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Berga acull, enguany, 
la primera edició de 
l’Aplec Formatger. Es 
durà a terme al passeig 

de la Indústria durant els dies 9 
i 10 de febrer. Anteriorment, la 
Fira Internacional del Format-
ge era la protagonista del cap de 
setmana, però l’Aplec Format-
ger és una evolució d’aquesta 
amb un canvi de format. Serà 
una trobada per tal de compartir, 
tastar i conèixer amb profunditat 
aquesta cultura. 

Així doncs, l’objectiu d’aquest 
canvi és potenciar molt més el 
producte del formatge donant-li 
una major importància. En aquest 
cas, es veurà reflectit amb la tapa 
formatgera, tapes i canapès fets 
amb formatge, que es podran 
adquirir durant tot el dia. Durant 
unes hores hi haurà la happy hour, 
on les tapes tindran uns preus 
més populars.

L’Aplec formatger arriba a Berga al febrer

Activitats per a tothom
Hi haurà un programa d’activitats 
per a totes les edats. Per adults 
s’hi podran trobar en primícia ac-
tivitats com un tast de formatges 
a cegues, la cursa formatgera, 
diferents sessions de discjòquei, 
concurs de munyir la cabra..., 
entre d’altres. Pel que fa als més 

petits, tindran activitats com el 
concurs de ratllar el formatge, 
concurs de munyir la cabreta i 
també hi haurà un espai reservat 
exclusivament per a ells: el Pe-
tit Formatget. Aquí hi podran 
fer tallers gastronòmics, tallers 
creatius i gaudir de les diferents 
atraccions. 

Formatges i alimentació
Totes aquestes activitats aniran 
complementades amb un se-
guit d’expositors de formatges i 
d’alimentació en format mercat, 
que oferiran el seu producte i que 
estaran ubicats al centre del pas-
seig. També hi haurà una zona 
de food trucks, on se serviran di-
ferents plats durant tota la jorna-
da. Per tant, el públic tindrà una 
oferta gastronòmica per passar 
tot el dia a l’Aplec Formatger 
gaudint de totes les activitats en 
un ambient molt acollidor. 

FIRES

Serà una 
trobada per

tal de compartir, tastar i 
conèixer amb profunditat 
aquesta cultura”

3  FEBRER-MARÇ 2019 / tasta.cat / 21



4



tasta.cat / 21  / FEBRER-MARÇ 2019

tasta.cat
 www.tasta.cat

núm 21

Editor: 
Fermí Riu
fermiriu@tasta.cat

Col·laboradors: 
Pep Massana,
Ramon Viladomat, 
Marta Romera, 
Maria Goretti Solà Pra,
Gemma Costa,
Jaume Torrella.
E7V.

Fotografia: 
Manel Escobet 
“Foto Luigi”, 
Manel Iglesias 
“Iglesias Fotògrafs”, 
La Brama,
Lluís Vall,
“Festes”
Castellers de Berga..

Il·lustracions: 
Salvador Vinyes, 
Sílvia Massana,

Redacció i Publicitat: 
617 395 978  

Impressió: 
Rotimprès

Dipòsit legal: 
B-27800-2015
Amb el suport de:

Endavant amb el 2019

Diputació
de Barcelona

No ens fem resposables de les 
opinions dels col·laboradors

PRESENTACIÓ LA VINYETASTAFF

Propera edició del tasta núm 22
ESPECIAL FIRA DE MAIG

2 d’abril
publicitat: tasta@tasta.cat
tel. 617 39 59 78

(tancament edició 25 de març)



J a som de ple al 2019, un any que esperem sigui millor que el passat 
i que el visquem amb salut, amistat, prosperitat i, sobretot, llibertat.
Un nou any que comença amb activitats tradicionals i festives com 

els carnestoltes, que se celebren a Berga, Gironella, Bagà, Guardiola de 
Berguedà, Puig-reig i molts altres pobles del Berguedà. També arriben 
festes tradicionals com l’arròs de Bagà i la Fira de Sant Josep de Giro-
nella, que obre la porta a la primavera i als certàmens firals de la Catalunya 
central, o més modernes com l’Aplec del Formatge de Berga, tot i que la 
tradició i l’alimentació artesanal i de proximitat en són protagonistes.
També destaquem la Trobada Internacional de Vehicles d’Època 
del Guixaró, que celebra els seus primers 25 d’anys d’història amb 
una salut de ferro.
Aquest Tasta destaca sobretot pel reportatge del periodista Ramon Vila-
domat, que ens acosta a la realitat present i futura de l’esquí al Berguedà: 
coll de Pal i el domini esquiable de la Molina.
La Cultura, amb majúscules, també té un paper important amb el cicle de 
teatre de Berga “Per llogar-hi butaques”, que ofereix una interessant i 
qualitativa programació pels propers tres mesos. O les activitats de Vilada, 
amb una nova edició del concurs dedicat a Aurora Bertrana i els actes 
del Dia Internacional de la Dona. O les exposicions de Sant Llorenç de 
Guardiola de Berguedà, o l’estació de trail del Berguedà, que està a punt 
de ser una realitat.
Tot això, ben amanit amb la secció de gastronomia, amb la cuina de la 
tòfona i de la caça com a destacada, salut, les historietes del Pep Masana, 
entre altres, i els millors consells de proximitat, fan del Tasta 21 un bon re-
clam per a la seva lectura. Us convidem a llegir-lo i a gaudir de les activitats 
previstes arreu del Berguedà. Disfresseu-vos, mengeu arròs, plats amb 
tòfona, formatge artesà, feu fira i cultiveu l’ànima amb la cultura. Som-hi! 
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ESPORTS I NATURA

RAMON VILADOMAT

Periodista
rviladomat@periodistes.cat

Coll de Pal es prepara per ser 
la gran estació d’esquí que la 
comarca reclama des de fa anys, 
connectada ja amb la Molina

L’esquí torna 
al Berguedà
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ESPORTS I NATURA  [L’esquí torna al Berguedà]

L a connexió de les estacions d’esquí de 
Coll de Pal i la Molina serà finalment 
realitat l’hivern vinent. El projecte ha tor-
nat a agafar embranzida després que el 
2016 es fes públic el nou Pla Director 

Urbanístic de la Molina i Masella que incloïa la 
zona de Coll de Pal amb l’objectiu de que aquestes 
dues estacions puguin ser seu dels Jocs Olímpics 
d’Hivern de 2030 en el supòsit que la candidatura 
Pirineus-Barcelona sigui l’escollida.

La connexió la Molina – Coll de Pal és cada 
dia més a prop. Els treballs d’instal·lació del teleca-
dira des de peu de pistes de la Molina fins a Coll 
de Pal així com el telecabina del refugi de Niu d’Àli-
ga fins a la Tosa, està previst que finalitzin aquest 
estiu. Les dues obres son emblemàtiques per am-
pliar la zona d’esquí cap el costat berguedà, ja que 
formen part del terme municipal de Bagà.

Precisament Bagà, però també tots els munici-
pis de l’Alt Berguedà, fa anys que lluiten perquè la 
zona de Coll de Pal, on s’hi arriba per carretera des 
de Bagà, sigui de nou una estació d’esquí, la única 
que existiria a la demarcació de Barcelona des-
prés que l’estació pionera i emblemàtica de l’esquí 
català, Rasos de Peguera, deixés de funcionar el 
2004. Es per això que ara, després de tants anys de 
batallar-hi, l’alcalde de Bagà, Nicolàs Viso (Nico), 
pugui sentir-se satisfet i recompensat per veure el 

final d’aquesta lluita per aconseguir que l’esquí tor-
nés a Coll de Pal per la porta gran.  

«Ha estat uns tràmits complicats per aconseguir 
tots els permisos i aprovar els diferents Plans espe-
cials d’ordenació urbanístics –diu Nico- perquè hi 
estem implicats dos municipis, Bagà i Alp, de dues 
províncies, Barcelona i Girona, i també el conveni 
amb Ferrocarrils de la Generalitat com empresa 
explotadora de l’estació d’esquí de la Molina». 

En conjunt, segons consta en l’informe de con-
cessió a Ferrocarrils de la Generalitat la nova zona 
d’esquí compren un total de 7.463 metres de pistes 
d’esquí, 1.143 metres de remuntadors, un circuit 
de Bike Park amb una longitud de 2.790 metres, 
i un llac de reserva d’aigua amb una superfície de 

31.700 metres quadrats., així com 
una zona d’aparcament de vehicles 
situat al costat de l’edifici de l’esta-
ció de Coll de Pal de 8.980 metres 
quadrats.

Tot aquest embolic de paperassa 
i tramitacions administratives, sem-
bla haver arribat al final. Ara el que 
manca son completar les inversions 
iniciades per l’empresa concessio-
nària d’explotació de la Molina per a 
que puguin entrar en funcionament la 
temporada vinent. 

Un cop doncs estiguin enllaçades les dues es-
tacions, l’explotació serà única. En això l’alcalde de 
Bagà ho té molt clar: «és una bona aposta, ja que 
qui s’ha de fer càrrec de l’explotació és qui té experi-
ència i coneixements, i en aquest cas és Ferrocar-
rils de la Generalitat que és l’empresa que explota 
la majoria d’estacions d’esquí catalanes». Gràcies 
al conveni amb de Ferrocarrils de la Generalitat, 
aprovat per unanimitat al ple municipal el desembre 
de 2017, l’Ajuntament de Bagà preveu ingressar 
1,8 milions d’euros en 30 anys, a raó de 60.000 eu-
ros anuals, per cedir-li l’ocupació i explotació de 90 
hectàrees de muntanya comunal.

L’accés a Coll de Pal es fa a través de la car-
retera que surt de Bagà cap a Gréixer, i que en 



PILONES DEL NOU REMUNTADOR DE LA MOLINA A COLL DE PAL.



7  FEBRER-MARÇ 2019 / tasta.cat / 21

20 km et porta fins a l’edifici de serveis de l’estació 
d’esquí, un espai de 700 metres quadrats on hi hau-
rà espai per llogar equipaments i venda de forfaits  i 
també com a zona de descans i cafeteria. 

A prop d’aquest edifici, on hi acaba el remun-
tador que ve de la Molina, hi ha l’edifici de l’antiga 
estació d’esquí. En aquest espai, l’alcalde de Bagà 
creu que podrà ser un bon equipament comple-
mentari, especialment per la temporada d’estiu, 
quan l’estació es converteixi en punt de sortida 
d’excursions i activitats de la natura que ofereix el 
paratge, situat al costat mateix del Parc Natural 
del Cadí-Moixeró. 

«Coll de Pal serà un bon destí pel turisme fa-
miliar i per aquelles persones que vulguin iniciar-se 
en la pràctica de l’esquí –remarca l’alcalde Nicolàs 
Viso-, ja que la gran majoria d’esquiador més pro-
fessionals seguiran anant a la Molina, pel que no 
hem de patir per tenir un espai massificat i per la 
seva protecció i preservació com espai natural, com 
alguns han pronosticat. Bagà, i tot l’Alt Berguedà, 
n’ha de sortir beneficiat en molts aspectes, també 
econòmics i d’ocupació, però especialment de co-
neixement i atractiu turístic per a moltes persones,  i 
això no deixa de ser una bona notícia per a tots els 
que defensem i estimem el nostre territori».

En aquest sentit Viso remarca: «Hem demanat a 
Turisme de la Diputació de Barcelona que faci un 
estudi de pla d’usos d’aquest equipament de cara a 
poder-li treure el màxim de rendiment», i afegeix: «Hem 
de defensar Coll de Pal com una estació de munta-
nya més enllà d’una estació d’esquí, plena d’activitats 
per al lleure, especialment durant els mesos d’estiu».

L’aposta de Bagà per disposar d’un espai 
per l’esquí dins el seu terme municipal, més enllà 
de la petita estació promoguda pel mateix consis-
tori, sembla que es veurà complerta d’aquí a pocs 
mesos. Han estat molts anys de feina i treballs per 
aconseguir el que ara ja s’albira. 

ZONA ESQUIABLE DE LA MOLINA - COLL DE PAL - MASELLA.
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Un llarg camí que passa 
pel preolímpic Samaranch

L’estació d’esquí de Coll de Pal té una història 
d’anys. Ja l’any 1976, el llavors president de la Di-
putació de Barcelona, Joan Antoni Samaranch,  
el 25 de setembre va tenir una reunió amb la Man-
comunitat Intermunicipal del Berguedà integrada 
per 35 municipis de la comarca, i que estava presi-
dida per l’alcalde de Berga i diputat provincial, Joan 
Noguera Sala. 

La crònica de la visita que publica la revista San 
Jorge de la Diputació de Barcelona d’aquell any 
hi podem llegir: “Después de la reunión, el presiden-
te de la Diputación y acompañantes se trasladaron 
a la población de Bagà, último pueblo de la provin-
cia de Barcelona, donde se celebró una reunión 
de trabajo en el Ayuntamiento, que tuvo por objeto 
tratar sobre la futura estación de esquí de Coll de 
Pal, que permitirá en fecha próxima la práctica de 
los deportes de invierno y en las mejores condici-
ones exigibles muy cerca de Barcelona-ciudad».

“Como dijo el presidente de la Diputación, 
con esta reunión se ha puesto la primera piedra 
al proyecto de Coll de Pal, señalando que este 
centro de esquí barcelonés tendrá un marcada 
carácter social al Servicio de los barceloneses y 
de todos aquellos que practican el esquí. Con 720 

hectáreas de pistes, óptimos desniveles y nieve 
durante muchos meses, Coll de Pal, a 2.000 me-
tros de altura, tendrá una capacidad para 9.000 
esquiadores, estando dotada de sistemas de re-
montajes para esquiadores, Servicios de albergue, 
clínica, máquinas limpianieves para la carretera, ya 
construida, que llega hasta la misma estación de 
esquí, disponiendo de todos los servicios que el 
esquí moderno contrae para su práctica y disfrute.”

El projecte va tirar endavant, però no amb l’eu-
fòria i entusiasme que descriu la crònica de la revista 
institucional de l’època, en la que s’hi veu l’emprem-
ta del que seria elegit, pocs anys després, president 
del Comitè Olímpic Internacional i un dels prin-

ESPORTS I NATURA  [L’esquí torna al Berguedà]

cipals impulsors dels Jocs Olímpics 
de Barcelona 92, Joan Antoni Sa-
maranch.

Ara, a les portes de l’inici de 
la campanya per la candidatura 
pels Jocs Olímpics d’Hivern “Pi-
rineus-Barcelona 2030”, aprovada 
pel COI el passat mes d’octubre en 
la reunió celebrada a Buenos Aires, 
sembla important pel Berguedà, no 
deixar perdre l’oportunitat d’estar dalt 
del carro, i poder-se aprofitar de l’im-
puls que uns jocs olímpics comporten 
pel territori que els acull. 



JOAN ANTONI SAMARANCH, PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, 
AMB L’ALCALDE DE BERGA, JOAN NOGUERA SALA I ALTRES MEMBRES DE 
LA DIPUTACIÓ, A LA VISITA A COLL DE PAL EL 25 DE SETEMBRE DE 1976. 
FOTO: SUÁREZ/DIPUTACIÓ DE BARCELONA
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Josep Lara, 
alcalde de Guardiola de Berguedà 
i president del Consell Comarcal: 

«Hem de recuperar el Xalet de Coll 
de Pal com a equipament 
del Parc Natural Cadí-Moixeró»

L a ruta fins a Coll de Pal està repartida entre 
els municipis de Bagà i Guardiola de Ber-

guedà. Si be es veritat que la zona de l’estació 
d’equí és terme de Bagà, la carretera que hi 
porta, malgrat surti de Bagà, pertany en gaire-
bé tot el seu recorregut pel terme de Guardiola. 

Gairebé al final del camí, poc abans d’arribar al coll, als peus del Puig Llan-
çada i amb unes vistes panoràmiques orientades cap al sud, on s’hi desplega 
mitja Catalunya, hi trobem un equipament que durant anys ha donat servei a 
molts excursionistes que fan ruta per aquestes muntanyes, en ple Parc Natu-
ral del Cadí-Moixeró. Es tracta del xalet de Coll de Pal, un edifici propietat 
de la Diputació de Barcelona que actualment es troba fora de servei, ja que 
necessita una adaptació a la normativa vigent d’equipaments de lleure.

Josep Lara, que és l’alcalde de Guardiola de Berguedà i també president 
del Consell Comarcal del Berguedà, és conscient que aquest és un equipa-
ment desaprofitat, ja que des de fa tres anys que no té llogater, i que cal tornar a 
posar en ús per a tots els visitants de la zona. Lara reconeix que es tracta d’un 
edifici construït a la dècada dels 70 del segle passat, quan es va construir la car-
retera de Coll de Pal, el que vol dir que l’estructura és antiga per un equipament 
de muntanya situat a 2.000 metres d’altura.

«Es evident que hem de posar tots els esforços que calguin per tornar 

donar ús a aquest refugi de muntanya, 
ja que és l’únic equipament d’aquestes 
característiques que existeix ena ques-
ta zona del Parc Natural Cadí-Moixeró», 
apunta Lara, per afegir tot seguit: «Fa 
temps que hi anem al darrere, però no 
ens en acabem de sortir en trobar una 
solució». Josep Lara és conscient de la 
importància d’aquest equipament, més 
ara que l’estació de Coll de Pal tornarà 
a entrar en servei com estació d’esquí la 
temporada vinent. 

El xalet està molt ben situat, prop de 
la carretera, i en una zona per on hi pas-
sen diverses rutes de natura del Parc del 

Cadí-Moixeró, com la de la Marmota, que surt del xalet de Coll de Pal per 
seguir aquest gran rosegador aparegut al parc en els darrers anys procedents 
de repoblacions franceses.

Josep Lara, com alcalde Guardiola, però també com a president del 
Consell Comarcal del Berguedà, reconeix que la posada en funcionament 
de l’estació de Coll de Pal vinculada amb la Molina, és una fita històrica per 
a la qual s’hi ha lluitat des de fa molts anys: «És una gran noticia per tot el 
Berguedà, però especialment per l’Alt Berguedà, que Coll de Pal torni a ser 
l’estació d’esquí que la comarca reclama, ara que els Rasos de Peguera està 
tancada des de fa anys». 

«També serà una bona oportunitat -apunta Lara- perquè contribuirà a desen-
volupar econòmicament a la comarca, i que la C-16, l’Eix del Llobregat, deixi de 
ser una via que porta gent cap a la Cerdanya i que veu la nostra comarca no-
més de passada. Els atractius del Berguedà són magnífics que cal potenciar. En 
aquest objectiu, Coll de Pal segur que contribuirà a donar a conèixer a molta gent 
aquests atractius que té el Berguedà i que fins ara podien passar-hi de llarg». 

XALET DE COLL DE PAL
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FIRES I FESTES

Bagà referma la tradició un any 
més amb la Festa de l’Arròs

A quest any tindrà lloc el dia 10 de fe-
brer. Es tracta d’una de les celebraci-
ons més antigues de la vila, descrita 
a l’arxiu de Bagà des dels inicis de la 

fundació del poble, al segle XIII, quan els còn-
sols, els antics regidors, recaptaven donatius per 
tal d’oferir un àpat a la gent més necessitada. 

La vila de Bagà, fidel a la 
tradició, un any més 

celebra la secular 
Festa de l’Arròs 

durant el segon 
diumenge de febrer.

ho desitja. El plat s’elabora amb l’ajuda de diver-
sos cuiners i col·laboradors baganesos i inclou 
250 quilos d’arròs, juntament amb molts altres 
ingredients que aniran fent el xup-xup en la gran 
paella que fa 2,8 metres de diàmetre.

La Festa de l’Arròs, que se celebra des de 
fa 700 anys, s’ha embolcallat de diverses activitats 
culturals i gastronòmiques que fan d’aquest dia un 
excel·lent motiu de gaudi o de visita a la vila. 

S’hi celebra una fira de productes alimen-
taris artesanals on podreu trobar el millor de 
la riquesa gastronòmica del Berguedà: embo-
tits, formatges, productes fets amb tòfona, etc. 

També es pot gaudir del tradicional ball 
cerdà, una dansa realitzada per l’esbart Cadí, 
i que antigament havia de començar aquella 
parella que es casava en un temps molt proper 
a la festa. La segona parella era l’última que 

Avui en dia, la Festa de l’Arròs és una 
jornada de celebració que reuneix veïns i foras-
ters que aprofiten per visitar la vila de Bagà en 
aquest dia tan especial. La gran paella es cuina 
durant el matí a la plaça Porxada i, posterior-
ment, als voltants de les dues de la tarda, es 
reparteixen unes 2.500 racions entre tothom qui 

FOTOS D'ESTER BERENGUER./JOSEP UREÑA.
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Una de les celebracions més 
importants que té la vila de 

Bagà dintre del seu calendari 
festiu és, sens dubte, la Festa 
de l’Arròs, antigament l’àpat 
dels pobres. 

Però no sempre ha estat 
arròs l’aliment que s’ha donat 
aquest dia. Molts anys enre-
re, aprofitant que el febrer era 
temps de matança del porc, els 
organitzadors anaven casa per 
casa demanant als veïns allò que 
bonament poguessin donar en 
benefici de l’àpat, que solia ser 

un dinar. Tampoc eren turistes 
els comensals, més aviat gent 
que esperava amb deler aquest 
dia per treure’s la gana de sobre. 
Afortunadament, els temps han 
canviat i ara l’arròs de Bagà s’ha 
convertit en una festa important, 
de caire turístic, que aplega un 
nombre considerable de visitants. 

De bon matí, els cuiners i 
els seus ajudants són a la plaça 
Porxada, amb les grans paelles, 
i comencen a fer els prepara-
tius per la gran arrossada, a la 
vista dels encuriosits visitants, 

que fan preguntes i fotografies. I 
perquè els assistents no s’avor-
reixin, al llarg del matí hi ha un 
munt d’actes paral·lels: fira de 
productes artesanals, desfilada 
pels carrers de la vila dels Ge-
gants Grans i Joves, acompa-
nyats dels capgrossos i grallers. 
A les 12, a la placa Porxada, 
hi té lloc la tradicional ballada 
de l’esbart Cadí i, tot seguit, 
es reparteix l’arròs, que també 
enguany –com sol ser sempre– 
serà excel·lent! 

Hi esteu convidats! 

JAUME TORRELLA I MACIÀ La tradició de Bagà
s’havia casat, i al darrere sortien altres parelles 
del poble, fent una ballada conjunta que aca-
bava amb un galop accelerat. En l’actualitat, 
l’esbart fa una primera “passada” i després la 
gent del poble s’afegeix a la dansa. 

Igualment, cal destacar la trobada d’inter-
canvi de plaques de cava, la missa solemne a 
l’església de Sant Esteve i l’animada cercavila 
amb els gegants i grallers que vesteixen d’ale-
gria tot el poble. 

L’any passat, tot i els gruixos de neu, supe-
riors als 50 centímetres, i el glaç que hi havia a 
mig febrer, la festa es va celebrar gràcies a l’es-
forç de l’Ajuntament, que dies abans va llogar 
màquines excavadores per a netejar carrers i 
voreres, juntament amb els voluntaris i col·la-
boradors que, amb la seva empenta, es va 
poder mantenir un any més aquesta tradició.
Més informació a: 
www.turismebaga.com o www.baga.cat

L’APUNT

93 824 40 27                      635 91 44 93



12



tasta.cat / 21  / FEBRER-MARÇ 2019

FIRES I FESTES

10.00 h - a la plaça Raval - plaça Catalunya.
- Obertura de la fira de productes artesanals.

10.00 a 13.30 h – a la plaça Raval.
- 3a Trobada d’Intercanvi de Plaques de Cava 
de Bagà.

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

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

12.00 h -a la plaça Porxada.
- Actuació de l’esbart Cadí de Bagà                       

13:30 h a la plaça Porxada.
- Repartiment de l’arròs.

Ingredients: 250 quilos d’arròs, 50 quilos de 
musclos, 20 quilos de sípia, 5 quilos de llagos-
tins, 15 quilos de gambes, 20 cabeces d’alls, 
35 quilos de cebes, 9 quilos de sal, 15 quilos 

de pebrots, 20 quilos de pèsols, 30 quilos de 
tomàquets, 15 quilos de tastet, 8 quilos de 
llard, 16 quilos de costella de porc, 8 quilos de 
cansalada, 30 quilos de pollastre, 20 quilos de 
conill, 22 litres d’oli.

Activitats a Bagà

Els dies 31 de gener, 7,14, 21, 28 de febrer 
i 7 de març, a les 4 de la tarda al Club Bagà, 
es portarà a terme un taller de teatre obert a 
tothom, a càrrec de Montserrat Tristany. Les 
inscripcions s’han de fer al Club Bagà.
Dissabte 16 de febrer, a les 5 de la tarda al 
Club Bagà, hi haurà el berenar de Carnestoltes 
amb cava, seguit de gran ball a càrrec de Fer-
mí Riu. Cal comprar tiquet al club al preu de 5 
€ pels socis i 7 € pels no socis.

Programa d’actes de la Festa de l’arròs

ESBART CADÍ.
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M anel Nieto té 83 anys 
i enguany en fa 64 que 
cuina l’arròs de Bagà, 

ajudat per diversos voluntaris. 
Hem parlat amb el cuiner baga-
nès que ens explica que “als meus 
83 anys, espero arribar als 65 anys 
fent l’arròs per a donar pas als altres”.
—Manel Nieto, quina és la clau 
perquè surti un bon arròs?
—La clau és tenir molta pacièn-
cia, ja que són quantitats d’in-
gredients molt grans que cal pre-
parar de manera individual. Això 
ens porta molta feina, tot i que la 
recepta és simple: temps, pacièn-
cia i companyonia. El que és més 
laboriós és el sofregit, que el fem 
a la cuina de l’escola. Preparar 35 
quilos de cebes, 15 de pebrots, 
30 de tomàquets, repassar el tall, 

netejar el peix i sobretot els 50 
quilos de musclos, netejats un per 
un, porta moltes hores de feina i 
tampoc som gaires. Som quatre, 
que déu n’hi do, però a la cuina 
tampoc hi ha lloc per a gaires per-
sones més. Fa molts anys que ho 
fem així i ja hi estem acostumats.
—I vostè, per què ho vol deixar 
l’any vinent?
—A mi m’agradaria deixar-ho als 
65 anys i que s’ho facin els altres. 
Són molts anys i hi ha persones 
molt preparades que també por-
ten dècades treballant-hi. L’Es-
parbé i el Crillén porten uns 30 o 
40 anys col·laborant i també hi ha 
altres persones. Crec que ja toca.
—Com a cuiner de l’arròs de 
Bagà, què li diuen? Que és bo 
l’arròs? 

—Home, la majoria sí. Després 
sempre hi ha els que hi troben 
massa o poca sal, però se’l men-
gen ben contents. Un amic em va 
explicar que una colla de la UEC 
de Bagà va anar a Suïssa i, ca-
sualment, van trobar un home 
que havia vingut feia molts anys 

a Bagà per la Festa de l’Arròs i 
els va dir: “Recordo que vam anar 
a Bagà a gaudir de la festa i vam 
menjar un arròs molt bo, però 
potser per a mi era una mica sa-
lat!”. Cadascú té el seus gustos i 
endevinar això és difícil.
—I treballar amb una paella de 
2,8 metres de diàmetre no és 
molt complicat?
—Doncs ja hi estem acostumats. 
Amb els anys i paciència tot es fa. 
Cal posar-hi interès ganes i esti-
mació.

Manel Nieto explica que a 
vegades ha sobrat una mica d’ar-
ròs, depenent de si ha fet bon 
temps i hi ha hagut molta gent, 
però puntualitza “estem parlant 
d’una mica, uns quants platets, i 
passa poques vegades. Això vol 
dir que la gent el troba bo”. 
—Què diria a la gent perquè 
vingui a la Festa de l’Arròs de 
Bagà?
—Jo diria a tothom que vingui a la 
festa, que en gaudeixi i que mengi 
un bon plat d’arròs de Bagà. 

Manel Nieto: l’art de cuinar arròs per a 2.500 persones
Amb una gran paella, vilatans i visitants 
de Bagà mengen arròs en un àpat tradi-
cional. Això és possible gràcies a l’esforç 
i el bon fer d’un grapat de col·laboradors 
encapçalats pels cuiners oficials, Manel 

Nieto, de 83 anys, i Lluís Esparbé i Mo-
desto Crillén, que porten dècades fent 
pinya al voltant de la gran paella perquè 
l’arròs per a 2.500 persones sigui –com 
sempre– un èxit.

L’ENTREVISTA

MANEL NIETO. FOTO: RICE WORLDWIDE. 
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CARNESTOLTES / BERGA

L a ciutat de Berga cele-
bra enguany el Carnaval 
Animal, amb activitats de 
tota mena, per a totes les 

edats, però amb un denominador 
comú: passar-ho bé, gaudir i fer 
l’animal.

Enguany serà la família reial 
Animal la que regnarà del 28 de 
febrer al 6 de març a la ciutat. En 
destaquem la botifarrada del di-
jous, les activitats de dissabte al 
matí amb l’arribada de la família 
reial Animal, el pregó al migdia, 
la tradicional rua pels carrers de 
Berga amb el mateix recorregut 
que l’any passat, la festa del con-
feti i la macarronada a la carpa 
del Vall, i el ball dels cornuts, on 
hi haurà concurs de disfresses, 
veredicte i entrega dels premis 
de la rua i del ball. La festa també 

forma part de la campanya #Vull 
la nit, festes lliures de sexisme. 
Per això dissabte a la rua hi haurà 
un punt lila itinerant i es repartirà 
aigua i fruita a les comparses. 
També durant la nit, al ball dels 
cornuts hi haurà un punt lila fins a 
les 4 de la matinada i un punt lila 
itinerant fins a les 6 del matí. Tam-
bé hi haurà una barra de còctels 
sense alcohol: zona Zo0. 

Destaquem la guerra de la fa-
rina de diumenge, el principal fet 
diferencial del carnestoltes ber-
guedà, i el ball de Carnaval infantil 
al pavelló, amb els menuts com a 
protagonistes.

Dimecres, els nens i nenes 
de les escoles gaudiran d’un es-
morzar popular i d’un espectacle 
a 2/4 d’11 del matí a la plaça de 
Sant Pere. A les 6 de la tarda, hi 
haurà l’enterrament de la família 
reial Animal, amb la vetlla, segui-
da de la processó, la lectura del 
testament i la sardinada popular. 

Recordeu que la inscripció 
a la rua es fa exclusivament per 
Internet a www.ajberga.cat fins al 
dia 1 de març. 

Berga viu un 
Carnaval 
molt animal!
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Actes i activitats per a tothom. 
Només cal que us disfresseu i 
hi participeu. Us ho passareu 
molt bé i podreu fer l’animal uns 
quants dies. 

L’Ajuntament de Berga i les 
entitats participants us hi convi-
den!

Carnaval Animal. 
Berga, del 28 de febrer 
al 6 de març de 2019

#CarnavalAnimal
Organitza: 
Ajuntament de Berga, Vull la nit.
Col·labora: Taller Coloma, AVV 
de la Pietat, La Farsa, La Bauma 
dels Encantats, Penya Boletaire, 
EMMB, El Tossalet, Diputació de 
Barcelona.
Dijous 28 de febrer

20.00 h. Botifarrada popular a 
càrrec de l’Associació de Veïns 
de la Pietat, a la plaça del Forn. 
Amenitza la vetllada el grup mu-
sical Format 3. 

Divendres 1 de març
16.30 h. Gran ball de Carnaval 
amb Dolfi, al casal cívic (antic 
casal de la gent gran), amb pre-

mis per a les millors disfresses. 
19.00 h. MasterClass de zumba 
a càrrec d’El Tossalet, al pavelló 
vell. 

Dissabte 2 de març
11.00 h. Activitats i gimcana ani-
mal a la plaça de Sant Pere i pel 
barri vell, amb la col·laboració 
de diverses entitats. 
Els nens i les nenes que hi parti-
cipin rebran un petit obsequi. 
Us animen a venir-hi disfressats i 
disfressades d’animals!
12.00 h. Arribada i cercavila de 
la família reial Animal des de la 
plaça de Sant Pere a la plaça 
de Sant Joan, amb ZeBRASS 
Marching Band. 
13.00 h. Lectura del pregó i ani-
mació amb ZeBRASS Marching 
Band, a la plaça de Sant Joan. 
16.00 h. Concentració de la rua 
de Carnaval davant de Cal To-
nillo, al carrer del Roser.
Inscripció al concurs de la rua 
exclusivament a través d’Internet 
(www.ajberga.cat) fins al diven-
dres 1 de març a les 15 h. Les 
comparses i les carrosses inscri-
tes hauran de recollir els núme-
ros d’inscripció el divendres 1 de 
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CARNESTOLTES / BERGA

març a les 20 h a l’Ajuntament 
de Berga. 
Els primers llocs de la rua esta-
ran reservats per les comparses 
infantils. 
Consulteu a part les bases i la 
convocatòria per a la participa-
ció en el concurs de la rua i del 
ball de disfresses. 

17.00 h. Inici de la Rua que con-
tinuarà pel carrer del Roser, la 
plaça de la Creu, la ronda Mo-
reta i la plaça de Viladomat. Al 
final de la rua, rebuda a càrrec 
de Pep Graus. Durant la rua, hi 
haurà dos jurats, un d’incògnit 
itinerant i un d’estàtic situat a 
Cal Calderer (davant del mercat 
municipal). 
Durant la rua, punt lila itinerant. 
Es dispensarà de manera gratuï-
ta aigua i fruita a les comparses. 
19.30 h. Festa del confeti amb 
Dani Magyk, a la carpa del Vall. 
20.00-22.30 h. “La macarrona-
da”. Sopar popular a càrrec de 
La Carmanyola, a la carpa del 
Vall. 

22.30 h. Inscripció al concurs 
del ball de disfresses fins a les 
23.30 h, a la carpa del Vall. Con-
sulteu a part les bases i la con-
vocatòria per a la participació en 
el concurs de la rua i del ball de 
disfresses.
00.00 h. Veredicte dels premis 
del concurs de la rua i del ball 
de disfresses, a la carpa del Vall. 
Després del sopar i fins a les 
03.30 h, ball dels cornuts, gres-
ca i xerinola amb T&T i Nan-
fu&Salas Xic, a càrrec de la Bau-
ma dels Encantats.
Durant el ball, punt lila fins a les 
04.00 h i punt lila itinerant fins a 
les 06.00 h. 
Hi haurà la barra de còctels sen-
se alcohol zona Zo0. 

Diumenge 3 de març
11.30 h. Esmorzar de la guerra 
de la farina.
Bàndol carlí al Bar La Lluna.
Bàndol liberal al Bar Cal Negre.
13.00 h. Guerra de la farina a la 
plaça de Sant Pere. 
Es comptarà amb les dotacions 
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d’emergències de la Creu Ver-
da, a més dels serveis de pedia-
tria i funerària. 
En acabar, vermut a la plaça de 
Sant Joan. Organitza: La Bau-
ma dels Encantats. 
17.30 h. Ball de Carnaval infantil 
amb l’espectacle “Ballant da-
munt la lluna. Reggae per xics” 

de The Penguins, al pavelló vell. 
A la mitja part, berenar per a tot-
hom. 

Dimecres 6 de març
10.30 h. Esmorzar de les es-
coles de Berga, amb coca i xo-
colata, i l’espectacle “Sarau de 
primavera” de Rah-mon Roma, 
a la plaça de Sant Pere. 
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18.00 h. Vetlla de la sardina a 
l’Ajuntament de Berga. Hi esteu 
tots convidats!
A continuació, enterrament de la 
família reial Animal. Es demana 
la participació de molts plora-
ners i ploraneres. 
19.00 h. Processó des de la 
plaça de Sant Pere a la plaça 
del Forn, amb els gegants de la 
Bauma dels Encantats i la parti-
cipació de l’Escola Municipal de 
Música. Organitza: La Farsa. 
En arribar, lectura del testament 

per la notaria de Madrona (una 
institució que acollona) i entrega 
dels premis del concurs de la 
rua i del ball de disfresses. 
Per finalitzar, sardinada popular 
a càrrec de la Penya Boletaire, a 
la plaça del Forn. 

Organitza: 
Ajuntament de Berga, Vull la nit.
Col·labora: Taller Coloma, AVV 
de la Pietat, La Farsa, La Bauma 
dels Encantats, Penya Boletaire, 
EMMB, El Tossalet, Diputació de 
Barcelona.
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Pio Baroja, 43 - BERGA - Tel. 938 220 452
www.jballarasl.com/tancabe - tancabe@telefonica.net

Tallers J. Ballarà S.L.

BLED
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Sopar popular “La macarronada”. 
Menú: macarrons a la bolonyesa, rodó de 
pollastre farcit amb pernil dolç i formatge, 
iogurt natural (Delícies del Berguedà), pa i ai-
gua, refresc o cervesa. Preu: 12 €.

Hi haurà un menú apte per a celíacs.
La beguda es dispensarà en gots de plàstic 
reutilitzables, que caldrà adquirir a la barra el 
mateix dia del sopar (preu: 1 €) amb la possi-
bilitat de retornar-lo i recuperar l’import. Pla-
ces limitades.

Botifarrada popular de dijous: 
Preu: 3 €. Places limitades. 
Venda anticipada de tiquets des del 19 al 28 
de febrer, en els següents punts: 
- Oficina de Turisme. Carrer dels Àngels, 7
- Oficina Jove del Berguedà. Carrer Pere III, 5
- Cal Negre. Plaça de Sant Joan, 16
Festes lliures de sexisme #Vull la nit
Si consumeixes alcohol o altres drogues, que 
no se t’escapi de les mans! (FOTOS: LUIGI)
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CARNESTOLTES / PUIG-REIG

Els dies 1 i 2 de març
Puig-reig es vesteix de Carnestoltes
Gresca, xerinola i animació per a petits i grans
Més informació a: www.puig-reig.cat
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E ls dies 1, 2 i 6 de març, la vila de 
Bagà celebrarà el Carnestoltes 
amb actes i activitats per a petits 

i grans.
Dies abans, però, concretament 

el 16 de febrer, se celebrarà el Car-
nestoltes al Casal Bagà Gran, amb 
disfresses, berenar i un engrescat ball. 
Serà de 5 a 8 de la tarda.

Els actes del Carnestoltes baga-
nès comencen el divendres 1 de març 
amb el dia dedicat a la mainada. A les 
5 de la tarda s’iniciarà la rua, que sor-
tirà de la plaça Catalunya i anirà fins al 
pavelló, on hi haurà berenar, ofert per 
l’Ampa del Ceip Galceran de Pinós, i 
animació a càrrec de Divertimento.

Dissabte dia 2 de març se celebra-
rà el Carnaval sènior, amb desfilada de 
les comparses pels carrers de Bagà. La 
concentració serà a 2/4 de 8 del vespre 
al carrer Pintor De Soto per anar al pa-

velló, on hi tindrà lloc un sopar popular 
i hi haurà l’actuació de les comparses. 
A les 11 de la nit començarà el ball de 
Carnestoltes amb Carles Xandri i, se-
guidament, es continuarà la festa amb 
sessió disco a càrrec de Xandri’s Dj.

Si no formeu part de cap comparsa 
i voleu assistir al sopar i ball de Car-
nestoltes al pavelló, podeu comprar 
els tiquets al preu de 6 euros al Punt 
d’Informació Municipal del carrer Raval 
número 18, fins al dimecres 27 de fe-
brer. Els tiquets són limitats.

Els actes acaben dimecres dia 6 de 
març amb una gran rua a les 8 del ves-
pre, que sortirà de la plaça Catalunya, 
passant pels carrers de la vila fins a la 
plaça Porxada, on hi haurà la cremada 
del Carnestoltes i sopar popular.

Ho organitza l’Ajuntament de Bagà, 
amb el suport de diverses entitats, que hi 
conviden a tothom.

Gresca a Bagà 
per Carnestoltes!

CARNESTOLTES
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FOTOS: 
ESBART CADÍ.
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CARNESTOLTES 2019

Una de les principals característiques 
del Carnestoltes de Guardiola de 
Berguedà és que és molt familiar, 
amb l’objectiu que en gaudeixin petits 

i grans. Aquesta vegada, els organitzadors han 
volgut implicar els joves en la festa, celebrant un 
corretasques, botifarrada, música i xerinola. Per 
això, el Carnestoltes de Guardiola d’enguany 
creix i se celebra els dies 1, 3 i 6 de març amb 
diverses activitats que no us podeu perdre.

Divendres 1 de març
20:00 h. MasterClass de zumba al centre 
cívic. Veniu-hi disfressats.
21:00 h. Inici del corretasques davant del 
centre cívic. Concurs i premis per a les millors 
disfresses i les més originals.
A continuació, a la plaça de l’Ajuntament, pre-

Guardiola amplia 
el Carnestoltes 
amb activitats
pels joves

gó del rei Carnestoltes, botifarrada, música 
i xerinola.
En acabar, la festa seguirà als bars del poble. 
Preu dels tiquets del corretasques: 10 €.

Diumenge 3 de març
A partir de les 16:45 h, tothom al carrer de 
l’Estació per esperar l’arribada de Sa Majes-
tat Carnestoltes. A continuació, desfilada de 
les diferents comparses pels carrers de la 
població.

El recorregut acabarà al centre cívic, on hi hau-
rà ball, animació i zumba a càrrec de Diverti-
mento, repartiment de coca i xocolata, i entre-
ga de premis als diferents grups i comparses.

Tots els grups que vulguin participar en el ball 
o que portin carrossa han de passar per l’Ajun-
tament de Guardiola de Berguedà abans del 
dijous 21 de febrer i portar el CD amb la mú-
sica del ball.
Hi haurà premis per a totes les comparses.
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Dimecres 6 de març
20:00 h. Comiat de Sa Majestat Carnestoltes 
a la plaça de l’Ajuntament. Tot seguit, enterra-
ment de la sardina amb repartiment d’arenga-
des, pa i vi a la mateixa plaça.

Organitzat per l’Ajuntament de Guardiola de 
Berguedà, amb el suport de l’Associació 
de Joves de l’Alt Berguedà i les diverses 
entitats i associacions del poble.
Tothom hi és convidat.  
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CARNESTOLTES / LA POBLA

L a Pobla de Lillet ce-
lebra un gran i animat 
Carnestoltes, dife-
renciant el Carnestol-

tes infantil del d’adults.
El Carnestoltes infantil, 
organitzat per l’Ajuntament 
de la Pobla de Lillet i amb 
el suport de l’Ampa de l’es-
cola Lillet a Güell, començarà 
a 2/4 de 5 de la tarda amb 
el pregó al balcó de l’Ajunta-
ment. Seguidament, s’anirà 
en rua fins al saló La Flor, on 
hi haurà animació i gresca, 
així com exhibició de disfresses i berenar per 
als nens i nenes assistents. 

El Carnestoltes dels adults, que compta 
amb activitats característiques i recuperades, 
està organitzat per l’associació La Brama, 
amb el suport de l’Ajuntament.

L’associació La Brama va néixer el mes 
de juny del 2016 amb l’objectiu de dinamitzar 
culturalment la Pobla de Lillet. Entre d’altres, 
una de les propostes sorgides des d’un prin-

Tradició i disbauxa al Carnestoltes de la Pobla de Lillet

cipi va ser la recuperació d’una antiga tradició 
que es va perdre cap als anys 30: el ball del 
moliner i la guerra de la farina. Segons la lle-
genda: “Hi havia un moliner, fa molts anys, que 
feia créixer les mesures de farina barrejant-la 
amb cendra. La gent de la Pobla, al cap d’un 
temps, va començar a emmalaltir i ningú sabia 
d’on podia venir aquell mal tan estrany. Quan, 
d’alguna manera, s’assabentaren de la culpa-
bilitat del moliner, les dones del poble, disfres-
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sades de velles, el van anar a buscar per cas-
tigar-lo i, de la pallissa que va rebre, no se’n va 
saber res més, d’ell”.

El ball del moliner i la guerra de farina és la 
representació d’aquests fets llegendaris, i és per 
això que es demana a totes les persones que ens 
vulguin acompanyar que vinguin disfressades de 
velles i que portin ulleres de piscina i mocador per 
protegir-se durant la guerra de farina. Aquest és 
l’únic requisit per participar d’una festa que pre-
tén ser una alternativa als carnestoltes habituals 
que es realitzen a la resta de la comarca.

El proper 2 de març es celebrarà per terce-
ra vegada aquest peculiar Carnaval. El punt 
de trobada serà a la plaça de l’Ajuntament a 

les 19:30 h. La festa començarà amb un re-
corregut teatralitzat i acompanyat de música 
tradicional pels carrers de la vila, que en la dar-
rera edició ja va comptar amb la participació de 
gairebé 80 persones voluntàries. Aquest tra-
jecte té un doble objectiu: explicar la llegenda a 
aquelles persones que no la coneguin, mentre 
s’avança cercant el moliner per castigar-lo. El 
recorregut finalitzarà, com cada any, a la plaça 
del Molí de la vila, on antigament hi havia treba-
llat el moliner estafador, punt on es representa-
rà el tradicional ball. Com que aquest compta 
amb un pas molt senzill, tothom qui ho vulgui 
es podrà sumar a la rotllana. Tot seguit, un cop 
derrotat el moliner, les mateixes “velles” dona-

ran el tret de sortida a la guerra de la farina, una 
batalla campal per tota la plaça.

Tot seguit es repartirà el sopar al carrer Ver-
ger, amb acompanyament musical en directe, 
que animarà a tothom a seguir ballant fins a 
acabar amb un grup de versions a la mateixa 
plaça (en cas de mal temps tota aquesta part 
es realitzaria al saló La Flor). Els tiquets, que 
inclouen sopar, beguda i farcell de farina, es 
podran comprar a diversos establiments de la 
Pobla del 15 al 28 de febrer.
Per a més informació podeu consultar les xar-
xes socials de l’associació, Facebook i Insta-
gram: bramalillet, o enviar un correu-e a: bra-
malillet@gmail.com. Tothom hi és convidat. 
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CULTURA / VILADA

Vilada viu la cultura!

L ’Ajuntament de 
Vilada convoca 
el VIIè Concurs 

Literari Aurora Ber-
trana, seguint la línia 
dels dos últims anys 
de convocatòria, que varen ser un èxit de 
participació. Enguany, tal i com es va expli-
car l’any passat a l’entrega de premis, hi ha 
tres categories: infantil, juvenil i adult. Amb 
aquesta nova categoria juvenil, els organitza-
dors entenen que el Concurs Literari Au-
rora Bertrana motivarà els nois i noies d’en-
tre 12 i 17 anys a participar en el certamen, 
en haver separat l’etapa infantil de l’adult.

Des de l’1 de febrer i fins al dia 15 de 
març de 2019 es poden presentar els treballs 
a l’Ajuntament de Vilada, ja sigui mitjançant 
correu postal, correu electrònic oW presencial-
ment a les oficines de l’Ajuntament. Hi ha dos 
premis en cada categoria. La categoria infantil 
és fins als 11 anys, la categoria juvenil de 12 a 
17 anys, i la categoria adult a partir de 18 anys. 

Vilada commemora el 
Dia Internacional de la Dona
El dissabte 9 de març, Vilada commemora-
rà el dia Internacional de la Dona amb un 
acte al Casal Pirinenc. A 2/4 de 9 hi haurà sopar 
popular al preu de 8 euros i, en acabar, l’artis-
ta berguedana Laura Luceño oferirà el recital 
“Veus de dones”. L’entrada al recital és gratuïta.
Ho organitza l’Ajuntament de Vilada amb 
el suport de la Diputació de Barcelona i el 
Consell Comarcal del Berguedà.

Bases VIIè Concurs 
Literari Aurora Bertrana

1) Tema 
Les composicions presentades en aquesta 
convocatòria seran de tema lliure.
2) Treballs. Han de ser:
l De creació pròpia (ficció o no-ficció).
l Escrits en llengua catalana.
l En forma narrativa.
l Extensió màxima 8 cares d’un full A4, escrits 
a doble espai, lletra tipus Arial, mida 12.
l Originals i inèdits, i no poden haver estat pre-
miats i/o publicats en un altre mitjà.
l Només s’accepta un treball per autor.
Cal presentar els originals mecanografiats i acom-
panyats d’un sobre que contingui, en el seu exte-
rior, el títol de l’obra i el pseudònim de l’autor.
A l’interior del sobre hi ha d’haver, escrit en un 
paper:
l El nom i cognoms de l’autor
l El pseudònim
l El títol del treball
l Adreça electrònica i telèfon
l Fotocòpia del DNI
Caldrà entregar 5 còpies impreses pels treballs 
que es presentin en format físic (presencial-
ment o per correu postal).

LAURA LUCEÑO / FOTO JOAN HORRIT.
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3) Categories
A) Infantil: fins als 11 anys .
B) Juvenil: de 12 a 17 anys.
C) Adult: a partir de 18 anys.
4) Presentació de treballs
14 de març 2019: data límit de presentació de 
les narracions.
Hi ha 3 modalitats de lliurament de les obres:
a) Físicament a l’Ajuntament de Vilada durant 
el període d’obertura al públic (de dilluns a di-
vendres de 9 h a 14 h).
b) Per correu postal a la següent adreça:
Ajuntament de Vilada, plaça de la Vila 1, 08613 
Vilada.
c) Per correu electrònic:
Enviant un correu a vilada@diba.cat. Com a títol 
del missatge cal fer-hi constar “Concurs Lite-
rari Aurora Bertrana”. Cal adjuntar un arxiu en 
format pdf de l’escrit. I en el mateix correu cal 
adjuntar també un document amb les dades 
personals de l’autor/a (nom i cognoms, pseu-
dònim, títol del treball, domicili, telèfon, correu 
electrònic), així com una còpia del DNI.
L’organització es compromet a no divulgar l’au-
toria de les obres al jurat abans del veredicte.
13 d’abril 2019: lliurament de premis, una 
vegada el jurat hagi entregat a l’Ajuntament el 
seu veredicte. L’organització es reserva el dret 

a modificar la data de lliurament de premis, per 
causes de força major.
31 de maig 2019: es podran recollir els tre-
balls presentats físicament a les oficines de 
l’Ajuntament de Vilada. El termini per recollir els 
treballs finalitzarà aquest mateix dia.

Per a més informació podeu consultar 
la pàgina web www.vilada.cat

Un cop transcorregut aquest termini, l’organit-
zació entendrà que els seus autors renuncien a 
recollir els treballs i els destruirà.
5) Jurat
El jurat estarà format per persones qualificades i 
representatives. La decisió del jurat és inapel·la-
ble. Les qüestions no previstes en aquestes ba-
ses les resoldrà el jurat segons el seu lliure criteri.
6) Premis
Dos premis per categoria. En la categoria adult, 
els premis seran econòmics: 1r premi: 300 eu-
ros; 2n premi: 150 euros. En la categoria juve-
nil, el primer i segon premi serà un abonament 
de piscina i un llibre. En la categoria infantil, el 
primer premi serà un llibre i un obsequi i el se-
gon premi serà un llibre.
7) Acceptació de les bases
La presentació dels originals pressuposa l’ac-
ceptació íntegra de les presents bases i dels 
drets i obligacions que se’n deriven.
Les obres premiades quedaran en propietat de 
l’Ajuntament de Vilada, que en podrà fer l’ús i 
la difusió que cregui oportuns. 
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Dissabte, 9 de febrer
Sortida de marxa nòrdica: descoberta de ra-
cons sorprenents. 

El sector occidental del Cadí és un dels in-
drets més desconeguts del parc. Us proposem 
realitzar desplaçaments de cotxe i petites sor-
tides a peu per descobrir els tresors amagats 
de la zona: la geologia del coll de Creus, el 
retaule de Sant Julià dels Garrics, les tre-
mentinaires de Tuixent i la foradada de Josa 
de Cadí i la seva formatgeria.

A càrrec d’Albert de Gràcia Lago, de 
Marxa Nòrdica Cadí-Pirineus.
Lloc de trobada: casa dels Parcs dels Pi-
rineus (antiga duana), la Seu d’Urgell o al coll 
de la Trava.
Hora de sortida: a les 8.30 h a la Seu d’Ur-
gell i a les 9 h al coll de la Trava. Durada d’un 
dia sencer, dificultat baixa, desnivell de 200 
m, longitud de 9 km. Preu: 6 €, menors de 12 
anys i jubilats 5 €.

És aconsellable portar roba d’abric i calçat 
adequat per fang i neu. Si en teniu, porteu pals. 
En cas de neu o gel, es modificarà el recorre-
gut. En cas de temps inestable, ajornarem la 
sortida a una altra data. Sortida amb cotxes 
propis.

Activitats del Parc Natural Cadí-Moixeró

Dissabte, 16 de febrer
La volta a Catalunya en 50 formatges ar-
tesans.
Els productes artesans són conseqüència de 
l’espai que els ha vist néixer, i els 50 formatges 
d’aquesta selecció ens mostren les històries 
personals que hi ha al darrere de cadascun 
d’ells i ens conviden a visitar els indrets que 
envolten les formatgeries. A càrrec d’Antoni 
Chueca Abanco, artesà berguedà.

La volta a Catalunya en 50 vins
Un recorregut per les dotze denominacions 
d’origen de vins catalans, amb una acurada 
selecció de 50 cellers i d’un vi o cava de ca-
dascun d’ells, així com de destacats o insòlits 
llocs dels voltants que mereixen una visita, per 

tal que la invitació al viatge suposi tot un èxit. A 
càrrec d’Àngel Garcia i Petit, enòleg.
Lloc: Centre del Parc, Bagà, a les 6 de la 
tarda. La durada és de 2 hores i l’entrada és 
gratuïta.
En finalitzar la presentació es farà un tast de 
formatges, algun d’ells dels productors locals 
del parc natural, i de vins seleccionats.

Dissabte, 23 de febrer
Presentació del projecte Phénoclim.
Un programa científic i educatiu que convida a 
participar i mesurar l’impacte del canvi climà-
tic sobre la flora i la fauna dels Pirineus. Vine i 
participa-hi!
Lloc: Centre del Parc, Bagà, a les 6 de la tarda 
i a les 8 del vespre.

Dissabte, 9 de març
Xerrada: “Patrimoni invisible, festes i tradicions 
vives del Cadí-Moixeró”.
El parc acull un ric patrimoni cultural immaterial, 
que dona identitat a la població local i contribu-
eix també al desenvolupament sostenible. Us 
presentarem els primers resultats de l’inventari 
que s’ha fet entre 2017 i 2018 i descobrirem que 
la natura i la cultura van íntimament lligades. A 
càrrec de Lluís Garcia i Petit, director de l’Insti-
tut del Patrimoni Cultural Immaterial (IPACIM). 
La xerrada es farà al Centre del Parc, a Bagà, 
a les 8 del vespre.

NATURA
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CARNESTOLTES

L a vila de Gironella es transforma 
en el regnat de la Perla els dies 
8, 9 i 10 de març de 2019, amb 
activitats per a petits i grans. Di-

vendres és el dia dedicat als nens i nenes 
de les escoles i la Perla també visitarà la 
Residència Sant Roc. Dissabte hi haurà 
una caravana de solters d’or i tietes pels 
comerços de la vila. A la tarda hi haurà la 
gran rua de Carnestoltes, desfilada de 
comparses amb concurs, cercabars i nit 
de festa. Diumenge tindrà lloc un espec-
tacle. Com que encara falten unes quan-
tes setmanes, hi ha algunes activitats que 
s’estan ultimant. Per això us recomanem 
consultar el programa d’actes a través de 
les xarxes socials i el web de l’Ajuntament 
de Gironella: 
www.gironella.cat

Codi QR:
FOTOS: LLUÍS VALL

Gironella és Carnestoltes!

Divendres 8 de març
Rua infantil escolar
09:30 h. Rua infantil de l’escola 
Sant Marc per Cal Bassacs.
10:30 h. Rua infantil escolar pel 
centre de Gironella. Hi haurà es-
morzar, pregó i espectacle. 
Inici rua: Font del Balç - final: pa-
velló d’esports (només escoles).
Durant el migdia la Perla i els seus 
amics visitaran la Fundació Resi-
dència Sant Roc.
15:15 h. Al local del Blat, festa 
final del Carnestoltes escolar 
(només escoles).

#Gironella és Carnestoltes

8, 9 i 10 de març
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19:30 h. Vine a ballar amb la Glit-
ter Party Kids al local del Blat i 
per només 1 euro!
20:30 h. Al Local del Blat: Glitter 
Party Adults (1 euro).

Dissabte 9 de març
Gran Carnestoltes de Gironella!
Durant el matí pels comerços del 
centre de Gironella, caravana de 
solters d’or i tietes amb la mega-

pubilla, jutgessa del Concurs de 
Balcons i Aparadors. 
16:30 h. Concentració de com-
parses davant de la biblioteca.
17:30 h. Inici de la rua de Car-
nestoltes amb la Perla i el seu 
seguici, les xarangues i animació 
itinerant.
19:30 h. Desfilada del Concurs 
de Comparses a la pista de la 
plaça de l’Estació. 
23:00 h. Inici del cercabars amb 
xaranga pels bars de Gironella. 
(Inici: Font del Balç - final: pavelló 
d’esports municipal).
00:30 h. Festa amb l’orquestra 
La Loca Histeria + Mon DJ + DJ 
Eve. Entrades anticipades per en-
tradium a 5 €. Taquilla 7 €.

Diumenge 10 de març 
Espectacle (lloc i hora a confirmar)
Més informació a: 
www.gironella.cat
Twitter, Facebook i l’APP de Giro-
nella. Organitzat per l’Ajuntament
amb el suport d’entitats i veïns. 

LA LOCA HISTERIA.
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FIRA SANT JOSEP / GIRONELLA

De festa amb la Fira del Motor (Sant Josep)
El diumenge dia 24 març, 

Gironella acull una nova edició de 
la Fira de Sant Josep, 

anomenada Fira del Motor, 
una concorreguda efemèride on 

els tallers i concessionaris del 
Berguedà hi exposen les novetats 

de la temporada i que comptarà 
amb exposicions de vehicles nous 
i clàssics, concursos, exposicions, 

castellers i molt més.

FOTO: FESTES
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E nguany, la Fira del Motor es concentra 
en només el diumenge 24, ja que el local 
del Blat, on es feien les desfilades i hi ha-

via els estands comercials, està en obres, així 
com la plaça de l’Estació, que es remodela de 
cap a peus. Aquest fet ha obligat l’organitza-
ció a distribuir les activitats als indrets propers 
i posposar-ne algunes per a l’edició de 2020.

La fira inclou l’11a edició de la Trobada de 
Cotxes Clàssics, amb exposició de vehicles a 
la plaça Pi i Margall, els quals faran un recorre-
gut per la vila i voltants, organitzat per l’Ajunta-
ment amb el suport de l’Escuderia Gironella. 

Les entitats de la vila, com els escoltes, Creu 
Roja i altres també compten amb el seu espai a 
la fira per donar a conèixer les activitats que realit-
zen durant l’any. Les parades estaran situades al 
carrer Farguell i plaça Dr. Saló, entre altres.

Els Castellers de Berga seran presents 
un any més a Gironella el diumenge al mig-
dia i estaran acompanyats pels Castellers de 
Santpedor, actuació que obre la temporada 
castellera al Berguedà.

Juntament amb el motor, el comerç de la 
vilaté un protagonisme destacat, gràcies a la 
participació a la fira d’un bon grapat de co-
merciants i entitats locals. Enguany també hi 
haurà la promoció “Gironella és comerç”, 
amb la qual els establiments de la vila premien 
els clients, segons ha explicat la regidora de 
comerç de l’Ajuntament de Gironella, Maria 
Àngels Sallés. 

Un any més la fira comptarà amb l’exposi-
ció del concurs de dibuix infantil; es tracta de la 
32a edició, i es podrà veure el diumenge 24 a 
la residència Sant Roc. 
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La fira inclou una mostra agroalimentària 
de productes de proximitat i les atraccions per 
a la mainada i jovent, així com activitats i es-
pectacles diversos que acompanyen els actes 
principals d’aquesta Fira del Motor, que obre 
la porta a les fires i certàmens anuals de la Ca-
talunya central.

La regidora de Comerç i Fires de l’Ajun-
tament de Gironella, M. Àngels Sallés, ha ex-
plicat que en aquesta edició, a causa de les 
obres, s’han reubicat algunes activitats amb 
l’objectiu de mantenir l’essència del certamen. 
Sallés explica que, l’any vinent, la Fira del 
Motor i de Sant Josep ja podrà disposar de 
dos dies i de les activitats repartides entre els 
espais de la vila, dos dels quals, la plaça de 
l’Estació i el local del Blat, estaran remodelats 
i millorats per a les activitats previstes. Maria 
Àngels Sallés convida a tothom a gaudir de la 

FIRA SANT JOSEP / GIRONELLA

Fira del Motor - Fira de Sant Josep el diu-
menge 24 de març a Gironella i a la vegada a 
descobrir la gastronomia i el comerç de la vila.

L’Ajuntament de Gironella presentarà pú-
blicament d’aquí a unes setmanes el programa 
de la Fira de Sant Josep - Fira del Motor, 
amb els horaris, llocs i activitats que s’estan 
acabant de concretar. Us recomanem que, a 

mitjan març, consulteu el programa al web de 
l’Ajuntament de Gironella: 
www.gironella.cat i al del Tasta: www.tasta.cat.
Per a més comoditat, us podeu descarregar 
l’app de l’Ajuntament de Gironella per a rebre 
al mòbil les activitats previstes tant durant la fira 
com al llarg de l’any. 
Aplicacions per a Android i IOS.



41  FEBRER-MARÇ 2019 / tasta.cat / 21

 CUINEM

D es del novembre i fins 
al 15 de març, el Ber-
guedà acull una nova 
edició de la Cuina de 

la Caça i la Tòfona, una de les 
activitats gastronòmiques que 
contempla el calendari culinari 
de la comarca. Es tracta d’una 
campanya on diversos establi-
ments ofereixen plats o menús 
amb tòfona i caça.

La cuina de la tòfona, que 
enguany fa pinya amb la cuina 
de la caça, és una de les acti-
vitats culinàries del Berguedà, 
com la cuina del bolet, que per-
meten configurar un calendari 
anual de campanyes gastronò-
miques basades en productes 
que identifiquen la comarca.

Aquesta edició compta amb 
la participació d’onze restau-
rants: Ca l’Amagat Rústic Gas-
trohotel i Restaurant Niu Nou de 
Bagà; Hostal La Muntanya de 

Castellar de n’Hug; Restaurant 
Els Roures d’Espinalbet; Res-
taurant La Cabana i Restaurant 
Terra de Berga; Restaurant El 
Recó de l’avi de Guardiola de 
Berguedà; Restaurant Sant 
Cristòfol de Santa Maria de 

Merlès; Restaurant Hostal Cal 
Fuster de Serrateix; Restaurant 
Cal Candi i Restaurant del Molí 
del Cavaller de Vilada. 

Els diferents menús i plats 
presentats es poden seguir al 
Facebook “La cuina de la caça 

i de la tòfona”, a l’Instagram 
“La Cuina del Berguedà”, així 
com als webs de l’Oficina de 
Turisme del Berguedà i d’Hos-
taleria i Turisme del Berguedà.

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

QR: 

www.barcelonaesmoltmes.cat
QR: 
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___ ___ Berga ___ ___

MENÚ DIARI     
SOPARS DE GRUPS 
I CELEBRACIONS

938 223 121  
Plaça Europa, nº           08600 BERGA

___ ___Vilada ___ ___
Ruta DEL BON MENJAR

MENÚ DIARI
I CAPS DE SETMANA
CARTA ALS VESPRES

CUINA TRADICIONAL CATALANA
CUINA DE MERCAT

Cal Candi
RESTAURANT

CASA DE COLONIES

Carrer Clotassos, 18            08613 Vilada

Tel: 938 23 83 13
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Participem a la CUINA DE LA CAÇA 
I LA TÒFONA del BERGUEDÀ
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Pollastres a l’ast i menjar per emportar               

Especialitat en tot tipus de carns a l’ast

Pollastre a l’ast
12 croquetes casolanes 

Allioli
Ampolla de vi o

Refresc 2 l. (suplement 0,5 €)

17,00 € 

Pollastre a l’ast
6 canelons casolans 

Allioli
Ampolla de vi o

Refresc 2 l (suplement 0,5 €)

17,50 €

Pollastre a l’ast
Safata gran de macarrons 

Allioli
Ampolla de vi o

Refresc 2 l. (suplement 0,5 €)

16,50 € 

Pollastre a l’ast
 

Allioli
Amanida verda

11,50 €

Pollastre a l’ast

9,00 €

Conill a l’ast

11,75 €

Obert dissabtes, diumenges i festius                                                Crta. Berga, 13 — Cal Rosal       

ROSTISSERIA
XAVI

TASTA-HO

XAVIER

1

3

2

4

☎

43  FEBRER-MARÇ 2019 / tasta.cat / 21



44



tasta.cat / 21  / FEBRER-MARÇ 2019

ESPORTS / BTT

E l jove berguedà Roger Ma-
teos es prepara per afrontar 
una bona temporada a l’elit 
del BTT. 

Aquest febrer es posa a punt 
amb el seu equip, el Mola Bikes, per 
afrontar la temporada que comença-
rà oficialment el mes de març a Sant 
Andreu de la Barca on tradicional-
ment es disputa l’Open d’Espanya. 
La propera prova, a La Sorrera, (La 
Garriga), inicia la Copa Catalana, 
que continuarà a Osort, Espot -on 
també es disputarà el campionat de 
Catalunya- i Vallnord, a la tardor, 
on acaba la competició.

Mateos, sub23 que participa a 
la categoria elit, ha estat tercer a la 
Copa Catalana, campió de Portu-
gal en cadet i sots campió de Cata-
lunya de BTT.

Roger Mateos explica que 
“aquesta temporada es presenta bé. 
Estic fent molt gimnàs i pedals, refor-

çant la tècnica amb els companys de 
l’equip”. Mateos diu que “aquest any 
tinc ganes de treure’m alguna espina 
clavada. L’any passat em va anar ma-
lament en algun circuit on em trobava 
molt preparat i això ho de millorar”.

Mateos també està satisfet de 
la bicicleta que utilitza aquesta tem-
porada, la Mondraker summum, 
que la té rodada i coneguda perquè 
la va utilitzar la passada temporada. 
El jove corredor diu que “és una bi-
cicleta excel·lent i molt competitiva. 
La tinc molt per ma”. Això a l’espe-
ra del nou model que augmentarà 
l’ample de roda i que espera provar 
el 2020.

Roger Mateos està molt satisfet 
del suport de la Família, amics, equip 
i patrocinadors. Forma part de l’equip 
Mola Bikes i compta amb el suport 
de Mondraker summum bikes, Al-
pinestars, Clif bar, Bar Tutxi i Asse-
gurances Bilbao – Pau Bessa. 

Roger Mateos: 
“Estic preparat per fer una bona temporada”
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HISTÒRICS / EL GUIXARÓ / CASSERRES / Els dies 7, 8, 9 i 10 de març

25 anys de vehicles 
militars d’època al Guixaró



El Guixaró (Casserres) acollirà la vint-i-cinquena edició de la Trobada de 
Vehicles Militars d’Època. Una iniciativa sorgida el 12 de març de 1995 
a l’antiga colònia tèxtil del Guixaró, al municipi de Casserres, quan 
va acollir un bon grapat dels mítics Jeeps de la segona guerra mundial, 
vehicles que van fer història. Els primers anys, la concentració era només 
d’un dia, però, amb el pas del temps i l’arribada de nous participants, el 
Guixaró es va convertir en una concentració internacional de quatre dies.

E l responsable d’Històrics, l’enti-
tat que organitza aquesta i altres 
activitats al voltant dels vehicles 

clàssics, Ferran Sibila, explica al tasta 
que “els participants agraeixen poder 
sortir amb els vehicles i fer rutes pel 
Berguedà. Es crea una convivència 
entre els participants, ja que compar-
teixen les vivències i s’ajuden entre ells, 
depenent dels vehicles que tenen, fan 
uns grups i estan en contacte per pe-
ces, per compartir novetats...”.

D’entre els vehicles més singulars 
que ha acollit la concentració, el seu 
responsable Ferran Sibila, explica que 
“una moto kettenkrad alemanya em va 
impressionar molt. Cada vegada que hi 
ha hagut una novetat, ha estat especi-
al. Recordo que una vegada, el museu 
del Transport de la Pobla va baixar un 
camió d’època. La majoria dels vehicles 
nacionals que s’han restaurant han pas-
sat pel Guixaró, com les tanquetes dels 
primers anys, el ford mustang, i altres. 
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HISTÒRICS

En general, és molt car moure alguns vehicles 
degut al seu pes. La majoria fan milers de quilos 
i portar-los és complicat. He d’agrair el suport i 
col·laboració dels participants, que fan un gran 
esforç per ser-hi, com l’Enrique Pascual de 
Sant Sebastià que cada any porta dos o tres  
vehicles a la trobada”. 

Sibila explica que “molts participen al Gui-
xaró perquè és tradicionalment una trobada 
important i de les primeres. Hi ha altres troba-
des que no compten amb tanta participació a 
causa de l’alt cost de transport i de reparació 
si un vehicle s’avaria. I els que poden anar per 
carretera, no son gens confortables i van a poca 
velocitat, ja que estaven pensats per la guerra i 
no per gaudir-ne”.

El responsable d’Històrics, l’entitat organit-
zadora, comenta que “enguany celebrarem el 
25è aniversari amb un acte diumenge al mig-
dia, que té per objectiu recordar els bons mo-
ments viscuts i les moltes anècdotes que hem 
passat. Des de bolcar a enfangar-nos o haver 
d’empentar amb ganes algun vehicle espatllat, 
però al final sempre són bons records. El millor, 
el de l’amistat que hem conreat durant tants 
anys i que fa que siguem una família”

Sibila també té paraules d’agraïment per 
l’Ajuntament de Casserres, l’empresa del 
Guixaró i els veïns del nucli, amb els quals hi 
ha una bona relació després de tants anys. 

Aquest és 
el programa d’actes:

Guixaró 2019 - XXV Concentració Interna-
cional de Vehicles Militars d’Època, dies 7, 
8, 9 i 10 de març.

Dijous 7 de març
10:00 h. Concentració a la masia cal Riera, al 
camí de can Riera s/n de Puig-reig.
10:30 h. Inici de la primera etapa per la comar-
ca. Ruta espectacular de 80 km.
14:00 h. Dinar a la masia el Pujol de Navès 
(Solsonès).
16:00 h. Segona etapa.
18:00 h. Final d’etapa. 
21:00 h. Sopar.

Divendres 8 de març
10:00 h. Inscripcions al Guixaró.
11:00 h. Tercera etapa amb ruta per la comar-
ca i visita (25 km).
14:00 h. Dinar típic mallorquí (arròs brut), a càr-
rec del tio Miquel i Bernat Vila.
16:00 h. Quarta etapa per la zona del Guixaró 
i berenar a Canudes (20 km).
21:00 h. Sopar en un restaurant.

Dissabte 9 de març
09:30 h. Al Guixaró, inscripcions i esmorzar 
per als participants. 
11:00 h. Cinquena etapa: Guixaró / Borredà / 
Guixaró de 65 km.
14:00 h. Dinar al Restaurant Baix Pirineu de 
Borredà.
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18:00 h. Arribada al Guixaró i final de la sise-
na etapa. Tot seguit, música en directe amb el 
cantant Doctor Bogarde. Temps lliure fins al 
sopar de gala, que començarà a les 21:00 h 
a la masia cal Riera de Puig-reig. Durant el so-
par, els participants que ho desitgin, hi podran 
assistir amb els seus millors uniformes de gala, 
fet que es tindrà en compte de manera positi-
va a l’hora de lliurar els premis, que es farà als 
voltants de les 23:00 h. En acabar, festa amb 
Juan Ramón Gamir.

Diumenge 10 de març
10:00 h. Al Guixaró, inscripcions i esmorzar 
popular.
A continuació, Fira del Jeep, mercat de pe-
ces, militaria,  col·leccionisme i venda de pro-
ductes artesans.
11:00 h. Exhibició dels vehicles participants i 
resum dels 25 anys de la trobada del Guixaró. 
Entrevistes als participants i explicació de mol-
tes anècdotes i històries.
12:00 h. Setena etapa de cloenda per la zona 
(15 km).
14:00 h. Fotografia de grup, dinar de campa-
nya i lliurament de premis. 

Més informació i inscripcions: 
629 52 68 00 o bé historics@historics.org 
Les places són limitades.
FOTOGRAFIES: HISTÒRICS

Sant Jordi, 7
086943 Casserres

 938 234 375 
606 336 670 (Xisco)

629 219 764 (Pere)
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L’ORGANITZACIÓ ES RESERVA EL DRET 
DE MODIFICAR O CANCEL·LAR QUALSEVOL 

DE LES ACTIVITATS PREVISTES
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CULTURA / TEATRE

El Teatre Municipal de Berga alça de nou 
el teló per acollir, durant els mesos de fe-
brer, març i abril, diverses obres de teatre 
en el marc d’una programació impulsada 
per l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de 
Berga en col·laboració amb les entitats lo-
cals de teatre amateur. La iniciativa, que 
rep el nom de “Per llogar-hi butaques”, 
està formada per vuit propostes diferents, 
on la música també hi té cabuda, ja que 
inclou muntatges professionals de pe-
tit i gran format, així com la reposició de 
dos espectacles que es van poder veure 
durant la temporada passada. També hi 
haurà col·loquis després d’algunes de les 
representacions i s’oferirà la possibilitat 
d’adquirir abonaments.
La regidora de Cultura de l’Ajuntament de 
Berga, Mònica Garcia, explica que “la pro-
gramació pretén aprofundir en temàtiques 
o realitats que podem trobar en la nostra 
vida diària. Per nosaltres és important que 
la cultura estigui vinculada a la transforma-
ció social i, per això, apostem per obres 
que responen a aquesta filosofia”. 

Vuit obres de caràcter
La programació comença aquest febrer amb 
dos muntatges que reivindiquen la memòria 
de les víctimes del franquisme i els refugiats 
de la Guerra Civil, en el marc del programa 
d’actes dedicat a la recuperació de la memò-
ria històrica “Rescatem la memòria, recuperem 
la dignitat” i tenint en compte que enguany es 
compleixen 80 anys de l’entrada de les tropes 
franquistes a Berga.

Rastres_Argelers d’Aina Huguet és l’obra 
que obrirà la programació teatral el dissab-
te, 9 de febrer. Un muntatge de petit format 
protagonitzat per la pròpia autora i per l’actriu 

berguedana, Ariadna Fígols, sobre els refugiats 
de la Guerra Civil que, de camí a l’exili, van ser 
tancats als camps de concentració francesos, 
uns camps on hi va regnar una barbàrie extre-
ma de la qual l’estat francès i el govern fran-
quista en van ser còmplices. 

El 17 de febrer serà el torn de Memòria 
de les oblidades, de Joan Pascual. Es tracta 
d’un espectacle sobre la repressió franquista 
a través d’una sèrie de monòlegs teatralitzats 
amb música en directe. L’actiu Rosa Andreu es 
posarà en la pell de quatre dones empresona-
des i allunyades de les seves famílies, que van 
haver de suportar dures condicions carceràries 
i van acabar els seus dies enterrades a la fossa 
comuna del cementiri de Tarragona. 

Vuit obres “per llogar-hi butaques” al Teatre Municipal de Berga
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En acabar les funcions de Rastres_Ar-
gelers i Memòria de les oblidades, hi haurà un 
col·loqui amb el públic assistent. 

“Per llogar-hi butaques” també compta amb 
dos espectacles que formen part dels actes or-
ganitzats amb motiu del Dia Internacional de les 
Dones. El segon cap de setmana de març, el 
conjunt vocal The Sey Sisters oferirà un viatge 
musical a través del gòspel, el soul i la músi-
ca africana amb cants que sorgeixen de la lluita 
contra la injustícia, la defensa dels drets humans 
i l’esperança en el futur. The Sey Sisters és un 
grup format per tres germanes afrodescendents 
nascudes a Catalunya que pretenen donar vi-
sibilitat a un sector social que lluita per assolir 
l’acceptació personal i col·lectiva.    

El 16 de març arribarà Rebota, rebota y en 
tu cara explota, l’espectacle teatral guanyador 

del premi de la Crítica 2017 de noves tendèn-
cies i premi Butaca 2018 a noves aportacions 
escèniques. Es tracta d’una proposta que 
clama contra els tabús contemporanis, oferint 
una reflexió sobre la violència de gènere i la 
passivitat social. 

L’actor Eduard Farelo serà al Teatre Muni-
cipal l’últim diumenge de març per interpretar 
Una Ilíada. L’espectacle basat en l’obra d’Ho-
mer és un monòleg que parla sobre l’atracció 

humana per la violència, la destrucció i el caos. 
Farelo estarà acompanyat musicalment pel 
contrabaixista Juan Pablo Balcázar. 

El 7 d’abril es representarà A.K.A, una 
reflexió sobre la identitat individual a través 
d’un adolescent que es troba en un moment 
personal en què trontollen les seves arrels en 
descobrir que és adoptat i s’adona que la mi-
rada dels que l’envolten li fan plantejar qui és 
realment. La regidora Mònica Garcia destaca la 
necessitat de programar aquesta obra “perquè 
pensem que és interessant comptar amb un 
muntatge que permeti acostar i connectar el 
jovent amb el teatre”. Garcia ha afegit que “tot 
i que l’obra estigui adreçada al públic jove, la 
resta de públic també podrà gaudir-ne”.  

La companyia de teatre gestual, Tràfec 
Teatre, tornarà a posar en escena el seu últim 
muntatge sobre la pederàstia, estrenat al Teatre 
Municipal l’abril de l’any passat. La directora de 
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Tràfec Teatre, Lydia Canals, fa referència a l’ac-
tualitat informativa sobre els abusos sexuals a 
menors i ha mostrat la necessitat de “perdre la 
por a parlar o exposar aquests temes”. Canals 
creu que “espectacles com aquest poden aju-
dar a remoure consciències”. Nínidress comp-
tarà amb dues sessions que es faran el cap de 
setmana del 23 i 24 de març.      
D’altra banda, l’Agrupació Teatral La Farsa 
també reinterpretarà El Diari d’Anna Frank 
abans de passar pel Teatre Conservatori de 
Manresa. L’obra és una oportunitat per reviure 
la història d’una adolescent jueva que passa 
dos anys amagada, amb set persones més, en 
un espai molt reduït i secret, per tal d’escapar 
de l’horror i la barbàrie del nazisme. Angelina 
Vilella, directora de l’espectacle, esmenta que 
“resulta necessari fer memòria del que ha pas-
sat i l’obra ofereix una petita mostra de la bar-
bàrie nazi durant la Segona Guerra Mundial”. 

Venda d’entrades i abonaments 
Les entrades per a tots els espectacles es po-
dran adquirir una hora abans de l’inici de les 
funcions a la taquilla del Teatre Municipal. Per 
a la majoria d’obres també es poden adquirir 
a través del portal web www.tincticket.com. El 
preu de les entrades és de 15 €, a excepció 
dels espectacles de Tràfec Teatre i La Farsa, 
que costen 10 €. La reserva d’entrades es pot 
fer a l’Oficina de Turisme de Berga, excepte 

pels espectacles de petit format, Rastres_Ar-
gelers i A.K.A. 

D’altra banda, també s’ofereix la possi-
bilitat d’adquirir tres tipus abonaments. Per 
exemple, l’abonament general costarà 75 € i 
inclou els 6 espectacles següents: Rastres_Ar-
gelers, Memòria de les oblidades, The Sey Sis-
ters, Rebota, rebota y en tu cara explota, Una 
Ilíada i A.K.A. 

La segona opció consisteix en un paquet 
de 3 funcions corresponents al cicle dedicat 
a la memòria històrica per veure Rastres_Ar-
gelers, Memòria de les oblidades i una tercera 
obra a escollir entre Una Ilíada i A.K.A. 

El tercer pack, dedicat a la temàtica rela-
cionada amb el Dia de les Dones, inclou les 
propostes de The Sey Sisters, Rebota, rebota 
y en tu cara explota i una tercera obra a esco-

llir entre Una Ilíada i A.K.A. Els abonaments de 
tres muntatges tindran un preu de 40 €.  

Els abonaments es podran adquirir a la ta-
quilla del teatre abans de les representacions i 
caldrà indicar les dades de contacte de l’abonat 
o abonada per concretar la reserva de seients de 
les obres de platea i l’accés preferent a les obres 
de petit format. En cas d’haver comprat anticipa-
dament alguna de les entrades que formen part 
dels paquets, també es podrà adquirir un abona-
ment i efectuar el pagament de l’import restant 
en el moment de recollir-lo a la taquilla.  
La programació teatral “Per llogar-hi butaques” 
està impulsada per l’Ajuntament de Berga en 
col·laboració amb Tràfec Teatre i l’Agrupació 
Teatral La Farsa i compta amb el suport del 
Departament del Cultura de la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Barcelona.

CULTURA / TEATRE / LLIBRES
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El treball guanyador del premi 
Ramon Llull d’enguany és El fill 
de l’italià, obra del periodista i 
escriptor Rafel Nadal. Es tracta 
d’un dels premis més ben dotats 
de la literatura catalana, que ator-
ga l’editorial Planeta anualment 
amb 60.000 euros, el mateix que 
el premi Sant Jordi.
Les cinc novel·les finalistes, a 
banda de la guanyadora són: Els 
fills de la guerra, d’Antoni Granell 
(pseudònim); Els hereus de la ira, 
de Pere Malferits (pseudònim); 
Records sinònims, de Francesc 
Roma i Casanovas; La memòria 
invisible, de Raimon Miranda i 
Marta Forniele i Els fills de Can 
Rovira, de la jove berguedana Ra-
quel Capdevila.

Raquel Capdevila 
de Berga, 
finalista del premi 
Ramon Llull 2019

L a berguedana Raquel Cap-
devila Carbajo, de 44 anys 
i mestra d’educació infantil, 

ha estat finalista del premi Ra-
mon Llull 2019 amb l’obra Els 
fills de Can Rovira. Capdevi-
la va entregar aquesta novel·la, 
escrita la primavera de 2018, i 
concretament la va acabar dies 
abans de presentar-se als pre-
mis.
—Raquel, enhorabona. Com va 
ser que et presentessis als pre-
mis Ramon Llull?

rials i, si al final no els interessa, 
l’autopublicaré, perquè per a mi 
és molt important.
—Aquesta entrada triomfal en 
el món de la novel·la t’ha ani-
mat a escriure més?
—Sí, ja he començat a escriure el 
segon llibre. Ja m’hi he posat i en 
tinc moltes ganes.
—Què és el més important a 
l’hora d’escriure?
—El més important és creure en 
la idea, en el projecte. Quan vaig 
començar a escriure la novel·la, 
m’hi vaig endinsar, i va arribar un 
moment en què em va devorar i 
em va portar allà on va voler...
—Com te’n vas assabentar que 
eres finalista dels Llull?
—Me’n vaig assabentar buscant 
la notícia a La Vanguardia. Pensa-
va: “Que és estrany que no t’ha-
gin dit res, que no t’hagin avisat”. 
Vaig escriure el meu nom a Inter-
net i em va sortir la notícia dels 
cinc finalistes.
—Doncs enhorabona, i espe-
rem veure aviat Els fills de Can 
Rovira a les llibreries.
.

—Moltes gràcies. Bé, jo no havia 
escrit mai cap llibre i ara em vaig 
decidir a escriure’n un, després 
de llegir un llibre tipus best-seller 
que el meu fill em va regalar. La 
idea era escriure’l per a mi, però 
quan el vaig acabar vaig pensar: “I 
per què no proves de presentar-lo 
en algun concurs amb l’objectiu 
que el publiquin?”. I els premis 
Ramon Llull són els primers que 
hi havia immediatament, tot i que 
vaig pensar: “Ostres, aquest és 
un premi important, però, què ca-
ram, ho provarem, potser agrada 
al jurat”.
—I de què va aquesta novel·la?
—No t’ho puc dir perquè hem 
d’esperar noranta dies a parlar-ne, 
segons bases del concurs, perquè 
l’editorial tingui un temps per deci-
dir si publica algunes de les obres 
presentades. L’editorial Planeta no 
et diu res, no es comuniquen amb 
tu, però durant 90 dies tenen pre-
ferència per a publicar-la. 
—Que faràs si no la publica 
Planeta?
—Doncs aniré a veure més edito-
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E
l monestir de Sant Llorenç atura, du-
rant l’hivern, algunes activitats, però 
continua a disposició de les persones 
que el volen visitar, les quals també 

poden gaudir de dues exposicions de Cesc 
Serrat, creatiu resident al monestir, i, tal i com 
diuen des de Civitas Cultura: no deixeu que 
les gelors apaivaguin la vostra cultura!

Recordant Mark Rothko
Rothko, pintor abstracte jueu, amb la seva 
pintura de tons molt mesurats i sovint severs, 
buscava espiar l’absolut, l’inabastable. Místic, 
en no quedar satisfet, es va suïcidar.
Cesc Serrat recrea la seva obstinació amb co-
lors parents del pop, però amb la sensibilitat 
del nostre món, proposant-nos una simfonia 
oberta al pensar i al reflexionar.

Terres nostres
Durant el curs escolar, en Cesc viatja per tot el 
país per fer arribar contes d’imaginació i ronda-
lles d’entusiasme a les escoles. En els viatges 
del 2018, quan veia una terra de color i textura 
diferents, la recollia. I amb aquest material tan 

bàsic ha muntat una exposició conceptual i 
real tan suggeridora com atrevida i sedant, col-
laborant amb Zerlick.

Horaris:
Dissabtes, diumenges i festius de 10:00 a 
12:30 h.
Proposta: veniu a fer la visita guiada pel mo-
nestir. Us encantarà i a la vegada gaudireu de 
les dues exposicions.
Civitas Cultura: el 2018 al monestir de Sant 
Llorenç
Hem treballat, hem creat i hem compartit.
De maig a octubre hem presentat 63 especta-
cles de proximitat i 10 exposicions, a les quals 
heu assistit el mateix nombre de públic que l’any 
passat, malgrat que, la majoria de tardes, les 
tempestes feien impossible arribar al monestir.
Tornarem a partir de Setmana Santa. Fins aviat.

Per a visites guiades al monestir, al patrimoni 
romànic del Berguedà i visites a les exposicions: 
www.monestirsantllorenc.cat
info@monestirsantllorenc.cat
Tel. 664 56 75 81

Monestir de Sant Llorenç 
de Guardiola de Berguedà

CULTURA

RECORDANT MARK ROTHKO / CESC SERRAT

TERRES NOSTRES
 / CESC SERRAT
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L ’any 1929 i el 1947 es van plan-
tejar diversos projectes i idees per 

dotar Queralt d’un telefèric o funicular, 
però cap va arribar a bon port, fins que 
ens va visitar Franco. 

Havia de venir pel 50è aniversari 
de la Coronació de la Mare de Déu 
de Queralt —l’any 1965— i la Diputa-
ció de Barcelona havia condicionat la 
carretera fins a dalt. També havia cons-
truït un gran aparcament i havia arran-
jat les escales fins al santuari. Malgrat 

PEP MASANA

periodista 
i escriptor

Aventures 
i desventures de 
l’ascensor de Franco

HISTÒRIES I HISTORIETES (16)

aquestes millores, algú va pensar que 
encara no n’hi havia prou i va creure 
convenient que el Generalísimo no 
hagués de pujar a peu. Començava la 
història de l’ascensor. 

N’Antoni Veciana, treballador 
d’AEG Ibèrica (subministradora de 
components elèctrics) ens explica que 
“vam rebre un encàrrec de compra 
d’un motor d’ascensor i un quadre de 
maniobra, tot fet per catàleg; ho van 
venir a buscar i fi de la història”.

Franco va ajornar la visita i no 
va venir fins a l’any següent; tot havia 
d’estar, en teoria, a punt, però no va 
ser ben bé així. 

En Veciana ens comenta que “era 
un dia que estava a punt de plegar, 
recollia els diners, quan el meu cap 
em va dir que me n’anava directe cap 
a Berga, sense temps d’agafar ni un 
pijama. Vaig buscar tots els esque-
mes del quadre de maniobra i amunt. 
La primera errada que vaig veure va 
ésser l’indret triat, molt lluny de l’apar-
cament. Després vaig observar que 
l’armari dels quadres estava tot mig 
desmuntat, els de l’obra civil dona-
ven la culpa a la Diputació, i l’errada 
principal era en el motor. Havien triat 
un motor d’ascensor de dues veloci-

tats per a un funicular. Una bestiesa! 
Almenys portava un dispositiu que in-
tentava suavitzar l’arrencada, però era 
un motor molt potent per la feina que 
havia de fer. A més, no hi havien posat 
cap mena de contrapès. Als interrup-
tors de final de carrera, els faltava al-
guna molla i el funicular no retrocedia 
i, quan baixava a l’inrevés, el senyal 
que s’enviava al quadre de maniobra 
era fals. En una prova, l’ascensor no 
va parar i va xocar contra la paret”.

Quan Franco havia d’anar a qual-
sevol lloc, abans feia inspeccionar el 
terreny. En Veciana ens diu que “a 
Queralt, em van explicar que van pu-
jar-hi el president de la Diputació, el 
bisbe de Solsona i el governador civil 
i que, quan va arrencar el funicular, es 
van ajupir tots a terra, de tal manera 
que semblava que no pujava ningú. 
Al final es va mig arreglar, tot amb 
les conyetes de mossèn Ballarín, que 
anava preguntant si el dia de la inau-
guració funcionarien els frens”.

En Franco va pujar i el funicular, a 
part d’algun petit sotrac, va funcionar 
prou bé. La pregunta és: per què va 
tornar a peu? Per observar el paisat-
ge? Només ell ho sabia. 
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GORETTI SOLÀ PRAT
Col·legiada: 13392

SALUT

Especialista en 
NEUROPSICOLOGIA, 

PSICOPATOLOGIA CLÍNICA, 
PROGRAMACIÓ 

NEUROLINGÜÍSTICA 
I MINDFULNESS

Visites al Gabinet Mèdic 
del Berguedà, 

SP10 i 
Centre Mèdic Puigcerdà

per demanar hora trucar 
al 652491689

Col·legi Oficial de
Psicologia de Catalunya

 T. 637 330 908
email: evanutricio@gmail.com

Plaça del Cine, 1
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La diferència entre ser més o menys feliç, entre estar 
més o menys satisfet i tenir més o menys èxit no ra-

dica en el nostre QI (Coeficient Intel·lectual). Es necessita 
parlar d’altres factors, tals com la salut emocional, la ma-
duresa, l’equilibri, la tolerància a la frustració, la capacitat 
de motivar-nos vers les adversitats…, factors tots ells re-
lacionats amb la nostra capacitat de regular els nostres 
estats emocionals. Aquesta capacitat es pot entrenar per 
tal d’aconseguir uns resultats més bons i millorar el ben-
estar emocional.

El concepte d’emoció és controvertit. A nivell etimo-
lògic prové del llatí emotio, amb l’arrel del verb motere + 
el prefix e-. El primer significa moviment i el prefix e- una 
direcció. Per tant, les emocions generen tendència a l’ac-
ció, un impuls cognitiu i subjectiu que prové d’un estímul 
i que té unes manifestacions físiques tant a nivell voluntari 
com involuntari.

Com influeix el nostre estat emocional en l’obtenció 
dels nostres objectius? Com va dir en Henry Ford: “Tant si 

creus que pots com si creus que no, segur que tens raó”. 
Per tant, el nostre pensament que genera una emoció de-
terminada influirà de manera determinant en l’assoliment 
dels nostres propòsits. A vegades, però, pot passar que 
no sabem ben bé què és el que volem… i en això hi juga 
un paper clau la intel·ligència emocional i el conèixer-nos 
per poder aclarir cap on volem anar…

 “Voldria indicar-me quin camí he d’agafar per sortir 
d’aquí?”, va preguntar l’Alícia a la novel·la de Lewis Carrol. 
“Això depèn del lloc on vulgui anar”, va respondre el gat. 
“No m’importa gaire on anar…”, va dir l’Alicia. “En aquest 
cas, poc importa quin camí agafar!”, va exclamar el gat.

Com arribar si desconeixem on anar? El nostre cervell 
treballa en base a objectius, si no li diem on volem anar, 
difícilment ens ajudarà. Més aviat estarà perdut i sense 
rumb… I per saber on volem anar és necessari tenir un bon 
coneixement de qui som, quins són els nostres interessos, 
capacitats i habilitats i, sobretot, conèixer el nostre fons, és 
a dir, els valors, per així ser congruents amb el camí escollit.

La gestió de les emocions 
gràcies a la intel·ligència 
emocional i la programació 
neurolingüística

SALUT

La necessitat d’adaptar-nos a l’entorn canviant en el 
que vivim, d’estar satisfets i gaudir amb el que fem ens 
exigeix donar resposta a una pregunta complexa: com 
fer-ho?

La clau està en desenvolupar la capacitat de liderar la 
nostra vida, de ser els protagonistes de la nostra història i 
no mers espectadors, de descobrir i alinear el nostre talent, 
la nostra passió i acceptar les pors per poder-les fer més 
suportables, ja que formen part de la nostra naturalesa hu-
mana, i veure-les com aliades per així poder-les modificar 
en intensitat i freqüència… deixar de tenir por a la por.

És per això que la Intel·ligència Emocional i la PNL 
ens donen eines tals com ancoratges, autohipnosi, pont 
al futur, reenquadraments, modelatge de l’excel·lència… 
entre moltes d’altres, per tal d’aconseguir aplicar aquests 
coneixements en el nostre dia a dia, millorant la nostra 
percepció de benestar general i satisfacció personal i així 
poder transformar l’estat actual en l’estat desitjat.

Per a més informació: 652 491 689 
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INFO BERGUEDÀ
Avià 
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

Bagà  
Ajuntament 938 244 013
Oficina Turisme  619 746 099-938 244 862
Dispensari 938 244 500
Parc Natural Cadí-Moixeró 938 244 151
Parròquia Sant Esteve 938 244 031
Club Jubilats Sant Jordi 938 244 401
www.baga.cat  baga@diba.cat
Mercat setmanal   (dimecres)

Farmàcia 938 244 101

Instal·lacions Juli Bover  938 245 050

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

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

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

Consultori 938 239 091
Farmàcia                           938 239 090 

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

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

Restaurant LA CANTINA DE LLINARS 
Ctra. de Berga a Sant Llorenç de Morunys , km 18      
938 210 986  604 230 094
(obert cada dia excepte dilluns i dimarts) 

Consell Comarcal del Berguedà 
www.bergueda.cat 938 213 553
Àrea Comarcal de Turisme 
www.bergueda.cat 938 221 500
ADB Agència de Desenvolupament del Berguedà 
www.adbergueda.cat 938 247 700
Oficina d’Informació i Turisme de Berga 
info@turismeberga.cat 938 221 384
Centre Massís del Pedraforca 
tur.saldes@diba.cat 938 258 046
Oficina d’Informació i Turisme de Bagà 
tur.baga@diba.cat 938 244 862
Punt d’Informació de Bagà  619 746 099
Oficina de Turisme de Castellar de n’Hug  
castellarh@diba.cat 938 257 077
Oficina de Turisme de Gósol  
centremuntanya@gosol.ddl.net 973 370 055
Oficina de Turisme de Guardiola de Berguedà  
costacg@diba.cat 973 370 055
Oficina de Turisme de La Pobla de Lillet  
tur.lillet@diba.cat 687 998 541
Oficina de Turisme de Vallcebre  
vallcebre@cercleaventura.com 666 536 039
Parc Natural Cadí-Moixeró 938 244 151
pncadimoixero.dma@gencat.cat 
Oficina Consorci Parc Fluvial  938 380 659 
www.parcfluvial.cat mail: info@parcfluvial.org
Oficina de Turisme de la Colònia Vidal 
Antiga Estació de Tren Colònia Vidal 938 380 093
www.parcfluvial.cat    mail: info@parcfluvial.org

Mossos d’Esquadra 088
Mossos d’Esquadra Berga 938 222 030
Bombers de Berga 938 211 080
Bombers de Gironella 938 228 480
Bombers de Puig-reig 938 380 814
Bombers de Guardiola de Berguedà 938 227 080
Creu Roja de Berga 938 213 311
Creu Roja de Gironella 938 250 944
Urgències Alt Berguedà 608 591 133
Hospital Sant Bernabé 938 244 300

INFORMACIÓ COMARCAL

EMERGÈNCIES

SALUT

BARS / RESTAURANTS

CÀMPINGS

SALUT

SALUT

INDUSTRIALS

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

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

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

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

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 

Castell de l’Areny 
Ajuntament 938 238 025
www.castelldelareny.cat castell@diba.cat

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

Dispensari 938 257 010

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

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

Dispensari Cercs 938 248 527
Dispensari Sant Jordi 938 248 651
Dispensari Rodonella 938 248 552
Dispensari Sant Corneli 938 248 320
Farmàcia         938 248 252

L’Espunyola 
Ajuntament 938 231 055
www.espunyola.cat espunyola@diba.cat

Instal·lacions Casserres S.C.C.L.  938 234 074
Jaume Santamaria S.L.  938 234 296
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

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

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

Indústria Avícola del Berguedà  938 234 033
Molles Malé  938 234 077

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

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

Carn i Bestiar Prat S.L. Cal Caleio  938 234 006 
Carnisseria Mª Carme  938 234 202
El Rebost de la Victória  938 234 051
Supermercat Pujantell, S.L.  938 234 053

Cal Genís-Forn Cabrianes  938 225 140
Forn 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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INFO BERGUEDÀ

Càmping Gironella  938 251 529
www.campinggironella.cat 

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

Gisclareny 
Ajuntament 937 441 020
www.gisclareny.cat  
 Gósol 
Ajuntament 973 370 055
Museu 973 370 055
Centre de Muntanya 973 370 016
www.gosol.ddl.net 
Mercat setmanal   (dijous)

Dispensari 973 370 201 

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

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

Hostal de Montclar 609 647 857  938 230 330

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

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

Forn Montmajor            626 039 507

La Nou de Berguedà 
Ajuntament 938 259 000
www.lanou.bergueda.org nou@diba.cat

Olvan 
Ajuntament 938 250 013
www.olvan.cat 

Dispensari Olvan 938 228 619
Dispensari Cal Rosal 938 221 999

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

Dispensari 938 236 006

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

Centre Assist. Primària 938 290 019

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

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

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

Farmàcia 938 258 074
Dispensari 938 258 036

Sant Jaume de Frontanyà 
Ajuntament 938 239 194
www.santjaumedefrontanya.cat 

Sant Julià de Cerdanyola 
Ajuntament 938 227 667
Dispensari 938 227 678
Farmaciola 938 227 678
www.santjuliadecerdanyola.cat 

Santa Maria de Merlès  
Ajuntament 938 250 400
www.stmerles.diba.es 

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

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

Vilada 
Ajuntament 938 238 128
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

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

CÀMPINGS

SALUT

SALUT

MASCOTES

RESTAURANTS

SALUT

SALUT

AGROTURISME

SALUT

SALUT

RESTAURACIÓ

RESTAURANTS

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 i 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

MODA I COMPLEMENTS

SALUT I BELLESA

DECORACIÓ I LLAR

RESTAURACIÓ

LLIBRERIA

FOTOGRAFIA I ELECTRÓNICA

ASSESSORIES / ASSEGURANCES
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gM b
gabinet MÈDIC del berguedà

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

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
n Ecografies 3D i 4D
n Densiometria òssia
n Holter
n Electrocardiograma
n Ecocardiograma - Doppler
n Retinografia

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

Carrer Barcelona, 54          
08600 BERGA

Quadre mèdic i especialitats

Tel. 93 822 07 07    Fax. 93 821 41 70
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Nou servei 
de Logopèdia 

per a 
infants i adults

FINANÇAMENT A 18 MESOS SENSE INTERESSOS


