Sant Bartomeu
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21 de desembre de 2018
16:30 h. Al Local Cultural, Torronada i bingo or·
ganitzada per Càritas parroquial de Casserres.
24 de desembre de 2018
22:00 h. Missa del Gall, acompanyada per la
Coral Sant Bartomeu
Acabada la Missa, Xocolatada i Torronada a la
plaça de l’Ajuntament. Ho organitza el grup can·
taire Sant Bartomeu.
24:00 h. Al Local Cultural, Revetlla de Nadal or·
ganitzada per l’Assemblea de Joves.
29 de desembre de 2018
i 13 de gener de 2019
Al Local Cultural, “El Nadal del Cuco”
El dia 29 començarà a les 7 de la tarda i el 13 de
gener a les 5 de la tarda. Ho organitza: Flipats pel

Teatre “petits i punt”
30 de desembre de 2018
18:00 h. A la plaça de l’Ajuntament, Visita del
Príncep Assuan
Hi haurà coca i xocolata per a tothom. Ho organit·
za la Comissió de Reis i l’Ajuntament.
31 de desembre de 2018
01:00 h. Al Local Cultural, Revetlla de Fi d’Any,
organitzada per l’Assemblea de Joves.
5 de gener de 2019
Fira de Reis i 8a. Mostra Ramadera.
9:00 h. A la Plaça Santa Maria, esmorzar per a
tothom. Preus populars.
13:00 h. Sorteig de diversos lots de productes
dels comerciants de Casserres i un pernil. Ho or·
ganitza l’Associació de Comerciants de Casserres.
6 de gener de 2019
18:00 h. Arribada dels reis d’Orient acompanyats
per la Banda de Cornetes i Tambors de Casserres.
Visita als avis de la Residència abans de la cavalcada.
Ho organitza la Comissió de Reis i l’Ajuntament.

Casserres organitza una bona colla d’activitats
destinades a la Marató de TV3 que comptem
amb la implicació de les entitats del poble.
Aquestes són les actuacions previstes:
Dia: 13 desembre
Paradeta de manualitats Residència l’Onada
Lloc: Pl. Sta. Maria. Hora: 11:00 h
Dia: 15 de desembre
Una tirada de quinto íntegra per la marató
Lloc: Local Cultural. Torneig de Pàdel Club Ten·
nis Casserres. Lloc: Pistes de Pàdel
Hora: de les 11:00 a les 18:00 h.
Informació: tenniscasserres.cat
Partits solidaris
Lloc: Camp de futbol / Pavelló de la Llangotera
Hora: 16:00 h
Dia: 16 desembre
MATINAL DE JOCS, passeig en poni i arbre dels de·
sitjos. Lloc: Pl. Sta. Maria. Hora: de 10 a 13:30 h.
Hora: 10:00 h ESMORZAR. Lloc: Pl. Sta. Maria.
PARADETA SOLIDÀRIA CÀRITAS. Lloc: Pl. Sta. Maria
DANSA AFRICANA. Lloc: Local “El Cuento de Vane”
C/ Guillem Berguedà. Inici a les 12:00 h
CONCERT PER LA MARATÓ. Lloc: Església
Hora: 18:00 h.
Dia: 5 gener 2019
BOTIFARRADA POPULAR FIRA DE REIS

Lloc: Pl. Sta. Maria. Hora: 10:00 h.
Dia: 13 de gener de 2019
TEATRE. PASTORETS, 50% de la recaptació
Lloc: Local Cultural.
Gener de 2019
CURSA D’ORIENTACIÓ. Organitzada pel COB.
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 HISTÒRIES I HISTORIETES (16)
PEP MASANA
periodista i escriptor

A

questa frase està col·locada
en un grafiti de la ronda Mo·
reta de Berga. Recordo ha·
ver-la sentit dir a Junqueras, a presó,
i algun membre de Podemos també
l’ha utilitzat. L’autor és Antoní Massaguer i Mas, natural de Berga, mi·
litant independentista que provenia
de la generació del Front Nacional
de Catalunya (FNC). Va formar part
de la resistència clandestina durant
els 70 i 80, que va acabar confluint
amb Terra Lliure.
L’octubre de 1980 fou detingut
per la policia, juntament amb altres
activistes, acusat de la mort de l’em·
presari Bultó. El 15 de gener de 1982
va ser condemnat a 36 anys de pre·
só, inculpat per la participació en el
segrest i mort de Josep Maria Bultó,
president de la Cros. El 1983 els seus
advocats van recórrer la sentència al
Constitucional, però aquest la va
confirmar.
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Per vèncer,
cal anar-hi,
anar-hi i anar-hi
Aleshores, el 1984 van presentar
una demanda al Tribunal d’Estrasburg que va ser acceptada per la Comissió dels Drets Humans i, al cap
de dos anys, el Tribunal va advertir
l’Estat espanyol d’una possible violació

dels drets humans. L’Estat ho va ne·
gar, però el 23 de setembre del 86 la
Comissió Europea va dictar, per una·
nimitat, que s’havia violat l’article 6.1
de la Convenció Europea i convidava
Espanya a reparar els danys, doncs
s’havia fet un judici sense cap garantia
ni proves que l’incriminessin.
Després de diversos recursos,
el 29 de juny de 1989, l’Audiència
Nacional va dictar ordre de llibertat
per a Massaguer i els altres encau·

sats, però al cap de 15 dies es contra·
deia a si mateixa i ho reduïa a lliber·
tat provisional.
Una vegada fou alliberat, Massaguer va ser un dels impulsors de
l’Assemblea Unitària per l’Autodeterminació, juntament amb Xirinacs,
MDT, la CUP i alguns membres de la
Crida i altres sectors.
El 1999 va participar com a in·
dependent amb el número 13 a les
llistes municipals d’ERC per Berga.
Un any després moria.
L’agost de 2011 es va celebrar un
homenatge a Berga on es va presen·
tar el documental “Antoní Massaguer, anar-hi anar-hi anar-hi”, dis·
ponible a www.casalpanxo.cat.
En castellà és molt freqüent, so·
bretot en esports, utilitzar la paraula
¡Vamos!, doncs aquesta expressió
catalana tan maca com anar-hi, en
Massaguer la va treure d’un entre·
nador d’handbol.
N’Antoní Massaguer va ser par·
tícip de la primera condemna del
Tribunal d’Estrasburg a la justícia
espanyola i jo espero que en un futur
en vinguin moltes altres. í
Font: Wikipedia

www.llibertat.cat

 SALUT

Arriba el fred,
els refredats
i la grip

E

l refredat és una malaltia lleu provocada
per virus. Els símptomes que causa són:
mocs, nas tapat, mal de coll i de cap, tos i ulls
plorosos. Acostuma a començar pel nas i per
la gola, i després pot baixar als bronquis. Al
cap d’uns quants dies es cura sense tracta·
ment. Es poden patir entre dos i cinc refre·
dats l’any. Les criatures en tenen més.
No s’ha de confondre el refredat amb la grip,
tot i que també és una malaltia causada per vi·
rus. La grip apareix com a epidèmia a l’hivern,
coincidint amb els mesos de fred. Comença de
cop, amb febre alta (39 o 40 °C), dolors mus·
culars, mal de cap i de coll, malestar general,
nas tapat i tos seca. Pot provocar diarrees,
nàusees i vòmits (sobretot en infants). La
febre que provoca la grip dura de quatre a
cinc dies, i la tos i el cansament poden durar
tres setmanes.
Els antibiòtics no curen el refredat. De fet,
no hi ha cap medicament que el curi, però
n’hi ha alguns, com ara el paracetamol, que
ajuden a millorar-ne els símptomes. També
es poden seguir una sèrie de recomanaci·
ons útils per alleugerir-los.

• Descanseu i tingueu cura de la vostra salut.
Beveu aigua, sucs, brous o infusions. Si no te·
niu gana, no cal que mengeu aliments sòlids.
• No fumeu. Pot ser un bon moment per
deixar definitivament el tabac.
• Dutxeu-vos o feu un bany per estovar els
mocs. Poseu-vos sovint sèrum fisiològic o
aigua amb sal al nas.
• Per a la irritació de la gola van bé els cara·
mels sense sucre. Eviteu tossir i gargamellejar
si no és per treure mocs: quan tossiu us ras·
queu la gola i augmenteu la irritació i la tos.
• Sobretot, quan tingueu un refredat o la
grip no deixeu cap altre tractament que
estigueu seguint.
Podeu passar la grip i el refredat sense que us
atenguin els professionals sanitaris. Si teniu
dubtes, podeu trucar al vostre centre i consul·
tar els professionals mèdics o infermers que us
atenen habitualment. També podeu fer consul·
tes a les farmàcies o trucar al telèfon de Cat·
Salut Respon 061. Si cal, podeu desplaçar-vos
al centre de salut i a la farmàcia encara que
tingueu febre.
Font: canalsalut.gencat.cat
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Centre Podològic
Susana Carrasco
Pere III, 11 bxs

08600 BERGA

93 822 27 32

T. 938 221 842

C/ Gran Via, 16 baixos
08600 Berga

CLÍNICA
DENTAL

Dra Basterretxea

Dra. Montserrat Basterretxea Pujol
C.O.E.C. 4804

C/ Mossèn Jaume,27. Local 1R
08695 BAGÀ (Barcelona) Tel. 938 244 378
clinicadentaldrabasterretxea@gmail.com
54

55

 SALUT



ELISABET NIETO BALLESTÉ

T. 637 330 908

Fisioteràpia i Rehabilitació
Núm. Col. 11635
Consulta a:
Centre Mèdic del Berguedà

email: evanutricio@gmail.com

Pilates terapèutic

El Pilates és tendència en la societat actual, però, en què consisteix realment?

É

s un mètode d’entrenament físic i
mental, que va ser desenvolupat al se·
gle XX per Joseph Hubertus Pilates.
Amb el pilates es treballa la tonificació
i elasticitat de tot el cos. Els principis bàsics
són: concentració, precisió, control, fluïdesa,
respiració (profunda i progressiva) i centralit·
zació (activació del core).
Amb el pilates es treballa la prèvia acti·
vació de la musculatura de la faixa abdominal i
lumbar (es coneix amb el nom de core), el mo·
viment sempre s’inicia del centre del cos cap
a la perifèria (extremitats). L’activació del core
proporciona estabilitat i una correcta subjecció
de la zona lumbar. Es pot aplicar a les tasques
de la vida diària, a la feina, en practicar esport,
etc., ja que ens ajuda a prevenir sobrecàrre·
gues i possibles lesions, sobretot de l’esquena.
El pilates es pot practicar sense im·
portar edat, gènere i condició física, perquè
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s’adapta i evoluciona juntament amb la
persona. És a dir, quan l’alumne comença, es
practiquen els exercicis més bàsics o adaptats
a la condició física en aquell moment; a
mesura que van adquirint més capacitats,
s’afegeixen exercicis i s’augmenta la dificultat
de manera progressiva.
És un entrenament que pot complementar
qualsevol esport i/o disciplina (running, dansa,
gimnàstica rítmica, boxa, natació, etc.), ja que
s’entrena el cos per realitzar l’exercici de ma·
nera més controlada i equilibrada, proporciona
més agilitat i una elongació corporal que ajuda
a mantenir una postura correcta.
A més a més, a nivell de consulta, es poden
aplicar les bases i alguns exercicis de pilates
per al tractamentw i/o prevenció de lesions,
així com també correccions posturals; eines de
les quals disposarà el pacient per a una rehabi·
litació més completa. 

Els beneficis principals:
Millora de la coordinació.
Millora de la postura, sempre es treballa en alineació corporal.
■ Readaptació de lesions musculoesquelètiques i prevenir possibles
recaigudes d’aquestes/o altres lesions.
■ Reforçament de la musculatura a nivell global.
■ Equilibra el cos, perquè es treballa combinant la resistència i l’elastici·
tat corporal.
■ Millora la consciència i el coneixement del propi cos.
■ Millora l’estat anímic, redueix l’estrès i proporciona una sensació de
benestar.
■ Millora la concentració i atenció.
És un esport molt complet i apte per a tothom, amb el qual s’obtenen
tant beneficis físics com mentals.
■
■
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 INFO BERGUEDÀ

SALUT
INFORMACIÓ COMARCAL

Consell Comarcal del Berguedà
www.bergueda.cat

938 213 553

www.bergueda.cat

938 221 500

www.adbergueda.cat

938 247 700

info@turismeberga.cat

938 221 384

tur.saldes@diba.cat

938 258 046

Àrea Comarcal de Turisme

ADB Agència de Desenvolupament del Berguedà
Oficina d’Informació i Turisme de Berga
Centre Massís del Pedraforca

Ajuntament
Casal Gent Gran
Centre de dia
Serveis Socials
www.avia.cat

938 230 000
938 230 402
938 231 215
938 231 062

Mercat setmanal

avia@diba.cat
(dimecres)

SALUT
Consultori
Farmàcia

938 230 331
938 230 300

Ajuntament
938 244 013
Oficina Turisme 619 746 099-938 244 862
tur.baga@diba.cat
938 244 862
Dispensari
938 244 500
Parc Natural Cadí-Moixeró
938 244 151
Punt d’Informació de Bagà
619 746 099
938 244 031
Oficina de Turisme de Castellar de n’Hug		Parròquia Sant Esteve
Club Jubilats Sant Jordi
938 244 401
castellarh@diba.cat
938 257 077
www.baga.cat
baga@diba.cat
Oficina de Turisme de Gósol		
Mercat setmanal
(dimecres)
centremuntanya@gosol.ddl.net
973 370 055
SALUT
Oficina de Turisme de Guardiola de Berguedà		
938 244 101
Farmàcia
costacg@diba.cat
973 370 055
INDUSTRIALS
Oficina de Turisme de La Pobla de Lillet		
Oficina d’Informació i Turisme de Bagà

l

EMERGÈNCIES
Mossos d’Esquadra
088
Mossos d’Esquadra Berga
938 222 030
Bombers de Berga
938 211 080
Bombers de Gironella
938 228 480
Bombers de Puig-reig
938 380 814
Bombers de Guardiola 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
58
58 tasta.cat 16 - ABRIL / MAIG 2018

tur.lillet@diba.cat

687 998 541

vallcebre@cercleaventura.com

666 536 039
938 244 151

Instal·lacions Juli Bover

938 212 744
938 210 402
938 211 950
938 221 306
938 210 125
938 210 518

Ambulatori (CAP)
Farmàcia Àlvarez-Saz
Farmàcia Badia Soler
Farmàcia Nova del Vall
Farmàcia Maria Cosp
Farmàcia C. Vila Calonge

Ajuntament
www.borreda.net

Mercat setmanal

938 239 151

borreda@diba.cat

(dissabte)

SALUT

938 239 091
938 239 090

Consultori
Farmàcia

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

938 245 050

Oficina de Turisme de Vallcebre		
Parc Natural Cadí-Moixeró

pncadimoixero.dma@gencat.cat
Oficina Consorci Parc Fluvial
www.parcfluvial.cat

938 380 659

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

Ajuntament
Oficina d’Informació i Tur.
Arxiu Històric Comarcal
Biblioteca Ramon Vinyes
Policia Local
Teatre Municipal
www.ajberga.cat

Mercat setmanal

938 214 333
938 211 384
938 221 548
938 221 308
938 210 427
938 210 140
(dissabte)

Ajuntament
www.capolat.cat

938 215 040
capolat@diba.cat

BARS / RESTAURANTS
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)

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)

SALUT
Dispensari
Farmacia Roset Estivill
Peusà - Lourdes Vilalta

938 234 305
938 225 867
938 234 030

INDUSTRIALS
Indústria Avícola del Berguedà
Molles Malé

TALLERS
Instal·lacions Casserres S.C.C.L.
Jaume Santamaria S.L.
Tecnologia Aplicada Two Pas, S.L.
Planxisteria Sant Jordi S.C.P.
Vilà Motor

938 234 074
938 234 296
647 570 809
938 234 375
938 234 117

Ajuntament
www.castelldelareny.cat

				

938 234 167
938 234 293
626 861 932

FLORS I PLANTES
AgroNatur

Ajuntament
938 257 077
Oficina de Turisme
938 257 016 938 257 077
Museu del Ciment
938 257 037
www.ajcastellardenhug.cat

938 234 005

PERRUQUERIES
Perruqueria Anna Maria
Mireia Perruqueria / Barberia

SALUT

938 234 033
938 234 077

Dispensari

CONSTRUCCIÓ
Construccions Dos Hereus S.L.
Materials Casserres S.A.

ELECTRO / INFORMÀTICA
Electrofiguls
938 234 003
PC Imagine
938 225 983

938 234 399
938 234 076

Ajuntament
Alcaldia

FUSTERIA / DECORACIÓ
Fuster Xaies
Fusteria Colillas
Fusteria Integral Jordi S.L.
La Fusteria
Ca la Sandra

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

938 234 092
938 234 065
938 225 040
696 676 692
636 295 540

CALÇATS, ROBA I COMPLEMENTS
Talia 1924
938 234 031

ALIMENTACIÓ
Carn i Bestiar Prat S.L. Cal Caleio
Carnisseria Mª Carme
El Rebost de la Victória
Supermercat Pujantell, S.L.

938 234 006
938 234 202
938 234 051
938 234 053

FORNS-PASTISSERIA
Cal Genís-Forn Cabrianes
Forn Vilalta

938 225 140
938 250 209

BARS-RESTAURANTS
Restaurant Cafè de la Plaça
Bar La Tasca
Restaurant Sant Pau
Hostal Emphasis

938 234 008
938 225 821
626 462 920
639 313 852

AGROTURISME

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

938 238 025

castell@diba.cat

www.castellar.cat

Ajuntament
Museu de les Mines
www.cercs.net

938 257 010

938 212 775
608 998 663
castellarr@diba.cat

938 247 890
938 248 187

Mercat setmanal Cercs
Mercat setmanal Sant Jordi
SALUT
Dispensari Cercs
Dispensari Sant Jordi
Dispensari Rodonella
Dispensari Sant Corneli
Farmàcia

Ajuntament
www.espunyola.cat

cercs@diba.cat

(dijous)
(dimarts)

938 248 527
938 248 651
938 248 552
938 248 320
938 248 252

938 231 055

espunyola@diba.cat

Ajuntament
www.figols.diba.cat

Ajuntament
Servei de Vigilants
www.gironella.cat
Mercat setmanal

938 248 052

figols@diba.cat

938 250 033
938 228 181
(dimecres)

SALUT
CAP
Farmàcia Bovet i Franch
Farmàcia Carme Ma Raich
Farmàcia Guixé

938 250 321
938 250 082
938 228 144
938 250 177

ÒPTIQUES
L’Òptica Gironella
www.lopticagironella.cat

938 250 652

ALIMENTACIÓ
Carn i Bestiar Prat S.L. Cal Caleio
La Cooperativa-Agrobotiga
www.lacooperativa.cat

938 234 006
938 250 379

FORNS-PASTISSERIA
Forn de Cal Basacs
El Fornet de Cal Moliner
El Globus Pastissers
Forn Vilalta

938 229 811
938 250 609
938 250 385
938 225 956

RESTAURANTS
Cal Pajares
www.calpajares.cat

938 250 209

AUTOMOCIÓ
938 250 652
Garatge PACO
www.garatgepaco.com rojasgras@hotmail.com
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 INFO BERGUEDÀ
SALUT

CÀMPINGS

Càmping Gironella
www.campinggironella.cat

938 251 529

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

Ajuntament
www.gisclareny.cat

937 441 020

Ajuntament
Museu
Centre de Muntanya
www.gosol.ddl.net

973 370 055
973 370 055
973 370 016

Mercat setmanal
SALUT
Dispensari

(dijous)
973 370 201

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

Ajuntament
www.montclar.cat

938 231 092

montclar@diba.cat

RESTAURANTS
Hostal de Montclar 609 647 857 938 230 330
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Ajuntament/Dispensari
Museu de l’Art del Bolet
www.montmajor.diba.cat

RESTAURATNS
Bar Restaurant La Plaça
Restaurant Montmajor
FORN
Forn Montmajor

938 246 000
618 214 357

938 246 919
938 246 982

Mercat setmanal

(divendres)

626 039 507

SALUT
Centre Assist. Primària

938 290 019

Ajuntament
www.lanou.bergueda.org

938 259 000

Ajuntament
www.laquar.cat

quar@diba.cat

Ajuntament
www.olvan.cat

938 250 013

SALUT
Dispensari Olvan
Dispensari Cal Rosal

nou@diba.cat

938 228 619
938 221 999

Ajuntament
www.sagas.cat

938 242 007

938 251 150

sagas@diba.cat

938 258 005
938 258 046

Ajuntament
Oficina de Turisme
www.saldes.cat

SALUT
Ajuntament
Oficina de Turisme
Col·legi
www.poblalillet.cat

Mercat setmanal
SALUT
Dispensari

938 236 011
938 236 146
938 236 225
(dissabte)
938 236 006

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

Ajuntament

938 380 000
938 380 525
938 380 850

Ajuntament
Policia Local
Ràdio Puig-reig
www.puig-reig.cat

Farmàcia
Dispensari

938 258 074
938 258 036

Ajuntament
www.santjaumedefrontanya.cat

938 239 194

Ajuntament
www.stmerles.diba.es

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

Ajuntament
Dispensari
Exposició M.A.
www.vallcebre.cat

Ajuntament
Local Pirinenc
www.vilada.cat

617 395 978

938 227 031
938 227 102
626 696 976

938 238 128
938 238 222

SALUT
Dispensari
938 238 327
Farmàcia
938 238 082
RESTAURACIÓ
Restaurant-Casa de Colònies CAL CANDI

609 647 857

PUBLICITAT EN AQUESTA SECCIÓ

938 250 400

www.cal-candi.com

Ajuntament
www.viveriserrateix.cat

938 238 313

cal-candi@terra.es

938 204 922

UNIÓ DE BOTIGUERS I COMERCIANTS DE PUIG-REIG

LA PUIG

EL REIG

MODA I COMPLEMENTS

Climent 1890
La sabateria
Vilanova modes
L’armari
M28
Circuns joies
Llanes katia
Tre’s
ALIMENTACIÓ

Cansaladeria Obea
Embotits Caus des de 1916
Forn Julió
SALUT I BELLESA

Centre de podologia Puig-reig
+ Centre Òptic
Tot Natura
Quirobell
Perruqueria Eli
Perruqueria Queralt
Perruqueria Balmanya

DECORACIÓ I LLAR

938 380 174
938 380 363
938 380 393
938 381 275
938 380 898
938 380 236
630 046 544
606 507 858
938 380 348
938 380 014
938 380 063

Tencor
Arquitectura & Mobiliari
RESTAURACIÓ

Cafè Bar La Llar
Terrers by Pey
Cafè Llobregat
Bar Garbí
Restaurant Ca la Quica
Restaurant El Mirall

938 380 008
938 380 221
938 380 488
938 380 741
938 290 228
938 380 315
938 290 228
938 380 315

LLIBRERIA

Llibreria Montserrat

938 380 088

FOTOGRAFIA I ELECTRÓNICA

938 290 230
938 290 485
938 290 931
938 380 337
938 290 186
938 290 036
938 380 724

Electricitat–Electrodomèstics Calsina
				
938 380 247
Iglesias fotògrafs
938 380 005
ASSESSORIES / ASSEGURANCES

Assessoria Puig-reig
938 380 184
Assegurances Garcia / Banc Santander
				
938 380 606
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5% de descompte en tractaments
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