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 LA VINYETA

Primavera d’activitats
C

ada any passa. Arriba la primavera i comencen les activitats a l’aire
lliure, les fires, les trobades, caminades i molt més. El tasta que
teniu a les mans ho reflecteix parlant de la Fira de la Novel·la Històrica
i el Vieer Fest de Puig-reig, de la Festa de la Flor i la caminada de
Montclar, de la Fira de Maig de Berga, de la Fira de Primavera de
Casserres i de la tradicional Trobada de Caramelles, de les festes del
Roseret de Sant Jordi, però també de les activitats que organitzen a
Guardiola de Berguedà, al poble de Vilada, de les activitats de Bagà
al voltant de la natura i la cultura i altres. També volem destacar la informació sobre el tren del Ciment i els Jardins Artigas de la Pobla
de Lillet, el magnífic reportatge del periodista Ramon Viladomat sobre
el Clot del Moro, els 20 anys del Museu de les Mines de Cercs, la
representació del diari d’Anna Frank a càrrec de la Farsa i l’estrena de
la campanya turística “Pastureig al Berguedà” de l’agència de desenvolupament. També hi trobareu informació turística de diversos indrets
del país, de l’estació de trail, que obre portes el 13 d’abril, i de Borredà,
que continua apostant pel turisme familiar. L’escrit és de Joan Roma,
que ha estat alcalde durant dècades d’aquest municipi Berguedà i a
qui volem agrair el seu suport des del dia que va néixer aquesta publicació. Un reconeixement i agraïment extensible a les alcaldesses, regidores, alcaldes i regidors que deixen o hauran de deixar el seu càrrec
de cara a les properes eleccions. Moltes gràcies pel vostre suport i per
creure en l’objectiu de promocionar i donar a conèixer els infinits racons
i fets que fan del Berguedà una comarca excel·lent. Aquest tasta 22
també inclou l’article del Pep Masana i la notícia sobre Mossèn Climent Forner, que ha estat nomenat Premi d’Honor de Cultura del
Berguedà, així com els apartats de salut i gastronomia amb consells
comercials que us recomanem. í

Propera edició del tasta núm 23
ESPECIAL PATUM
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(tancament edició 24 de maig)
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 CULTURA

La Farsa posa en escena

El text que la Farsa portarà a
escena és l’adaptació teatral
de Frances Goodrich i Albert
Hackett, amb traducció al català
de Josep Maria Carreras.

Cinc cèntims
de l’exitosa obra

El diari d’Anna Frank

L

’Agrupació Teatral La Farsa de Berga ja prepara una
nova representació d’El diari
d’Anna Frank, que la companyia
berguedana va estrenar l’any passat. La nova representació a Berga
serà el dissabte 27 d’abril a 2/4 de
10 del vespre. Una setmana més
tard, el 5 de maig, l’obra es representarà al Teatre Conservatori de
Manresa en el marc de la programació del Kursaal. Una proposta
molt ben rebuda per l’entitat, que
podrà portar aquesta obra a la capital del Bages.
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Després de la invasió d’Holanda,
els Frank, comerciants jueus alemanys emigrats a Amsterdam el
1933, es van amagar de la Gestapo en una mansarda connectada
a l’edifici on Otto Frank tenia les
seves oficines. Eren vuit persones
i van romandre-hi recloses des
del juny de 1942 fins a l’agost de
1944. En aquell lloc i en les més
precàries condicions, l’Anna, una

nena de tretze anys, va escriure el
seu diari: un testimoni únic en el
seu gènere sobre l’horror i la barbàrie nazis, i sobre els sentiments
i les experiències que va viure ella
mateixa i els seus acompanyants.
L’Anna va morir al camp de Bergen-Belsen el març de 1945. El
seu diari no morirà mai.
La representació al Teatre
Municipal de Berga és organitzada per La Farsa, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Berga. La venda d’entrades es fa a
través de www.lafarsa.cat
Hi podeu accedir a través del
codi QR:
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E

l dissabte 6 d’abril Puig-reig
acull una nova edició de la Fira de
la Novel·la Històrica, que se celebrarà a la plaça Mestre Badia, amb diverses d’activitats al voltant de la novel·la
històrica, com xerrades, ponències,
espectacles, concursos, entrevistes,
presentacions, tallers i altres.
Aquesta és la tercera edició
d’aquest certamen, que acollirà una vintena d’autors al llarg de la jornada. En
destaquen noms com Coia Valls, Enric
Calpena, Víctor Amela, Jordi Cussà,
Maria Carme Roca, Glòria Sabaté, Martí Gironell, Joan-Lluís Lluís, Imma Tubella, Fernando
Garcia Lobo, Jordi Solé, J. F. Ferrándiz, Núria
Pradas, Teresa Sagrera, Ramon Gasch, Sílvia
Tarragó, Màrius Mollà i Jordi Matilló.
Aquests són les activitats previstes:
10:30 h Inauguració de la fira i de la carpa destinada a la venda de llibres.
Tot el dia Xerrades i presentacions dels llibres
per part dels seus autors.
11 h a 13 h Tallers infantils.
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12 h Trobada dels clubs de lectura de les biblioteques del Bages, el Berguedà i el Moianès,
per a comentar El camí de les aigües amb la
seva autora, Carme Martí.
Animació a càrrec d’Infestum Espectacles.
Visita del Bibliobús.
Entrega de premis del 2n Concurs de Relats
Curts.
17 h L’hora del conte, El país de la Gresca, a
càrrec de Manel Justícia.
Fi de festa.

FOTOS: MANEL IGLESIAS

Puig-reig celebra la Fira de la
Novel·la Històrica i la Vieer Fest
El diumenge 7 d’abril Puig-reig celebra una
nova edició de la Vieer Fest, la mostra de patrimoni industrial, cervesa artesana, vi, gastronomia i producte de proximitat. Aquest any la
mostra ens dona a conèixer una de les colònies
tèxtils més desconegudes del municipi, Cal Casas, ja que va ser la primera en tancar el 1968.
Els visitants i participants s’endinsaran a
les naus de l’antiga fàbrica, on faran un viatge al passat envoltats de l’oferta més actual
de cerveses artesanes i gastronomia km0,
com Quer Berguedà, Cerveses Grenyut,
Cerverus, Escumatent, Guineu, restaurant
Ca la Quica, Forn El Crostó, Formatges
Cal Músic i Cansaladeria Cal Feliu. També
hi haurà altres begudes, vermuts i còctels a
càrrec de Degustació Terrers. Tot embolcallat
per la música electrònica de joves talents que
amenitzaran aquesta nova edició que combina
producte de proximitat i història industrial local.
El Vieer Fest 2019 obrirà portes de les 11:30
h a les 15 h i de les 16:30 h al final del dia. í
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 CULTURA I PATRIMONI INDUSTRIAL
RAMON VILADOMAT
Periodista

rviladomat@periodistes.cat

El Clot del Moro,
l’obra mestra
de l’arquitectura industrial
La llarga història
de l’Alt Berguedà industrial del Berguedà,
iniciada a mitjans del segle XIX,
ha deixat mostres arquitectòniques d’alt valor patrimonial en
molts municipis de la comarca.
Un d’aquests valors és, sens
dubte, l’antiga fàbrica de
ciment del Clot del Moro,
al municipi de Castellar
de n’Hug. 
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s tracta d’un edifici únic per la seva singularitat, que va viure moments d’esplendor,
però que amb el pas dels anys i un cop
abandonada l’activitat per la qual havia
estat creat, l’any 1975, va iniciar un procés de degradació. Malgrat això, l’any 2002, amb la creació
del Museu del Ciment, depenent del Museu de la
Ciència i de la Tècnica de Catalunya, es va poder
recuperar.
Tot i aquesta rehabilitació com a equipament
museístic, el conjunt patrimonial no s’ha acabat de
restituir en la seva magnitud, no obstant, l’antiga fàbrica i el seu entorn van ser declarats Bé Cultural
d’Interès Nacional l’any 2005.
El conjunt del Clot del Moro és un exemple significatiu de l’ampli llegat patrimonial que el conjunt
del Berguedà encara conserva, però amb importants deficiències pel que fa a la seva preservació,
malgrat la importància com a monuments artístics
i arquitectònics singulars en la seva tipologia industrial. Una transcendència que traspassa l’àmbit estrictament comarcal o nacional per poder esdevenir
monuments patrimonials de la humanitat, però per
als quals no s’acaba de manifestar en una reivindicació prioritària en l’àmbit institucional.
El conjunt del Berguedà conserva un llegat industrial que, per dir-ho amb bones paraules, li queda encara molt per esdevenir uns valors d’orgull i
reivindicació nacional. Deixant de banda el conjunt
únic de colònies industrials que trobem al llarg del
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LA FÀBRICA DEL CLOT DEL MORO QUAN VA COMENÇAR LA SEVA ACTIVITAT A PRINCIPIS DEL SEGLE XX.

Llobregat als municipis del baix Berguedà, l’alt
Berguedà no queda curt a l’hora de poder presumir
d’un passat actiu que el va fer pioner en el conjunt
de Catalunya, com dels més avançats tant pel que
fa a la indústria com en la mineria.
Vist en la perspectiva actual, és evident que
la situació és molt diferent, i el que havia estat una
zona de gran dinamisme econòmic i laboral, ara es
veu relegada a dependre d’altres activitats més lligades als serveis que a l’economia productiva. Els
temps són diferents, i en això no sembla haver-hi
alternativa, però la posada en valor d’aquest conjunt
patrimonial ha estat una part reivindicativa del futur
de la comarca, però sense una aposta decidia del
que hauria de ser en la seva difusió i promoció del
conjunt d’aquest patrimoni.
La fàbrica del Clot del Moro va ser construïda el
1904 per l’empresa Compañía General de Asfaltos

y Portland (Asland) fundada per Eusebi Güell i Bacigalupi, comte de Güell. La fàbrica, segons explica
el que va ser durant anys el director del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
(mNACTEC) Eusebi Casanellas, és un exemple singular de construcció en cascada, una sàvia manera
de dissenyar un edifici industrial perquè aprofitava la
força de la gravetat per fer moure la matèria primera
que s’extreia de la pedrera situada a la part superior,
des d’on es feia lliscar cap a la part inferior tot seguint
els processos que la convertien en ciment.
La fàbrica del Clot del Moro, juntament amb el
Vapor Aymerich, Amat i Jover de Terrassa, avui seu
del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de
Catalunya, es poden considerar, segons Casanellas,
els dos edificis industrials més interessants de Catalunya. Tots dos tenen la teulada construïda amb volta
catalana, i les del Clot del Moro, que són inclinades i
segueixen el relleu del terreny, van ser dissenyades pel
mestre d’obres valencià format a Barcelona, Rafael
Guastavino, (1842-1908) qui esdevindria un dels més
reconeguts arquitectes de Nova York, amb obres emblemàtiques com la Grand Central Terminal, el Great
Hall de Ellis Island, el Carnegie Hall, el City Hall o
l’Hospital Monte Sinaí, entre moltes d’altres.
La fàbrica del Clot del Moro va tancar l’any 1975
i, juntament amb el conjunt d’edificacions administratives i residencials que l’envoltaven, es va iniciar
un període de decadència rellevant que en pocs
anys va entrar en un procés accelerat de degrada-

LES FONTS DEL LLOBREGAT, A CASTELLAR DE N’HUG.

ESTAT ACTUAL DEL XALET GÜELL.

MOLÍ D’OBRADORS, ON D’AGAFAR L’AIGUA DELL CANAL DE LA FÀBRICA

ció, fins a l’any 2002, que s’hi va obrir el Museu del
Ciment, adequant una part de l’edifici on s’explica
la seva història.
Segons explica l’actual director del Museu de
la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, Jaume Perarnau, en un interessant article sobre el conjunt patrimonial de Clot del Moro i la volta catalana publicat al
número de tardor de 2018 de la revista L’Erol, dedicat
a la figura d’Eusebi Güell i Bacigalupi i el Berguedà,
«la fàbrica de ciment Asland de Castellar de n’Hug és
una obra realment espectacular i singular des d’un punt
de vista del patrimoni cultural del país».
En aquest article, Perarnau explica que «els
plànols i el projecte els va fer i supervisar, des dels
Estats Units, el mateix Guastavino i els va redactar
l’empresa de Chicago Allis Chalmers Company
amb signatura de l’enginyer de proves i càrrega
Wallace Ewing». Sobre l’ús de la volta catalana en
aquest projecte, Perarnau assegura que «es mostra

en la seva màxima esveltesa a la part dreta i més
antiga de la fàbrica. En aquesta part es poden observar encara l’ús de la volta de maó pla, de dos o
tres gruixos, fetes de forma lleugera, ràpida i incombustible, sobre esveltes encavallades metàl·liques
recolzades sobre murs i pilars, com a element conformador de les cobertes».
En el conjunt del Clot del Moro, a banda de la
fàbrica, s’hi van construir altres edificis, alguns dels
quals destaquen també per la seva singularitat, però,
malauradament, l’estat de conservació d’alguns
d’ells és gairebé ruïnós. Aquest és el cas del xalet
Güell o casa del director, un edifici d’estil modernista i
de clares influències gaudinianes, especialment en el
tractament de la pedra i els elements decoratius, obra
de l’arquitecte Lluís Homs Moncusí.
Al costat del xalet Güell hi ha l’ermita de Sant
Jaume, d’estil neoromànic, dissenyada per l’arquitecte i urbanista Nicolau Rubió i Tudurí, col·labora-

dor de l’arquitecte paisatgista francès Jean Claude
Forestier, en el disseny dels parc de Montjuïc de
Barcelona. El seu estat, malgrat restar en peu, és
de total abandonament.
Un altre dels elements singulars de la fàbrica de
Clot del Moro és la canonada que porta l’aigua del
Llobregat i que servia per produir energia elèctrica
pel seu funcionament. Aquesta és una obra d’enginyeria també molt singular, ja que té una longitud de
4.500 metres, amb un recorregut sinuós que arrenca a pocs metres de les fonts del Llobregat, al molí
d’Orriols, situat a 1.258 metres, amb un desnivell
total de 330 metres fins a la fàbrica. El tub, amb un
cabal de 800 litres/segons, té un diàmetre de 80 cm
i en la major part del seu recorregut es troba a l’aire lliure. Malgrat que la fàbrica de ciment va tancar
l’any 1975, la central hidroelèctrica segueix funcionant i produeix energia gràcies a dues turbines amb
una potència de 2.540 kWh. 
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 Turisme industrial, com descobrir
el passat del Berguedà

Davant aquesta situació més aviat precària, malgrat els
esforços esmerçats per la recuperació i rehabilitació
del conjunt miner i industrial de l’Alt Berguedà, és evident que falta molt per fer i per esdevenir un centre de
referència per a visitants i estudiosos, amants del patrimoni industrial que tan bé funciona en altres països.
Sembla evident que el Berguedà, i especialment l’alt Berguedà, té uns atractius remarcables
per als amants del turisme industrial, una modalitat
del turisme cultural que està creixent en els darrers
anys. D’aquesta manera es poden descobrir indrets
patrimonials on el seu atractiu és la història vinculada a l’activitat econòmica d’aquests territoris a partir de la qual comprendre el seu desenvolupament
urbanístic i econòmic al llarg dels anys. Un turisme
que va lligat a un interès intel·lectual i científic que
ajuda a entendre la història d’aquest territori, però
també la seva gent i el seu paisatge.

El Llobregat, eix de l’esperit
industrial del Berguedà

El Llobregat és molt més que un curs fluvial que
passa per la comarca. A diferència de molts altres
rius, on el seu principal valor és donar vida a l’agricultura, el Llobregat té la singularitat de la seva força,
de fer moure molins i fàbriques que aprofiten la seva
aigua per transformar-la en energia. Des de fa anys,
és conegut com el riu més industriós de la península
ibèrica, i deu ser veritat, ja que només a 150 metres
12 tasta.cat / 22 / ABRIL-MAIG 2019

CANONADA PER PRODUIR ENERGIA HIDRÀULICA DEL CLOT DEL MORO

ESTAT ACTUAL DE LA PART POSTERIOR DE LA FÀBRICA DE CIMENT.

del seu naixement, a Castellar de n’Hug, les aigües
ja són canalitzades per ser transformades en energia
elèctrica.
Així, seguint el curs de les seves aigües des del
seu naixement, es pot completar una ruta que ens ajudarà a entendre la història del Berguedà dels darrers
150 anys. Una ruta que s’inicia al molí d’Obradors, a
pocs metres de les fonts del Llobregat, on hi trobarem la primera resclosa d’on surt una canonada que
s’allarga més de cinc quilòmetres, fins a l’antiga fàbrica
de ciment del Clot del Moro, salvant un desnivell de
més de 300 m per fer moure unes turbines i produir
l’energia necessària per transformar la pedra calcària
en ciment pòrtland, un producte que va suposar tota
una revolució per satisfer les necessitats de construcció de principis del segle XX.
La fàbrica de ciment del Clot del Moro, promoguda pel comte de Güell, va ser la primera de
Catalunya en produir aquest producte, i la decisió

d’establir-se en aquest indret remot i mal comunicat
de l’alt Berguedà, on no hi arribava encara cap carretera, va reeixir pel fet de disposar d’aquesta força que
li donava l’aigua del Llobregat per produir l’energia
que necessitava, més que no pas per la qualitat de la
pedra calcària que hi havia en aquest mateix indret,
que es podia trobar en altres llocs del país més ben
comunicats amb el destí final d’aquest producte, que
no era altre que la ciutat de Barcelona.
La industrialització del Berguedà al llarg del segle XIX, una comarca allunyada del centre econòmic
i productiu del país, va venir determinada per la força que li donava l’aigua del Llobregat. I d’aquest tribut no se n’ha desprès encara, malgrat que els anys
han comportat canvis significatius en les necessitats
productives i industrials del país.
Cal tenir ben present que el passat recent del
Berguedà és més miner i industrial que cap altra
comarca de Catalunya, amb les mines de carbó de

Fígols, Cercs, Peguera i el Catllaràs, i les fàbriques
de ciment del Clot del Moro, Fígols, Cercs i el Roc
Gros. Del canal industrial de Berga, construït amb
la funció d’afavorir la industrialització de la comarca,
de 20 km de longitud, amb tres salts entre Cercs i
Cal Rosal, per moure fàbriques com la del Canal,
produir energia elèctrica per la Companyia Manresana d’Electricitat i per fabricar gas acetilè amb carbur per l’enllumenat públic a la factoria de Carburos
Metálicos, amb un imponent salt final de 150 metres
de retorn al Llobregat. I a tot això s’hi ha de sumar el
conjunt de 16 nuclis productius com són les colònies
industrials que, de Cal Rosal a l’Ametlla de Merola,
conformen una concentració única al món en la seva
singular naturalesa de centres fabrils i residencials,
construïts expressament per aquesta finalitat.
El Berguedà és industrial i miner, i la seva reivindicació és necessària per comprendre la seva
història i el seu posicionament en el conjunt de Catalunya dels darrers 150 anys. Només coneixent
aquesta història, protegint i reinventant els edificis
que van fer possible aquesta transformació social i
econòmica, serà possible un nou desenvolupament
vinculat amb aquesta tradició de la que mai se n’ha
volgut despendre, malgrat que la situació actual sigui ben diferent a la de fa 50 anys.

Castellar de n’Hug,
on neix la força de la comarca

Les fonts del Llobregat, a Castellar de n’Hug,
marquen l’inici d’aquesta trajectòria laboriosa i fabril

que ens porta el riu com a fil conductor. Una trajectòria que sembla voler-se amagar per afavorir altres
aspectes que per alguns semblen més rendibles
que l’explotació econòmica de tot aquest passat
lligat amb la indústria i la mineria.
Castellar de n’Hug sembla haver-se volgut posicionar, no com un punt simbòlic de la força que
comportà l’inici de la revolució industrial al nostre
país, ja que és aquí on brollen les aigües del Llobregat i d’on surt la primera canonada per produir
energia que ha de moure la fàbrica del Clot del
Moro, sinó per esdevenir un nucli idíl·lic i de postal
on el que més compta és el seu paisatge natural
de poblet de muntanya, i com a fet més recordat
el Concurs de Gossos d’Atura que s’hi celebra a
finals del mes d’agost.
Pocs semblen reivindicar el passat industrial
d’aquest indret, que va veure com a principis del
segle XX es transformava per acollir els personat-

ges més pioners en el desenvolupament econòmic
del país, però també arquitectònic, amb figures rellevants com els Güell, els Olano, Antoni Gaudí, o
l’anomenat arquitecte de Nova York com està considerat Rafael Guastavino, dissenyador de la fàbrica del Clot del Moro, a més de tots els enginyers,
mestres d’obra i emprenedors que, juntament amb
els habitants del territori, van fer possible introduir a
la comarca una maquinària i uns equips de darrera generació portats d’arreu del món pels sistemes
més inversemblants, que servien tant per extreure la
riquesa natural de les mines, com per produir béns
de consum a partir de productes manufacturats.
Però tota aquesta important ruta industrial que
el Berguedà atresora encara és poc promocionada
en les campanyes que es fan de la comarca, centrades més en els aspectes naturals, paisatgístics i
esportius que en la seva història industrial i minera.
Queda encara molt feina per fer per atreure l’interès
general cap aquesta joia de l’arquitectura industrial,
tan venerada pels especialistes en el tema.
I en aquesta campanya, Castellar de n’Hug està
en la posició de sortida, amb les fonts del Llobregat i
el Clot del Moro com a dos elements indispensables
per entendre i comprendre aquesta història vinculada
amb el caràcter laboriós del Berguedà, una comarca
que ha estat pionera en la industrialització d’una part
important de la Catalunya rural, allunyada de la Barcelona cosmopolita i metropolitana. í

Per a més informació sobre el Museu del Ciment del Clot del Moro: www.museuciment.cat
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“Pastureig al Berguedà”
és la nova i fresca
campanya turística
del Berguedà

Es presenta la nova campanya
turística per promocionar
el Berguedà, sota el paraigües
de la marca territorial
“Berguedà, terra de futurs”.
Una proposta fresca i divertida,
d’acord amb els valors i atributs
de la marca, que vol atraure
l’interès del mercat català
perquè vingui a descobrir
la nostra comarca.
14 tasta.cat / 22 / ABRIL-MAIG 2019

Una experiència sense filtres

L

a campanya, titulada
“Pastureig al Berguedà”, s’ha elaborat
amb l’ajut d’un equip
de professionals de l’empresa
Minimilks, especialitzada en
publicitat i comunicació, amb
la direcció artística del Jordi
Reixach i les fotografies de
l’Oscar Rodbag. I com no
podia ser d’una altra manera,
amb figurants del Berguedà.
Aquesta campanya és
fruit d’un llarg camí iniciat el
2013 amb la redacció del pla

de dinamització turística, on
es posava de relleu el poc coneixement que la població de
Barcelona i de l’àrea metropolitana (principal mercat turístic actual de la comarca) tenia de la marca “Berguedà”.
Malgrat en coneixia elements
turístics, no els associava a
la comarca i tampoc posava
atributs concrets al que podia
trobar-hi.
La imatge i posicionament turístic del Berguedà
era molt dèbil i no hi havia un

concepte clar de la destinació
ni dels seus elements. L’estudi urgia a construir una marca
territorial, un paraigua comú,
creïble i que donés sentit als
diferents atributs del Berguedà.
Així es va crear la marca
territorial “El Berguedà, terra de futurs” amb els objectius de:
n Posar en valor els elements
diferenciadors del territori i així
incrementar la visibilitat entre
els públics objectius i els segments clau.
n Posicionar la comarca com
un territori amb oportunitats
(per visitar, per establir-s’hi,
per obrir un negoci, etc.).
n Permetre crear xarxa i treballar conjuntament de manera
transversal.
n Enfortir el sentiment de pertinença al territori.
Els pilars de la marca són
la qualitat, la sostenibilitat, la
identitat territorial i el treball en
xarxa i l’estratègia de treball i

de comunicació s’adreça a tres
públics o audiències:1. Persones
que viuen i treballen al Berguedà.
2. Visitants-turistes.
3. Empreses i/o persones que
vulguin venir a instal·lar-se al Berguedà.
D’aquesta manera, la campanya turística presentada centra
la seva atenció en el perfil de visitants o turistes potencials, persones que vulguin venir a descobrir
els recursos culturals, naturals,
esportius i gastronòmics del Berguedà.
Per crear aquesta iniciativa,
s’han tingut en compte els atractius principals que tenim a nivell
turístic i també s’ha pensat en
quins són els segments de mercat més adequats per a cadascun
d’ells.
Aquesta campanya de comunicació es plasmarà en mitjans
escrits, en ràdio, televisió, metro,
busos i altres suports publicitaris
i es preveu que tingui una durada
de tres anys. Per aquest desenvolupament, inicialment, s’han

invertit 10.000 € en la creació de
la campanya (concepció, fotografies, direcció d’art, dissenys i
adaptacions, redaccions de textos...) i es disposa d’una dotació
pressupostària de 20.000 € per
implementar la publicitat al llarg
del 2019. Pel que fa a la posada
en pràctica d’aquesta campanya
el 2020 i el 2021 encara no hi ha
un pressupost definit, ja que està
condicionat per possibles convocatòries de subvencions.
A part de les insercions publicitàries, es treballa també per adequar les propostes turístiques que
tenim al Berguedà a les demandes del mercat. El turisme ja no és
només anar a un lloc, sinó anar a
un lloc a fer-hi alguna cosa i això
implica crear experiències i comunicar-les als públics a qui poden
interessar. Això es plasmarà en
els fulletons, el web, les xarxes
socials, etc., amb l’objectiu que
tinguem més visitants que vinguin
al Berguedà i que se n’emportin
una bona experiència que els faci
repetir i recomanar-nos. 
ABRIL-MAIG 2019 / tasta.cat / 22
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 POBLES AMB ENCANT

Castellar de n’Hug
rep la distinció de
Poble amb Encant

F

a uns dies, Manresa va acollir l’acte de
lliurament dels diplomes que reconeixen 15 municipis com a Ciutats i Viles
amb Caràcter o Pobles amb Encant,
marques turístiques especialitzades en turisme
cultural que es promouen des de l’Agència
Catalana de Turisme.
Durant l’acte es van lliurar les distincions de
Ciutats i Viles amb Caràcter als municipis de
Manresa, Montblanc i Solsona. Tot seguit, es
van atorgar dotze distintius de Pobles amb Encant a Beget, Calella de Palafrugell, Castellar
de n’Hug, Montsonís, Mura, Pals, Peratallada, Prades, Rupit, Santa Pau, Siurana i Taüll.
L’entrega d’aquests distintius va estar
presidida per la consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, acompanyada del
director de l’Agència Catalana de Turisme,
David Font. L’acte, que es va dur a terme a la
sala gòtica de la Col·legiata Basílica de Santa
Maria de Manresa (la Seu), va comptar amb la
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d’avantatges com són: visibilitat en els canals
on-line de l’ACT, ús del distintiu exclusiu de
Ciutats i Viles amb Caràcter o Pobles amb
Encant, participació en accions promocionals
de l’ACT (fires, workshops, presentacions, viatges de familiarització, etc.), accés al pla de
formació de l’ACT o a informes d’intel·ligència
de mercat, entre d’altres.

ÀNGELS CHACÓN (CONSELLERA), SALVADOR JUNCÀ (ALCALDE)
I DAVID FONT (DIRECTOR TURISME CAT).

presència d’una seixantena de persones entre
alcaldes, regidors i tècnics dels municipis que
s’hi han distingit.

Segell Pobles amb Encant

Pobles amb Encant, entès aquest com un
atractiu o bellesa especial que captiva i enamora el visitant, està adreçada a pobles de
menys de 2.500 habitants amb una conjunció
d’aspectes i elements arquitectònics, urbanístics, patrimonials, mediambientals i turístics
que contribueixen a aquesta bellesa.
Les ciutats, viles i pobles que aconsegueixen aquesta distinció entren a formar part
d’un pla de promoció específic de l’Agència
Catalana de Turisme i adquireixen una sèrie

Castellar de n’Hug,
un entorn natural únic

Encimbellat a 1.450 m d’altitud, el laberint de
carrerons costeruts de pedra de Castellar de
n’Hug presideix un mosaic de paisatges típics
de l’alta muntanya. Ubicat dins del Parc Natural
del Cadí-Moixeró, Castellar de n’Hug gaudeix
d’un estat de conservació i un entorn natural que
convida a descobrir-lo en qualsevol època de
l’any. És un dels pobles habitats de més altitud
de Catalunya, amb una gran oferta d’oci actiu,
turisme cultural, històric i industrial, gastronomia
d’alta muntanya... Rodejat d’espais naturals de
gran bellesa, com les fonts del Llobregat, també és seu d’espectacles únics d’oficis ancestrals, com el Concurs de Gossos d’Atura. I un
patrimoni industrial únic, el Museu del Ciment
Asland ubicat a l’antiga fàbrica de ciment, catalogada com a Bé Cultural d’Interès Nacional,
en la categoria de monument històric. 
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 CULTURA I TURISME

Museu de les Mines de Cercs,
20 anys de Cultura i Turisme Industrial

E

l Museu de les Mines de Cercs,
dedicat monogràficament al carbó, és un museu de tècnica i
d’història i, al mateix temps, vol ser un
centre d’interpretació per explicar i donar a conèixer les múltiples i estretes relacions entre aquest combustible fòssil i
l’entorn geològic, paisatgístic, econòmic
i humà de l’Alt Berguedà. Avui, l’activitat minera a la comarca del Berguedà
ha desaparegut, per això el museu es
defineix com un centre d’interpretació
que relaciona la tècnica i la història.
Enguany celebra el 20è aniversari
amb l’objectiu de continuar divulgant
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el passat industrial del Berguedà després d’haver-lo explicat a desenes de
milers de persones al llarg de dues dècades. Un museu que s’ha anat ampliant amb noves instal·lacions i atractius
tecnològics.
Actualment, l’exposició permanent
està dividida en dos espais: el carbó, la
seva explotació, la importància de les
infraestructures mineres, el transport i el
procés de classificació previ al seu ús, i
la vida quotidiana al peu de la mina que
té com a fil conductor la colònia minera
de Sant Corneli i la seva gent. Darrerament es van incorporar dos audiovi-

suals de les reivindicacions més emblemàtiques del col·lectiu miner: Els fets de
Fígols de 1932 i La Tancada de 1977.
La visita es complementa amb altres grans atractius comarcals com el
Centre d’Interpretació de Dinosaures de Fumanya, que és el jaciment
europeu més extens amb petjades de
sauròpode del Cretaci superior. Situat
a 7Km del Museu de les Mines de
Cercs, i el Centre d’Interpretació de
la Baells, on descobrireu la història
d’un poble amagat sota l’aigua, la importància que tenen els pantans en la
regulació del cicle de l’aigua a Catalunya i l’aprofitament que se’n fa per a la
producció d’electricitat.
En motiu de la celebració dels
20 anys del Museu de les Mines de
Cercs, s’organitzen diverses activitats:
Taller de reconeixement de
Rastres, el Diumenge 14 d’abril
Una activitat per gaudir amb família de
la natura i els secrets que s’amaguen
al bosc. Amb Salvador Puigmartí de
Cuiol Nature descobrirem la fauna a
través dels seus rastres i aprendrem a
fer servir claus d’identificació per reconeixe’ls. Lloc: Aula didàctica del Museu de les Mines de Cercs. Durada:
1 hora 30 minuts. Públic: Infants des
de 7 anys. Preu per persona: 4,10€

Places limitades, trucar per reservar
al 938240336. Cal presentar-se a la
recepció del Museu de les Mines de
Cercs 15 minuts abans de començar.

Visita teatralitzada a la Colònia
Minera: fets de Fígols de 1932
El diumenge 19 de maig a les 12h i
en el marc del Dia Internacional dels
Museus, el Museu de les Mines de
Cercs proposa una visita teatralitzada
a la colònia minera de Sant Corneli.
L’any 1932 la conca minera de Fígols
va viure un dels fets més rellevants en
la història del berguedà. La visita resseguirà els diferents espais on va passar la
revolta, però també explicarà com era el
dia a dia de tota aquella gent que vivia
a l’entorn de la mina i en una colònia industrial. L’activitat, que anirà a càrrec de
Tràfec Teatre, serà totalment gratuïta
i el punt de trobada serà a les 11:45h
davant de la recepció del Museu de les
Mines de Cercs. 
Més info: www.mmcercs.cat
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 FIRA DE MAIG

La Fira de Maig 2019 de Berga
aposta per l’agroalimentació
Els dies 4 i 5 de maig se celebra a Berga la Fira de Maig 2019, organitzada per la regidoria de Fires i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Berga.
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L

a Fira d’enguany donarà
embranzida a l’agroalimentació durant la mostra, que se celebra el primer cap de setmana de maig.
Es tracta d’una de les fires més grans i importants de
la Catalunya central pel volum
d’expositors i marxants, així com
pels milers de visitants que passen per l’espai firal durant l’esdeveniment. La Fira de Maig
és una mostra multisectorial que
es va reinventar fa quatre anys
mitjançant la tematització de les
edicions. En aquest sentit, les
tres últimes edicions han estat
dedicades a la indústria forestal,
l’economia circular i al passat de

l’economia berguedana, respectivament. Aquesta vegada, l’organització vol potenciar i donar
visibilitat a un sector emergent:
l’agroalimentació. Es tracta d’una
aposta que pretén posar en valor el teixit empresarial berguedà
que es dedica a la producció alimentària. Per fer-ho, la mostra
disposarà de diversos espais
d’exposició per donar a conèixer
els processos productius agroalimentaris, així com els productors i les empreses berguedanes
més destacades del sector. Paral·lelament, també s’habilitarà
un espai destinat a les empreses
que promouen un consum responsable i les empreses alternaABRIL-MAIG 2019 / tasta.cat / 22
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 FIRA DE MAIG

tives a les grans multinacionals
de l’IBEX.

Distribució
de l’espai firal

La indústria i el sector artesà
són dues activitats dedicades a
la transformació de les matèries
primeres que es complementen. Per això, el recinte firal estarà format per diverses zones
d’exposició, mostra i venda de
productes amb l’objectiu de donar cabuda als diferents tipus
d’empreses que representaran
24 tasta.cat / 22 / ABRIL-MAIG 2019

el sector durant la celebració de
la fira. Per exemple, la carpa gran
del passeig de la Indústria acollirà
una exposició sobre els processos productius que formen part
del sector de l’agroalimentació
a la comarca del Berguedà. A
continuació, hi haurà una zona
on s’ubicaran les indústries berguedanes més rellevants del sector agroalimentari i s’habilitaran
una sèrie d’estands per tal que
els productors artesans puguin
mostrar i oferir els seus productes als visitants. Paral·lelament,

els industrials i productors agroalimentaris disposaran d’espais
per a realitzar breus sessions informatives sobre temàtiques relacionades amb el sector productiu
al qual pertanyen.
Per a més informació sobre
l’edició d’enguany de la Fira de

Maig, podeu consultar l’apartat
dedicat a les fires de la ciutat del
web municipal (www.ajberga.
cat) o utilitzar el codi QR:

ABRIL-MAIG 2019 / tasta.cat / 22
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 FIRA DE MAIG / ACTIVITATS
Dissabte 4 de maig

10:00h Passeig de la Indústria
Obertura de la Fira
Tot el dia Plaça Viladomat
Espai empreses de consum responsable
Xerrades diverses
Tot el dia Passeig de la Indústria
Exposició sobre els processos productius
del sector agroalimentari del Berguedà
11:30 - 13:30h
Escenari zona Avinguda Canal Industrial
Actuació de dansa a càrrec de l’Escola de
ballet M. Alba de Berga.
11:00 - 12:00h
Escenari Foodtrucks
Animació infantil a càrrec de Jaume Barri
12:30 - 14:00h Escenari Foodtrucks C o n cert Cèlia Vila - Concert Vermut
17:00 - 19:30h
Escenari zona Avinguda Canal Industrial

C. Comte Oliba, 1
08600 BERGA
tel. 93 821 39 52
esteticaperruqueriaretoc@hotmail.com

Exhibició gimnàstica a càrrec del Tossalet.
17:30 - 19:00h Escenari Foodtrucks C o n cert amb Bluebell
18:00 - 20:00h
Passeig de la Indústria, zona central
Ballada de Sardanes organitzada per la
Colla Sardanista Cim d’Estela.
20:30 - 22:00h Escenari Foodtrucks
Concert amb Katalonski

Diumenge 5 de maig

10:00 -14:00h
Davant Hotel Ciutat de Berga
Donacions de sang al Bus del Banc de Sang
Tot el dia Plaça Viladomat
Espai empreses de consum responsable.
Diverses Xerrades.
Tot el dia Passeig de la Indústria
Exposició sobre els processos productius
del sector agroalimentari del Berguedà

TALLER DE REPARACIÓ
DE PLANXA I PINTURA

C. COMTE OLIBA, 27 Bxs
08600 BERGA
TELEFON 93 822 16 77
ABRIL-MAIG 2019 / tasta.cat / 22
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 FIRA DE MAIG / ACTIVITATS
11:30 - 13:30h
Jocs a càrrec de la Cia. de Jocs l’Anònima
h Canal Industrial
Exhibicions esportives a càrrec de Berga
Resort.		
12:00 - 14:00h Plaça Doctor Saló
Diada castellera amb els Castellers de
Berga.
12:00 - 16:00h Plaça Sant Pere
XXIX Trobada de cotxes d’època de Berga
12:30 - 14:00h Zona Foodtrucks
Concert Vermut a càrrec del Trio de Swing
en directe i ballada swing.
17:00 - 19:00h Escenari zona Avinguda
Canal Industrial
Exhibició esportiva a càrrec del Centre
gimnàstic del Berguedà
17:30 - 19:30h Taller infantil: Jocs tradi-

938 223 498
MENÚ DIARI - TAPES
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cionals i de taula a càrrec de la Cia. Jocs
l’Anònima
19:00 - 20:00h
Escenari zona Canal Industrial
Exhibició de Karate a càrrec del Club Karate Cantero.
19:00 - 20:30h
Zona Foodtrucks
Concert de Tarda amb Rubber Soul (Beatles)
En el moment de tancar aquesta edició
encara s’estava confeccionant el programa
d’actes pel que, davant de qualsevol canvi
o novetat, us recomanem que consulteu
els actes definitius, dies abans de la fira, a
través dels webs de l’Ajuntament de Berga
i de Tasta.cat
www.ajberga.cat i www.tasta.cat
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 TURISME

Paisatges
per descobrir
molt a prop
de Barcelona
Osona, Bages i Anoia
configuren el territori
que s’estén pel centre
de la demarcació
de Barcelona.
Són tres comarques
plenes de sorpreses,
valors naturals,
patrimonials i una
gastronomia excel·lent.
Tot plegat, a mig camí
entre la Mediterrània
i els Pirineus.
34
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MONTSENY-PANTÀ DE SANTA FE.

odríem parlar dels valors
naturals que aglutinen
aquestes tres comarques
ben comunicades amb la capital
catalana, però no faríem justícia
al seu patrimoni monumental. Tot
un seguit d’esglésies romàniques,
monestirs, temples gòtics, torres
de guaita i fortaleses medievals es
troben escampats per tot un territori de terres ufanoses, amb productes que configuren una cuina
única com les mongetes de Collsacabra, els cigronets de l’Anoia,

la patata del bufet, la llonganissa i
els embotits de Vic, els formatges
de Moià, Oló, el Bages, juntament amb el mató de Montserrat, el vins de la DO del Bages i
els caves de l’Anoia.

Activitats per gaudir
de la natura

Però abans de menjar, cal fer un
xic d’exercici i per això tenim diversos espais protegits que són tota
una temptació. L’Espai Natural
de les Guilleries-Savassona, que

inclou l’embassament de Sau; un
bosc frondós per fer rutes a peu i
en BTT, a més de caiacs per descobrir els racons que amaguen els
penya-segats de Sau. El Parc del
Castell de Montesquiu, un espai
agradable per on passejar i descobrir les llegendes que s’amaguen
en aquesta fortalesa. El massís de
Sant Llorenç del Munt i la serra
de l’Obac amb l’antic monestir romànic coronant el seu cim, a 1.104
metres d’alçada. La muntanya de
Montserrat, un dels símbols de
Catalunya, on s’hi va per visitar el
santuari i la Moreneta o per caminar entre formacions geològiques
que recorden l’art gaudinià. O el
massís del Montseny, declarat
Reserva de la Biosfera, on cada
època de l’any els boscos de faig,
castanyers i avets vesteixen un color diferent. En tots ells hi trobarem
una extensa xarxa de camins senyalitzats, centres d’interpretació
per conèixer el medi natural i l’activitat humana, acollidores cases de
turisme rural i hotels particulars per
sentir-se com a casa.

CARDONA-EL BAGES / JOSEP CANO.

Camins d’aigua,
la força industrial

Tres rius, Ter, Llobregat i Cardener, van moure enginys industrials no fa massa anys, alguns dels
quals s’han convertit actualment
en museus didàctics. Vora el Ter va
néixer una important indústria tèxtil:
la colònia industrial de Borgonyà i
el Museu Industrial del Ter en una
antiga fàbrica cotonera en són un
clar exemple. Ara el Ter compleix
una altra missió, guiar els senderistes per l’itinerari GR 210 Camí vora
Ter i permetre que el rem impulsi el
caiac per les seves aigües.
El Cardener, afluent del Llobregat, dibuixa una bonica vall

MOIÀ-MOIANÈS-COVES DEL TOLL / ALBERT MIRÓ.

vigilada per l’influent castell de
Cardona, convertit en parador
de turisme, i per la col·legiata de
Sant Vicenç, una mostra perfecta
del romànic primitiu de Catalunya.
Les mines de sal, que ja explotaven els romans, són avui un recurs
turístic amagat sota terra. Des del
pont Vell sobre el Llobregat, es
té la millor perspectiva de la ciutat
de Manresa, amb la col·legiata de
Santa Maria, d’estil gòtic català,
enlairada i, a prop del riu, la cova
on va viure sant Ignasi de Loiola
camí de Terra Santa, ara convertida en un magnífic temple barroc.
L’aigua també era la protagonista a Igualada en ser utilitzada

EL BRUC-ANOIA-SANT PAU GUÀRDIA-MONTSERRAT / S. BOIXADER.

per la indústria de la pell i pel molí
paperer de Capellades. El Museu
de la Pell, a la capital de l’Anoia, està ubicat a la fàbrica de Cal
Boyer i a l’antiga adoberia de Cal
Granotes i inclou el Museu Comarcal de l’Anoia.

El paisatge des de l’aire

Una bona manera de descobrir
les formes geogràfiques és des
de la cistella d’un globus aerostàtic. Tant a Vic com a Igualada hi
ha diverses empreses que ofereixen aquests serveis. El vent ens
condueix de manera parsimoniosa i ens dona temps suficient per
veure com es dibuixa la plaça Ma-

jor de Vic, el casc antic de carrers
estrets però convertit en un animat centre comercial, el temple
romà, la magnífica catedral o el
modern Museu Episcopal. Pot ser
que el vent ens porti cap al Lluçanès per descobrir l’església i el
claustre de Santa Maria de Lluçà i el curiós castell medieval o els
corrents d’aire ens deixin a prop
de Prats de Lluçanès i, si és diumenge, ens doni temps d’anar al
mercat, i, si coincideix en primer
diumenge de mes, al Mercat del
Rebost de productes artesanals.
Tot un món de sorpreses a quatre
passes de Barcelona. 
www.barcelonaesmoltmes.cat
ABRIL-MAIG 2019 / tasta.cat / 22
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 FIRES I FESTES

Fira i Caramelles

protagonistes
a Casserres

E

l diumenge 12 de maig, Casserres celebra un any més, la Fira del Comerç i
l’Artesania de Primavera i la Trobada
de Caramelles, que apropa a centenars de
caramellaires en la tradicional reunió.
La 24a fira multisectorial comptarà amb
una quarantena de parades i amb diversos actes i activitats, com la 9a Trobada de Cotxes
Clàssics i la 10a de Tractors d’Època, que
faran una concentració i esmorzar al camp de
futbol a les 9 del matí i una sortida amb els
vehicles participants, que quedaran exposats
al passeig Bisbe Comellas.
La fira comptarà amb parades d’establiments del poble i d’altres indrets que exposaran i vendran els seus productes d’artesania,
agroalimentació, automoció, entitats solidàries
i altres, començant a les 10 del matí fins a primera hora de la tarda. També hi haurà atraccions per als més petits. La carretera estarà
tallada i els vehicles es desviaran per carrers
alternatius.

36 tasta.cat / 22 / ABRIL-MAIG 2019

FOTO: EL QUEROL VELL.

MAG FÈLIX BRUNET.

Enguany també el programa d’actes s’amplia a la tarda amb l’actuació del Mag Fèlix
Brunet, que farà les delícies de petits i grans.
Una de les activitats principals és la Trobada de Caramelles, una cita anual amb un gran
poder de convocatòria que enguany celebra la
38 edició. Hi haurà colles de diverses comarques de Catalunya. En tancar aquesta edició ja

HORARI:

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

n Ous de Cal Dachs

n Vedella del Berguedà

n Formatges Bauma

n Porc seleccionat

n Formatges Roca Tova n Pollastre del Berguedà

C/Rossinyol, 2, 08693 CASSERRES
Tel.
938 234 051
Jordi 689 075 202
Estrella 686 500 016
rebostvic@gmail.com



Elaborem els nostres embotits
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 FIRES I FESTES
hi havia 17 grups inscrits. A les quatre colles de
Casserres, els acompanyaran colles caramellaires de Sabadell, Terrassa, Súria, l’Espunyola,
Sant Jordi de Cercs, Sant Quirze del Vallès,
Artés, etc.
A les 9 del matí hi haurà concentració de
les colles al pavelló i, seguidament, esmorzar de
coca i xocolata, i tres sardanes amb la Cobla
Berga jove. A les 10 començarà la cercavila
pels carrers de Casserres amb la Cobla Berga Jove. L’acte central seran els cants de les
colles participants, que començaran a les 11 del
matí a la plaça de l’Ajuntament, després de la
benvinguda de les autoritats. Els organitzadors,

FOTO: LA LLANTERNA.

l’Associació de Comerciants de Casserres, el
Grup Cantaire Sant Bartomeu i l’Ajuntament
de Casserres, hi conviden a tothom.

Caramelles

El Grup Cantaire Sant Bartomeu, amb les
seves quatre colles corals i de bastoners oferirà les tradicionals caramelles els dies 20, 21 i
22 d’abril, arreu del municipi Casserrenc. Dissabte 20 a les 3 de la tarda sortiran la Coral
jove, el Grup de Cascavells i la Coral Gran
del grup Cantaire Sant Bartomeu.
Diumenge 21 a primera hora del mati, la Coral
Sant Bartomeu, la Coral Infantil i el Grup de

cascavells i bastons
sortiran a fer cantades per les rodalies
i també pel poble.
Dilluns dia 22 serà
el torn de les cases
de pagès, acabant a
Montclar on la Coral Sant Bartomeu cantarà la
Missa solemne de dilluns de Pasqua.

Concert

El dissabte 27 d’abril a Avià i el 5 de maig
a Casserres, s’interpretarà l’obra Cançó
d’Amor i de Guerra, a càrrec de la Coral
Sant Bartomeu de Casserres, la Coral Santa Maria d’Avià, l’Agrupació Teatral Avianesa i
el grup Flipats pel Teatre de Casserres.
L’actuació d’Avià es farà a l’Ateneu i la de Casserres al Pavelló d’Esports que estarà condicionat per l’actuació. Totes dues començaran a
2/4 de 10 del vespre.

AJUNTAMENT DE CASSERRES
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Passeig Bisbe Comellas, 70
08693 CASSERRES
938 234 053
facebook.com/embotits www.calarmenter.cat

PLATS CUINATS PER EMPORTAR
VENDA DE PA CUIT AMB LLENYA
Bisbe Comellas, 97 - Tels: 938 234 202 - 606 367 090 - CASSERRES
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 TURISME
JOAN ROMA
Alcalde de Borredà

A

profito aquesta edició del
tasta per acomiadar-me
com alcalde de Borredà,
després de 28 anys en el càrrec i
12 com a regidor de govern. Les
primeres eleccions municipals varen tenir lloc el 3 d’abril de 1979, i
som ja molt pocs els qui hem estat
en un ajuntament durant tot aquest
període de 40 anys.
Un període vital per a canviar la
fesomia, les infraestructures, equipaments i serveis dels nostres pobles i
ciutats. Són molt pocs els municipis
que no han aprofitat bé aquesta llarga
etapa, molt fructífera durant més de
trenta anys i més complicada en els
darrers.
Mirant el poble on he exercit
el càrrec, la transformació ha estat
immensa, mèrit de tots els qui hem
format part dels diferents equips de
govern i de l’oposició. Però també hem participat directament de la
transformació del Berguedà, una co-

Borredà,
lloc ideal per
al turisme familiar
marca que vivia del tèxtil i el carbó i
que, en aquesta etapa, ha vist com
anaven caient les indústries i s’havien
de buscar alternatives adients.
Quaranta anys enrere, ni Borredà ni el Berguedà es plantejaven cap
iniciativa mínimament important en el
sector turístic, perquè es vivia d’esquena a Barcelona i d’esquena a un sector
que crèiem que només era viable a la
costa, tocant el mar. Sense mar semblava impossible apostar pel turisme.
Ara, Borredà disposa de tres
grans càmpings, quatre cases de turisme rural i diversos apartaments turístics, a més d’altres instal·lacions com
zones d’acampada, casa de colònies,
espais d’oci i d’esports de muntanya...
I si mirem el nostre entorn, els canvis
han estat igualment rellevants. I no és
que apostem pel monocultiu del turisme. Hi ha vida més enllà d’aquest
sector. Altres sectors són vitals, com
l’agricultura i ramaderia, si volem preservar el nostre paisatge, o els produc-

tes artesanals, en multiplicitat d’espais
i varietats. I com no, indústries com la
forestal o la tèxtil de qualitat, etc.
Però, mirant enrere, recordo la
recuperació de la Mancomunitat del
Berguedà, després la creació del
Consell Comarcal de Muntanya, a continuació el Consell Comarcal actual i,
entremig, el Consorci de Cercs (CFI),
l’Agència de Desenvolupament, el programa Leader... La llista és llarga i les
inversions nombroses, sense les quals
la majoria de grans realitzacions comarcals no haguessin estat possibles.

El camí recorregut ha estat llarg i
ple d’obstacles, però el resultat ha estat raonablement positiu en diversos
aspectes. En primer lloc, el progrés
de tots els pobles de la comarca. És
una millora evident en tots i cadascun
d’ells. Alguns han sobresortit més que
altres, però no en tenim cap en situació
deficient. En segon lloc, hem aconseguit fugir de l’individualisme ferotge
que imperava anys enrere per passar
a la col·laboració i participació de tots
a tot arreu. Aquí havíem d’arribar, i aquí
estem.
D’ara endavant, els qui ens rellevin han de fer el seu camí. Hi ha moltes coses començades i moltes altres
per iniciar. A l’hora de girar pàgina,
m’emporto la satisfacció de la feina
feta i la bona entesa que hem tingut
en els grans projectes. Queda molt
per fer, animo a continuar la feina a
tots els qui entraran als ajuntaments
el proper 15 de juny.
Bona feina i bona sort. í
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 TURISME

Tren del Ciment,
un tren històric

L

CALENDARI

’ inici de la nova temporada del Tren del Ciment està
molt a prop, enguany reprèn el
seu viatge el proper dissabte dia 06
d’abril i s’ allargarà fins el diumenge
24 de novembre de 2019.
Es tracta d’una línia que històricament unia l’antiga fàbrica de ciment Asland de Castellar de n’Hug
amb Guardiola de Berguedà, des
d’on partia la línia del ferrocarril de
via estreta cap a Berga i Manresa.
El trajecte de l’antic Tren del Ciment, que dura aproximadament 20
minuts, el realitza una locomotora
dièsel amb quatre cotxes que tenen
una capacitat per a 25 viatgers cadascun. Té un recorregut de 3,5 qui-
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lòmetres amb parada a 4 estacions:
• Estació de La Pobla de Lillet: on
podreu visitar l’exposició “Ferrocarrils secundaris, industrials i turístics
a la vall del Llobregat”.
• La Pobla Centre: us permetrà visitar el Pont Vell i passejar pels bonics
carrerons del Casc Antic, gaudir
d’un bon menú en un restaurant o
comprar productes tradicionals.

• Jardins Artigas: dissenyats per
Gaudí a principis del s.XX, són uns
jardins de tipus naturalista, amb pedres, aigua i vegetació.
• Clot del Moro – Museu del Ciment:
l’ antiga fàbrica Asland, edifici modernista i un dels conjunts fabrils
més increïbles de la industrialització
catalana, acull el Museu del Ciment.

www.trendelciment.cat
reserves@ferrocarrilturistic.cat
Telèfon contacte:

93.204.10.41

HORARIS
n Horari fins a les 14.30h amb sortida des de la Pobla de Lillet.
n Horari fins a les 17.30h amb sortida des de la Pobla de Lillet excepte
tren de les 14.30h i el de les 14.00h
des del Museu del Ciment.
n Horari fins a les 18.30h amb sortida des de la Pobla de Lillet excepte
tren de les 14.30h i el de les 14.00h
des del Museu del Ciment.
n Sota petició reserves de grups.

Visita els

Jardins Artigas
a la Pobla de Lillet

A

principis del segle XX Eusebi Güell i
Bacigalupi va fundar, al Clot del Moro,
la primera fàbrica de ciment Pòrtland
de Catalunya, coneguda amb el nom d’Asland. Per a alimentar-ne els forns s’utilitzava
el carbó que s’extreia de les mines del Catllaràs; la considerable distància entre el nucli de
població de La Pobla de Lillet i l’explotació
minera va portar Eusebi Güell a encarregar,
a l’arquitecte Antoni Gaudí, la projecció del
Xalet del Catllaràs com a habitatge pels treballadors i enginyers de les mines.
Durant la seva estada a la Vall de Lillet, Gaudí
es va allotjar a casa dels Srs. Artigas, propietaris d’una de les fàbriques més pròsperes de l’època. En agraïment a l’hospitalitat
rebuda, Gaudí els va regalar el disseny d’un
jardí en un terreny que la família tenia just davant la seva casa i fàbrica tèxtil. D’aquí van
néixer els Jardins Artigas, obra on natura i arquitectura es fusionen en perfecta harmonia.

Us convidem a visitar-los, tot fent un passeig
tranquil, per gaudir d’ una de les obres més
desconegudes de Gaudí.

Web: www.poblalillet.cat
Correu electrònic : tur.lillet@diba.cat
Telèfon contacte: 687 99 85 41

CALENDARI
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 FIRES I FESTES

Sant Jordi de Cercs celebra una nova
edició de les Festes del Roseret

L

a cargolada popular tornarà a ser la protagonista de la 52a edició de les Festes del Roseret. La tradicional festa se celebrarà els dies 10,
11 i 12 de maig i atrau a centenars de participants,
tant veïns com visitants que aprofiten aquests dies
per a gaudir i descobrir els racons del poble.
Els actes comencen el divendres dia 10 de
maig a les 6 de la tarda amb una trobada de balls
en línia a la Plaça Ir Compte de Fígols. A les 7 de la
tarda al camp de futbol municipal hi haurà un partit
de futbol entre solters i casats.
A partir de 2/4 d’1 de la nit, al pavelló d’esports,
hi haurà Festa remember i tot seguit, Discoteca mòbil amb Divertimento.
Dissabte dia 11, els actes comencen a les 10 del
matí a la plaça Primer Comte de Fígols, amb el concurs de dibuix. A partir de les 11 hi haurà inflables
gratuïts a la mateixa plaça, on a 2/4 de 2 del migdia
se celebrarà una animada Fideuada popular. Venda anticipada de tiquets a l’estanc de Cal Melitón.
A 2/4 de 4 al Bar Centre, se celebrarà el concurs de botifarra. A partir de les 4 de la tarda a la
plaça Primer Comte de Fígols hi haurà una nova
edició de la fira gastronòmica “Sà de tastar”. A les
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7 de la tarda, master class de zumba
a la mateixa plaça, on a les 8 hi haurà
l’actuació en concert del grup Apardalats. A 2/4 d’1 de la nit, al pavelló
d’esports hi haurà ball disco a càrrec
de Dj Destor + Mon Dj. Preu de l’entrada 4€ (inclou xarrup).
Diumenge dia 12, els actes comencen a les 8 del matí amb l’engegada
dels 51. A les 11, a l’església, hi haurà
missa solemne i a les 12 a la plaça
Primer Comte de Fígols, ballada de
sardanes amb la Cobla Pirineu. En
acabar, començarà la 52a Cargolada Popular del Roseret.

A les 4 de la tarda al Bar Centre
hi haurà concurs de truc. A les 5 de
la tarda i a la plaça Primer Comte de
Fígols, hi haurà la cursa infantil de cargols. i a 2/4 de 6 de la tarda a la mateixa plaça, animació infantil.
Durant els dies 11, 12 i 13 de
maig se celebra el 34è Concurs de
Pintura Ràpida “Memorial Antoni serra”. Les inscripcions es poden fer el
divendres a la tarda. Recomanem
consultar programes.
La Comissió de Festes del Roseret i l’Ajuntament de Cercs us hi
conviden!
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Vilada: turisme i cultura
Vilada ja disposa d’un Pla Estratègic de Turisme

A

quest esperat document
és el resultat del treball
conjunt entre agents del
sector turístic de la zona, l’Ajuntament de Vilada, la consultoria
Noema Consulting i la Diputació de Barcelona.
El Pla Estratègic s’ha plantejat amb tres objectius inicials: definir el model turístic futur, dissenyar
el full de ruta i iniciar un embrió de
treball col·laboratiu entre el sector
públic i el privat en l’àmbit turístic.
El projecte combina quatre
perspectives en el seu desenvolupament: la visió del mercat, el
turisme sostenible, l’encaix de
l’oferta turística de Vilada dins del
Berguedà i la implicació del sector.
Com a primera gran conclusió, el Pla Estratègic aconsella
orientar el seu futur turístic cap a
l’embassament de La Baells. Vilada és, sens dubte, el municipi
del pantà de la Baells que conviu
harmònicament amb les serres
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preservades de Picancel i Catllaràs. Caldrà Potenciar la qualitat
de les propostes turístiques locals
per gaudir de la natura amb activitats aquàtiques, observació
d’aus i fauna, pesca, senderisme,
cicloturisme i BTT, turisme rural i
ecoturisme de forma sostenible.
Explora la Baells és el concepte que aglutina totes aquestes

iniciatives turístiques, i per fer-ho
realitat és important engegar una
política d’aliances estratègiques
amb els municipis propers i institucions supramunicipals.
Finalment, el sector públic
i privat ha prioritzat 20 accions
concretes que es deriven del Pla
Estratègic: des d’intervencions de
senyalització, informació turística,
rutes temàtiques, i altres projectes.

Activitats culturals
i lúdiques a Vilada

Pel que fa a les activitats, Vilada
porta a terme durant aquests me-

Actes i activitats

a Guardiola de Berguedà

sos diverses iniciatives, entre les
quals destaquem el lliurament de
premis del setè concurs literari Aurora Bertrana, que se celebrarà el
dia 13 de maig a les 6 de la tarda
i al Local Pirinenc. També cal destacar la caminada saludable que
es farà el dia 9 d’abril, en motiu del
dia mundial de l’activitat física i que
sortirà a les 10 del matí de la plaça
de l’ajuntament. Hi haurà esmorzar
durant el recorregut i és organitzada en el marc de la companya
“Mou-te a l’alt Berguedà” amb
el suport de l’Ajuntament de Vilada, la Generalitat i el CatSalut.

El diumenge 14 d’abril a les 6 de
la tarda al Local Cultural hi haurà
una representació teatral que portarà a terme el grup de teatre La
Teia de Vilada. El dimecres 17
d’abril de 2/4 d’11 a 2/4 de 2 al
Local Pirinenc es farà un taller de
fotografia amb smartphone. També cal destacar la caminada fins
a la Creu de Roset el dia 2 de
maig, amb una doble vessant. La
primera, dedicada a la gent gran,
sortirà a les 8 del matí del davant
de l’Ajuntament i la segona, que
porta a terme el CEIP Serra de
Picamill, sortirà a les 10 del matí
del davant de l’escola. L’Ajuntament de Vilada us convida a participar de les activitats previstes.

U

na combinació d’activitats modernes i tradicions conformen el
programa d’activitats per aquests mesos de primavera. Un escape room o bubble és la novetat d’aquesta primavera, però també
ho és acollir la 22 edició de la Trobada de Gegants del Bages i Berguedà. Desenes de colles faran estada a Guardiola el dia 7 d’abril, amb una
vila plena de cultura i tradició.
Guardiola de Berguedà celebra, com cada any, la diada de Sant Jordi.
A les 11 del matí, els nens i nenes del CEIP Sant Llorenç i EEI El Patufet
faran les lectures dels treballs a la plaça de l’Ajuntament, on tindrà lloc
l’entrega de premis. Durant tot el dia hi haurà parades de llibres i roses
a la plaça de l’Ajuntament i al carrer Comerç.
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Per Sant Marc, el dimecres
24 d’abril, es fa una crida a
concentrar-se, a partir de les
7 de la tarda, a l’Ajuntament
per pujar a fer l’encesa del foc
de Sant Marc. És imprescindible anar en BTT, vehicle tot
terreny o caminant. Aquest
acte es portarà a terme depenent de la vigència del
Pla d’Incendis Forestals. Pel
dijous 25, dia festiu local, es
fa el tradicional vot de poble
amb diverses activitats que
comencen amb la sortida,
a les 8 del matí, de la plaça
de l’Ajuntament cap a Sant
Marc. A les 12 del migdia hi
haurà missa a Sant Martí de
Brocà, amb repartiment del
panet i benedicció del terme.
S’habilitaran brases per qui
vulgui fer-se el dinar. A 2/4 de
7 de la tarda hi haurà xocolatada a la plaça de l’Ajuntament i, tot seguit, ballada de
sardanes.
L’Ajuntament de Guardiola
de Berguedà us hi convida.
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 FETS I GENT

Mn. Climent Forner,
La Closca i Nil Safont
guanyadors dels
Premis de Cultura
del Berguedà 2019

L

’acte, celebrat al monestir de
Santa Maria de Serrateix i conduït per Tràfec Teatre, va donar
a conèixer els guardonats en les tres
categories. La guardonada companyia
teatral berguedana va dirigir el públic, a
través d’una representació teatral, pels
diversos espais del monestir, on es van
repartir els premis.
Mn. Climent Forner ha estat guardonat amb el Premi d’Honor de Cultura del Berguedà del 2019. El jurat
ha valorat, sobretot, l’extensió i transcendència de la seva obra, així com
la qualitat i la visió del món que tenia.
Ha estat, i continua essent, un referent
literari que ha exercit de banderer de la
cultura berguedana arreu de Catalunya.
Xavier Pedrals, representant del jurat,
va ser l’encarregat de fer la presentació
dels mèrits.

En la categoria de difusió cultural,
entre les set candidatures presentades,
La Closca s’ha endut el premi. La Closca va néixer amb la intenció de donar aixopluc a totes aquelles persones, petits i
grans, que tinguessin ganes d’interaccionar amb els altres, de relacionar-se, de
compartir, de treballar, d’expressar-se,
de millorar, de jugar, de viure i, en definitiva, de fer teatre. S’ha valorat sobretot
la formació teatral que es fa amb nens i
nenes, creant una pedrera berguedana
cada vegada més gran i que es complementa perfectament amb les associacions i agrupacions teatrals del Berguedà.

En la categoria de creació artística
–on s’han presentat sis candidatures– el
jurat ha premiat l’artista urbà Nil Safont, conegut com a Slim Art. Es tracta
d’un jove que realitza murals artístics de
grans dimensions i que té una projecció
internacional cada vegada més forta.
S’ha valorat molt el seu caràcter innovador i el fet de ser ja un referent a la
comarca d’aquest tipus d’art.
El president del Consell Comarcal
del Berguedà, Josep Lara, va valorar
la bona salut de la cultura de la comarca i la bona línia en la qual es troba el
certamen.
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Bagà, cultura saludable

L

a vila de Bagà organitza diverses activitats durant els mesos
d’abril i maig. Moltes tenen
com a referents la cultura i la natura,
dos dels pilars d’aquest municipi de
l’alt Berguedà. En destaquem la presentació del llibre La nostra mestra, el
dissabte 6 d’abril a les 6 de la tarda a
la sala polivalent del Casal de la Vila.
Des d’una hora abans, les 5 de la tarda, i fins al vespre, a la mateixa sala,
es podrà visitar l’exposició de llibres,
treballs, labors i altres, fets a l’escola
de la Sra. Maria. Hi col·labora l’Ajuntament de Bagà.
El diumenge 7 d’abril es portarà
a terme una excursió del romànic a
la baronia de la Portella. Un any més,
l’historiador Pere Cascante explicarà
als assistents la història d’aquestes
interessants contrades. L’itinerari començarà a Sant Andreu de Sagàs,
per continuar a Sant Maurici de la
Quar i el monestir de Sant Pere de
la Portella.
Els interessants en participar-hi
han de trucar prèviament al 608 74
88 89. La sortida és amb cotxes pro-
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pis a les 9 del matí de la plaça Catalunya de Bagà. Cal portar esmorzar i
aigua. Ho organitza la UEC de Bagà
amb el suport de l’Ajuntament.
La vila baganesa també acull diverses
activitats relacionades amb l’esport,
la natura i la cultura durant els mesos d’abril i maig. Aquí en teniu uns
exemples.
L’Ajuntament de Bagà us convida a
participar dels actes previstos.
14 al 22 d’abril Setmana Santa
21 d’abril
Cantada de caramelles
19 d’abril
XVIII Campionat de Botifarra
20 d’abril
VXIII Campionat de Truc
20 d’abril
Festa d’Abril Club Bagà Gran
23 d’abril
Sant Jordi
27 d’abril
XVII Fira de Col·leccionisme
27 d’abril
XVII Trobada d’Intercanvi
de Plaques de Cava
27 d’abril
Dinar popular
28 d’abril
Truitada popular
01 de maig
Festa del Treballador
25 de maig
Festa de la Primavera

Esdeveniments esportius
04 d’abril
07 d’abril

Caminades saludables
Ruta del romànic

14 d’abril
02 de maig
16 de maig
19 de maig
26 de maig

Caminada Corberacamí de la Serra
Caminades saludables
Marxa nòrdica
Caminada roca Tallada
- Empedrats
XXXVI Pujada de Bagà a coll
de Pal. Milla vertical Puigllançada

Trobareu més informació de totes les
activitats a l’Oficina d’Informació i Turisme de Bagà, telèfon 619 74 60 99 i a
l’adreça electrònica:
turismebaga@gmail.com
També el Parc Natural Cadí-Moixeró organitza diverses activitats, moltes de les quals tindran lloc a la seu
del Parc a Bagà o en altres indrets del
Berguedà.
n Exposició fotogràfica. Paisatges del
Berguedà. Fins al 30 d’abril.
n Recull de fotografies de Joan Ribera i Fornells, cedida per l’Arxiu Comarcal del Berguedà.
n Xerrada i projecció audiovisual al
centre del Parc de Bagà i a les 8 del
vespre. Una Amazònia oblidada. Dissabte 20 d’abril, a càrrec de Salvador
Puigmartí, de Cuiol Nature.

El dissabte i diumenge, 4 i 5 de
maig, al centre del Parc de Bagà i
a les 9 del matí. Curs de Rastres:
Rastrejant. Durada 20 h. A càrrec de
Luisa Abenza, formadora oficial de
Cybertracker Conservation.
n Exposició de pintures de natura de
Julià Vidal, del 18 de maig al 21 de
juliol al centre del Parc de Bagà.
n Taller de fotografia de natura al refugi de Rebost, els dies 4 i 5 de maig,
dissabte i diumenge. Els Colors de la
Primavera de Sergi Oriola. Inici dissabte a les 10:30 h. Per a més informació del curs: 655 805 473 i barcelonaphoto@icloud.com. Per a més
informació de l’estada al refugi: 608
736 714 i reservesrebost@gmail.com
n Sortida terapèutica el dissabte 11
de maig. Bany de bosc a càrrec d’Ester Corrales, directora de Rural Salut
i infermera. Lloc de trobada: centre
del Parc a Bagà. La sortida, dirigida a
persones adultes, es farà amb cotxes
propis, començarà a les 9 del matí i la
durada és de 4 hores.
n Jornada de neteja el dissabte 11 de
maig “Let’s Clean up Europe”. El Parc
Natural Cadí-Moixeró se suma a la
iniciativa amb una neteja i recollida de
residus lleugers acumulats a les fonts
del Llobregat. Punt de trobada: zona

 FIRES I FESTES

n

La rosa de Sant Jordi

L
de pàrquing el Molí de les Fonts, Castellar de n’Hug, a les 10 h. Durada de
mig dia. Sortida amb cotxes propis.
Hi haurà esmorzar per als assistents.
n Taller familiar de cistelleria, el dissabte 18 de maig. Fem cistells! A càrrec d’Helena Viñals, artesana.
Lloc: Centre del Parc. Bagà, de 10 a
14 h i de 16 a 18 h. Durada: 6 hores.
Més informació i activitats a:
Parc Natural Cadí-Moixeró,
carrer la Vinya, 1 · 08695 BAGÀ
938 244 151
correu e: pncadimoixero@gencat.cat
www.parcsnaturals.gencat.cat/cadi
www.facebook.com/PNCadiMoixero
@parcscat / #PNCadiMoixero

a versió catalana de la llegenda de
Sant Jordi diu que després d’un
combat aferrissat del cavaller i el
drac, la bèstia va caure travessada pel
ferro esmolat i que dels degotalls de sang
que arribaven a terra en va néixer un roser
que floria amb profusió cada mes d’abril.
Aquesta és l’explicació que la tradició oral
dona al costum de regalar roses per la diada de Sant Jordi, el 23 d’abril.
Llegendes i relats imaginaris a banda,
sabem que la tradició d’obsequiar amb
roses les enamorades ve de lluny. El
lligam de Sant Jordi amb el món de la
cavalleria i l’amor cortès pot haver estat
el germen de la tradició. També sabem
que al segle XV se celebrava a Barcelona l’anomenada Fira dels Enamorats i
que al voltant del Palau de la Generalitat s’instal·laven venedors
d’aquesta flor. Al mateix
temps, ja era costum
d’obsequiar amb una rosa
les dones que assistien a
l’eucaristia oficiada a la
capella de Sant Jordi del
palau.

En l’univers simbòlic, la rosa de color
vermell, color de la passió, és la flor de
l’amor femení, mentre que el clavell és
reservat a l’amor masculí. Per una altra
banda, la flor de Sant Jordi també sol
anar guarnida amb elements que evoquen catalanitat, com ara llaços o cintes
amb la senyera, que recorden el contingut reivindicatiu de la diada.
A Berga, com cada any, hi haurà les tradicionals parades de llibres i roses, així
com lectures i actuacions a l’escenari
que l’Ajuntament de la ciutat prepara a la
plaça de Sant Joan. L’eix principal de la
diada és el carrer Major entre les places
de les Fonts i Sant Pere, tot i que es munten parades al Vall i a altres indrets de la
ciutat, a més de les activitats escolars que
realitzen tots els centres educatius.
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 TASTA-HO
______ Gironella ______

______ Berga ______

C/ Nostra Senyora de la Llum, s/n
08680 GIRONELLA
Tel. 938 228 390
info@restaurantcalpajares.com
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938 225 821

B
A
R

Bisbe Comellas, 46 08693 CASSERRES

Restaurant / Càtering

MENÚ DIARI · CARTA · CELEBRACIONS
SERVEI DE CÀTERING

C
A
F
É

MENÚ DIARI
SOPARS DE GRUPS
I CELEBRACIONS

938 223 121

Plaça Europa, nº 6

08600 BERGA
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 HISTÒRIES I HISTORIETES (17)
PEP MASANA
periodista
i escriptor

E

Però, que estan bojos
aquests anglesos?

l futbol va entrar a Catalunya a finals del segle
XIX gràcies a la colònia britànica que treballava
i residia a les nostres contrades, bàsicament enginyers i tècnics.
Al Berguedà, tot va començar quan un grup
d’enginyers anglesos va arribar a la Pobla de Lillet
per esplanar la zona del Clot del Moro, com a pas
previ a la construcció de la planta cimentera d’Asland. A part de jugar a esports tan rars per la població local com el tennis o el golf, també es dedicaven
a donar cops a una pilota amb un reglament fixat i
sense fer servir les mans.
En Josep Augé i Pujol, un vicari de 26 anys, es
va engrescar amb aquell joc i va animar els joves del
poble a anar darrere la pilota. El 25 de juliol de 1900
es va fer el primer partit, diguem-ne “oficial”, entre els
futbolistes de la Pobla i els anglesos. Aquesta data
fou considerada com la fundació del primer club de
futbol al Berguedà, i un dels primers de Catalunya.
Aquesta afecció va anar arrelant i, una vegada
la fàbrica va estar en marxa, es formà un equip on ja
eren tots de la fàbrica o del poble. Hi havia l’enginyer
director, don Rafael, el doctor Cisneros, treballadors
de l’empresa com en Nubar o el famós porter Caba-

54 tasta.cat / 22 / ABRIL-MAIG 2019

na. Com a camp, utilitzaven
la feixa de la quadra dels
muls del Clot del Moro.
El 1911 es va constituir
el Club Esportiu Gironella,
per iniciativa de mossèn Jeroni Roca i alguns comerciants de la vila. Sembla
que els colors del club, groc i blanc, foren proposats
pel mossèn per homenatjar la bandera del Vaticà.
Per aquestes dates també ja hi havia clubs de futbol a Sant Corneli, el Futbol Club Minas i a Vilada.
Precisament, va ser a Sant Corneli on, el 13 de juliol
de 1913, es va celebrar la Copa Roma i Campionat
de l’Alt Berguedà; hi van participar el FC Vilada, el
FC Minas, el Club Esportiu Gironella i el FC La Pobla. La final, presidida per diverses autoritats, entre
ells un dels promotors del torneig, el senyor Roma,
es va disputar entre el CE Gironella i el FC La Pobla
amb el resultat de 3 a 2 a favor dels primers.
A Berga es va fundar el Football Club Berga
l’any 1913, i darrere seu s’hi van anar afegint altres
equips com la Penya Queralt, l’Atlètic Berguedà,
el Centre d’Esports Berga i la Unió Esportiva Berguedana. El 1916 es va disputar la Copa Queralt

amb motiu de la celebració de
la Coronació de la Mare de
Déu de Queralt, que va guanyar el Football Club Berga.
Igualment, el 1916 es va
fundar el Club Esportiu Puigreig. Un parell d’anys abans,
una colla de joves va començar
a fer partits a l’era de la casa
de la Sala, on ara hi ha la plaça Nova. En Faustí Llaveries
va ser un dels seus impulsors,
ja que era un entusiasta d’aquest esport, influenciat
pel seu tiet, que era directiu del FC Barcelona.
Les pilotes eren tires de cuir cosides, no hi havia
cap mena de tàctica i l’escàndol causat pels primers
anglesos amb calces curtes, que baixaven més avall
del genoll, va ser notable. L’àrbitre, figura obligatòria
introduïda el 1891 per estalviar-se les baralles contínues, duia un vestit d’home, mocador blanc i solia
anar sense xiulet. Els mateixos jugadors es pagaven
els equipaments i pesaven molt.
Aleshores ningú s’esperava que el futbol es
convertís, amb el pas del temps, en el més important de les coses menys importants, com va dir un
filòsof del futbol. 
Fonts: Jordi Puntas: 100 anys de futbol a la Pobla de Lillet (Àmbit de
Recerques del Berguedà - 2001) www.ceberga.cat-www.cepuig-reig.
cat Club de Futbol Atlètic Gironella. Viquipèdia Àngel Francàs i Patsí:
La Pobla de Lillet

 SALUT

L’al·lèrgia
al pol·len

CLINICA DENTAL
EVA JORBA

C

ongestió nasal, esternuts,
llagrimeig, enrogiment dels
ulls... Aquests són alguns
dels símptomes de l’al·lèrgia al pol·
len, molt freqüent durant els mesos
de primavera.
El pol·len és un polsim format
per les cèl·lules masculines reproductores de les plantes amb flors i es
transporta a través del vent. L’al·lèrgia
a aquesta substància és la resposta
del sistema immunitari en entrar-hi en
contacte per via respiratòria o els ulls.

Consells de prevenció

l Identifiqueu el tipus de pol·len que
us provoca al·lèrgia per conèixer millor les plantes que el produeixen.
l Consulteu els nivells actuals i les
prediccions de pol·len a Catalunya.
l Tanqueu les finestres de casa durant la nit.
l Procureu no desplaçar-vos en moto
o en bicicleta. Si aneu en cotxe, feuho amb les finestres tancades.

Gran Via, 28

08600 BERGA

938 221 584

l Si voleu fer activitats a l’aire lliure,
eviteu les zones on hi ha plantes que
us produeixen al·lèrgia i les hores de
màxima concentració de pol·len (de
les 5.00 a les 10.00 hores i de les
19.00 a les 22.00 hores).
l Esteneu la roba dins de casa per
evitar que s’hi acumuli pol·len.
l Utilitzeu ulleres de sol.
l Alguns dels medicaments utilitzats
en el tractament contra les al·lèrgies
poden causar somnolència i afectar
la capacitat de conduir vehicles. Reviseu els advertiments que apareixen
a l’envàs i el prospecte dels medicaments, i la informació que trobareu al
vídeo del Canal Salut Medicaments i
conducció. Salut i seguretat.
/ canalsalut.gencat.cat

T. 938 221 842

C/ Gran Via, 16 baixos
08600 Berga

PUBLICITAT
EN AQUESTA
SECCIÓ
617 395 978
publicitat@tasta.cat
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Marc Noguera Perarnau

MEDICINA
TRADICIONAL
XINESA
TEL. 620 867 022
ACUPUNTURA

MASSATGE TUNIA
AURICULOTERÀPIA
DIETÈTICA
PLANTES MEDICINALS
SUPLEMENTS ENERGÈTICS

nogueraperarnau@gmail.com

Revisió mèdica per
al carnet de conduir

Oftalmòleg
Dr. Carlos F. Penovi Panvini
Ctra. St. Fruitós, 14 Berga

938 213 572
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l 2012 va començar la història
palpable de les Flors del Berguedà, o sigui, el primer producte real i acabat. I que feia anys, 7
ó 8, que ho tenia en ment, més aviat
diria que des de que vaig conèixer el
meravellós mon de la teràpia floral de
les mans de les Flors de Bach. Fetes
Pel Dr. Edward Bach (1886-1936), el
primer a crear la teràpia floral.
La primera flor que va sorgir va
ser una que mai hauria pensat de fer,
va ser un matí passejant el gos, i com
si els ametllers del voltant em cridessin
i diguessin, i nosaltres?, però després
vaig entendre per què. És la flor de la
il·lusió, la flor de tornar la il·lusió perduda, i així va ser, començar a fer realitat
una de les il·lusions de la meva vida,
fer unes flors de la comarca, de les
flors que m’envolten el dia a dia, de la
meva comarca, la del Berguedà.

PERE RIBERA COSTA
Quirobell

El primer any vaig fer, com he
dit, les primeres Flors del Berguedà, i la primera, la d’ametller. I aquest
mateix any, vaig fer les que tenia en
ment de fer. La de romaní, argelaga, rosella (gallaret), corner, aquesta
aconsellada per un client, en Josep
Mª Freixa, i va resultar ser la del bloqueig mental, incapaç de pensar, i
era el que em passava, juntament

amb la d’ametller (il·lusió), la darrera va ser la de la farigola, la dels pensaments negatius.
El primer any va ser molt productiu, amb sis flors
fetes. El segon, no ho va ser tant de productiu, només
van ser dues les que van venir, la flor de saüc i la de
l’arç blanc.
I així anar fent fins a les 17 actuals, i en vindran més.
Les flors fetes són, ametller, romaní, argelaga, rosella, corner, farigola, flor de saüc, arç blanc, hipèric,
gavarrera, pi blanc, dent de lleó, esbarzer, fonoll,
malva, magrana i camamilla de maó.

C/ Major, 12 08692 PUIG-REIG
Tel. 938 380 337
C/ Pere II, 13 08600 BERGA
Tel. 931 870 653

AMETLLER
Torna la il·lusió perduda. Ajuda a veure el sol de nou; torna la
il·lusió per la vida, pels amics. Ens retorna la il·lusió per tot.
ROMANÍ
Torna l’energia perduda ja sigui després d’un període de malaltia
o d’estrès, també després d’un període de sobre esforç físic; o
de estar sotmès a una pressió psicològica.
ARGELAGA
Torna la positivitat en un mon negatiu.
ROSELLA, GALLARET
Torna la tranquil·litat, la serenitat a qui l’ha perdut. Relaxa el cor a
qui el te amb palpitacions o accelerat.
Va bé pel insomni, sigui de 1ª hora o de 2ª hora..
SANGUINYOL, CORNEJO
Bloqueig, incapaç de pensar i actuar. Respiració costosa per bloqueig. Mala circulació deguda al bloqueig general
FARIGOLA, TIMÓ
Allibera la ment dels pensaments negatius i destructius cap els
altres i cap a un mateix.
FLOR DE SAÜC
Dona pau interior. Pau mental. Energia interna, no excita. Ens
aporta claredat mental, energia positiva. Treu la tristor.
ARÇ BLANC
Quant et trobes descentrat. Com si estiguessis tort. Tens el pensaments barrejats o dispersos. Ajuda a trobar l’eix quant l’has
perdut.
HIPÈRIC
Et dona claredat de visió mental i física, sempre i quant la causa
sigui mental.
GAVARRERA
Desconnectat del pla diví, , del nostre ser espiritual i interior.

PI BLANC
Dona confiança per tirar endavant. T’ajuda a sortir del pou on
ets ficat.
DENT DE LLEÓ
Ira, ràbia. Odi, ment perduda degut a només pensar amb odi, ira,
ràbia...cap els altres, o possiblement cap a un mateix.
ESBARZER
Desconnexió espiritual, del nostre Jo, del 7è. xacra, no ser nosaltres mateixos, estar deambulant per la terra sense saber on
es va, sense un destí fixe, hem perdut el nord. Connexió amb el
ser diví, amb el 7è. xacra, amb el nostre Jo intern. Tornem a ser
nosaltres mateixos, trobem la nostra essència.
FONOLL, FENOLL
Energia d’estómac baixa, estómac gandul. Musculatura dèbil o
contracturada. Somnolència.
MALVA
Foscor. Estats eufòrics descontrolats. Tensions articulars. Bloqueig del 4rt. Xacra. Obertura a la llum. Allibera tensions articulars inclosa l’ATM. Obertura del 4rt. Xacra. Dona alegria, però
amb mesura.
MAGRANA
Cervicals carregades. Mal de cap. Pensaments impurs. Crítica
als altres molt. Tancament amb un mateix.
CAMAMILLA DE MAÓ
Part sexual bloquejada, ja sigui per estrès o per traumes, impotència. Bloqueig de la zona de malucs.
CASTANYER D’ÍNDIES
Mejacocos. Pensaments obsessius i repetitius.
PLANTATGE, LLANTÉN, PLANTAGO MAJOR L
Abatiment per acumulació de por, pesadesa a les cames pel mateix motiu. Por a la mort.
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 INFO BERGUEDÀ

Avià

INFORMACIÓ COMARCAL
Consell Comarcal del Berguedà
www.bergueda.cat

938 213 553

www.bergueda.cat

938 221 500

Àrea Comarcal de Turisme

ADB Agència de Desenvolupament del Berguedà
www.adbergueda.cat

938 247 700

info@turismeberga.cat

938 221 384

tur.saldes@diba.cat

938 258 046

Oficina d’Informació i Turisme de Berga
Centre Massís del Pedraforca

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

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

avia@diba.cat

SALUT
Consultori
Farmàcia

938 230 331
938 230 300

Mercat setmanal

(dimecres)

Bagà

Ajuntament
938 244 013
Oficina Turisme 619 746 099-938 244 862
tur.baga@diba.cat
938 244 862
Dispensari
938 244 500
Parc Natural Cadí-Moixeró
938 244 151
Punt d’Informació de Bagà
619 746 099
938 244 031
Oficina de Turisme de Castellar de n’Hug		Parròquia Sant Esteve
Club Jubilats Sant Jordi
938 244 401
castellarh@diba.cat
938 257 077
www.baga.cat
baga@diba.cat
Oficina de Turisme de Gósol		
Mercat setmanal
(dimecres)
centremuntanya@gosol.ddl.net
973 370 055
SALUT
Oficina de Turisme de Guardiola de Berguedà		
938 244 101
Farmàcia
costacg@diba.cat
973 370 055
INDUSTRIALS
Oficina de Turisme de La Pobla de Lillet		
Instal·lacions Juli Bover
938 245 050
tur.lillet@diba.cat
687 998 541

EMERGÈNCIES
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Berga

Oficina de Turisme de Vallcebre		
vallcebre@cercleaventura.com

Parc Natural Cadí-Moixeró

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

666 536 039
938 244 151

938 380 659

mail: info@parcfluvial.org

Oficina de Turisme de la Colònia Vidal

Antiga Estació de Tren Colònia Vidal 938 380 093
www.parcfluvial.cat

mail: info@parcfluvial.org

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

Mercat setmanal

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

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

Borredà
Ajuntament
www.borreda.net

Mercat setmanal

Oficina d’Informació i Turisme de Bagà

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

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

SALUT
Consultori
Farmàcia

938 239 151

borreda@diba.cat

(dissabte)

938 239 091
938 239 090

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

Capolat
Ajuntament
www.capolat.cat

938 215 040
capolat@diba.cat

BARS / RESTAURANTS
Restaurant LA CANTINA DE LLINARS
Ctra. de Berga a Sant Llorenç de Morunys, km 18

938 210 986

604 230 094

(obert cada dia excepte dilluns i dimarts)

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)

SALUT
Dispensari
Farmacia Roset Estivill
Peusà - Lourdes Vilalta

INDUSTRIALS

PERRUQUERIES

938 234 305
938 225 867
938 234 030

Indústria Avícola del Berguedà
Molles Malé

938 234 033
938 234 077

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

938 234 399
938 234 076

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

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

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

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

FORNS-PASTISSERIA
Cal Genís-Forn Cabrianes
Forn Vilalta

938 225 140
938 225 956

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

938 234 008
938 225 821
626 462 920
639 313 852
938 225 132

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

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

				

938 234 167
938 234 293
626 861 932

FLORS I PLANTES
AgroNatur

938 234 005

Perruqueria Anna Maria
Mireia Perruqueria / Barberia

ELECTRO / INFORMÀTICA
Electrofiguls
938 234 003
PC Imagine
938 225 983
ASSESSORS-ASSEGURANCES
E&G Assessors Enric Genescà-Zurich 938 225 033
Estruch Assessorament
938 225 049
CALÇATS, ROBA I COMPLEMENTS
Talia 1924
938 234 031
AGROTURISME
Vilanova
938 234 082 608 737 714
www.calbernadas.com info@calbernadas.com
La Cabana
938 234 082 608 737 714
www.calbernadas.com info@calbernadas.com
La Barraca
938 234 082 608 737 714
www.calbernadas.com info@calbernadas.com
Cal Minguet
938 234 133
www.calminguet.com calminguet@calminguet.com
Cal Cirera
938 228 666 - 938 228 972
www.masoveriacalcirera.com
Cal Torrenti Agroturisme
649 193 492
www.caltorrenti.com
El Puig de Fonollet
639 426 603
Cal Campllarg
639 426 603
Cal Viudet Vell
639 426 603
www.puigrural.cat
info@puigrural.cat

Castell de l’Areny
Ajuntament
www.castelldelareny.cat

938 238 025

castell@diba.cat

Castell de n’Hug

Gironella

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

Ajuntament
Servei de Vigilants
www.gironella.cat
Mercat setmanal

SALUT
938 257 010

Castellar del Riu
938 212 775
608 998 663
castellarr@diba.cat

Ajuntament
Alcaldia

www.castellar.cat

Cercs

CAP
Farmàcia Bovet i Franch
Farmàcia Carme Ma Raich
Farmàcia Guixé

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

ÒPTIQUES
L’Òptica Gironella
www.lopticagironella.cat

938 250 652

ALIMENTACIÓ

938 247 890
938 248 187

Ajuntament
Museu de les Mines
www.cercs.net

Mercat setmanal Cercs
Mercat setmanal Sant Jordi
SALUT

cercs@diba.cat

(dijous)
(dimarts)

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

Dispensari Cercs
Dispensari Sant Jordi
Dispensari Rodonella
Dispensari Sant Corneli
Farmàcia

L’Espunyola
938 231 055

espunyola@diba.cat

Fígols
Ajuntament
www.figols.diba.cat

(dimecres)

SALUT

Dispensari

Ajuntament
www.espunyola.cat

938 250 033
938 228 181

938 248 052

figols@diba.cat

La Cooperativa-Agrobotiga
www.lacooperativa.cat

938 250 379

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

938 229 811
938 250 609
938 250 385
938 250 209

RESTAURANTS
Cal Pajares
www.calpajares.cat

938 250 209

AUTOMOCIÓ

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

PUBLICITAT EN
AQUESTA SECCIÓ
617 395 978

publicitat@tasta.cat
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 INFO BERGUEDÀ
CÀMPINGS

Càmping Gironella
www.campinggironella.cat

938 251 529

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

Gisclareny
Ajuntament
www.gisclareny.cat

937 441 020

973 370 055
973 370 055
973 370 016

Mercat setmanal
SALUT
Dispensari

(dijous)
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
www.montclar.cat

Ajuntament/Dispensari
Museu de l’Art del Bolet
www.montmajor.diba.cat

938 246 000
618 214 357

RESTAURANTS
Bar Restaurant La Plaça
Restaurant Montmajor

938 246 919
938 246 982

FORN
Forn Montmajor

626 039 507

938 231 092

montclar@diba.cat

RESTAURANTS
Hostal de Montclar 609 647 857 938 230 330
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Ajuntament
www.lanou.bergueda.org

938 259 000

nou@diba.cat

Olvan
Ajuntament
www.olvan.cat

SALUT
Dispensari Olvan
Dispensari Cal Rosal

938 250 013
938 228 619
938 221 999

Mercat setmanal
SALUT
Dispensari

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

938 380 000
938 380 525
938 380 850

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

Mercat setmanal

(divendres)

SALUT
Centre Assist. Primària

938 290 019

La Quar
938 242 007

Ajuntament
www.laquar.cat

quar@diba.cat

Sagàs

Ajuntament
www.sagas.cat

La Pobla de Lillet
Ajuntament
Oficina de Turisme
Col·legi
www.poblalillet.cat

Sant Julià de Cerdanyola

Puig-reig

La Nou de Berguedà

Gósol

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

Montmajor

Saldes

938 251 150

sagas@diba.cat

938 258 005
938 258 046

Ajuntament
Oficina de Turisme
www.saldes.cat

SALUT

938 258 074
938 258 036

Farmàcia
Dispensari

Sant Jaume de Frontanyà
Ajuntament
www.santjaumedefrontanya.cat

938 239 194

938 236 006

PUBLICITAT EN AQUESTA SECCIÓ

617 395 978

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

Ajuntament

Santa Maria de Merlès
Ajuntament
www.stmerles.diba.es

938 250 400

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

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

938 227 031
938 227 102
626 696 976

Vilada
Ajuntament
Local Pirinenc
www.vilada.cat

938 238 128
938 238 222

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

609 647 857

www.cal-candi.com

938 238 313

cal-candi@terra.es

Viver i Serrateix
Ajuntament
www.viveriserrateix.cat

938 204 922

UNIÓ DE BOTIGUERS I COMERCIANTS DE PUIG-REIG

LA PUIG

EL REIG

MODA I COMPLEMENTS

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

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

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

DECORACIÓ I LLAR

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

Tencor
Arquitectura & Mobiliari
RESTAURACIÓ

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

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

LLIBRERIA

Llibreria Montserrat

938 380 088

FOTOGRAFIA I ELECTRÓNICA

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

Electricitat
–Electrodomèstics Calsina
Iglesias fotògrafs

938 380 247
938 380 005

ASSESSORIES / ASSEGURANCES

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

Al teu servei
de dilluns a dissabte de 9 a 22 h.
Treballem amb mútues:

i moltes més !

FINANÇAMENT A 18 MESOS SENSE INTERESOS
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