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VOLVO XC 60 2.4D 
163cv - 4x4 Aut Summum F. Equip
Any 2011             17.995 €  

BMW X5 3.0d 
Impecable 110.000 kms
automàtic - 235cv     16.995 €  

TOYOTA RAV 4 2.2 D4D 
Advance 150 cv
Any 2011             12.995 €

FINANCEM A MIDA
CONSULTI’NS

HONDA CRV 2.2 i DTEC 
150 CV 4x4  
59.000 kms           16.995 €

MB SLK 200 CABRIO 
136cv - molt bon estat
PREU OFERTA        3.995 €  

HONDA CRV 2.0 i DTEC 
150 CV 4x4  
model 2008             8.995 €

VW. GOLF VII TDI 
Acabat R-LINE navi+xenón+etc
Any 2014             14.995 € 

Mb c 200 Cabrio 184 
Automàtic super equipat  - Any 2017
28.000 kms           44.995 €

1r. ESPECIALISTA EN VW.GOLF
 Av. Madrid, 89 - Barcelona 08028 - Tels: 933 305 868 - 934 905 073 www.autortuno.com        https://www.facebook.com/autortuno         671 578 631

HORARI: De dilluns a divendres de 9h a 14h i de 16:30 a 20:00, dissabtes de 10h a 14h.

Autortuño a  TV: http://www.youtube.com/watch?v=MUuJ87lsfLM&feature=related          Bona Patum!
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 FIRES I FESTES

N ’hi ha per a tots els gustos i edats. La Festa Major de Puig-reig farceix 
els sis dies d’actes. Del 6 a l’11 de juny, hom pot gaudir d’espectacles, ha-
vaneres, balls, pregó, correfoc, teatre, sardanes, castellers, esports, sopars, 
cultura i molta gresca i xerinola. Una festa major pensada per al gaudi 

dels veïns i veïnes, però també dels visitants que aprofiten la festa gran del poble per 
anar-hi. En destaquem el concert d’El Pot Petit, el dissabte dia 8 a les 11:30h a 
l’Envelat 2.0, amb la col·laboració de Vincles Puig-reig; el concert “Cançó d’Amor 
i de Guerra” –premi Enderrock 2017–, a càrrec de la Simfònica de Cobla i Corda 
de Catalunya i la Polifònica de Puig-reig el dissabte a les 20:00 h al pavelló d’es-
ports; el concert a càrrec de Roger Mas, amb la col·laboració de l’Escola Municipal 
de Música de Puig-reig, el diumenge dia 9 a les 19 h al pavelló d’esports i el lluït 
concert seguit de ball de Gala, el dilluns 10 de juny a les 18:00h al pavelló d’es-
ports, a càrrec de l’Orquestra Selvatana. La comissió organitzadora i l’Ajuntament 
de Puig-reig us conviden a participar-hi. www.puig-reig.cat

A Puig-reig és Festa Major!



7

Programa Festa Major Puig-reig 2019

 DEL 6 A L’11 DE JUNY
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Tot en pneumàtics 
i manteniment del vehicle

C/. Sant Marçal, Parcel·la, nº 8 - Pol. Ind. La Sala
Tel./fax 938 380 451  -  08692 PUIG-REIG
E-mail: Pneumatics_MICAS@hotmail.com
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APART - HOTEL CAL MARÇAL

Ctra. de Berga, 8 - 11                  08692 Puig-reig
Tels. 938 380 386  -  938 380 575
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931 148 131
Ctra. Berga, 13 - Cal Rosal

Obert dissabtes, diumenges i festius

☎

FIRES I FESTES

Divendres 5 de juliol 
A la plaça del Comerç i a les 7 de la tarda, 
ball amb línia i zumba 
(veure programes).

Dissabte 6 de juliol
A la tarda: escape room 
(veure programes).

Diumenge 7 de juliol
A partir de les 10 del matí a la plaça del 
centre: 19a Trobada de Puntaires i 
exposició de manualitats i 9a Trobada de 

Plaques de Cava i col·leccionisme.
Partit de futbol entre casats i solters al 
camp de futbol.
A la tarda-vespre i a la zona esportiva: 
sopar de carmanyola, jocs i balls de folk.

Divendres 12 de Juliol
A la tarda, jocs infantils i festa de 
l’espuma.
A les 10 de la nit, havaneres amb el grup 
Cavall Bernat a la plaça de l’Estació. Preu: 
taquilla inversa. Hi haurà cremat de rom 
durant el descans i sortejos.

Cal Rosal està de Festa Major

A Cal Rosal tot es va preparant per a la festa gros-
sa, que se celebrarà els dies 5, 6, 7, 12, 13 i 14 de 
juliol. Sis dies de gresca i xerinola combinats amb cul-
tura, esport i gaudi.

Una festa major on hi trobareu balls, escape room, puntaires, 
sopars populars, actuacions, havaneres, jocs infantils, futbol, 
concursos, sardanes i molt més perquè tant els veïns com els 
visitants en puguin gaudir de valent.
L’Agrupació Cultural i Esportiva de Cal Rosal (ACE) i l’Ajunta-
ment d’Olvan us hi conviden.
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Dissabte 13 de juliol
4a edició de la Festa de la Bicicleta.
A les 10 del matí, pujada des del pla de 
l’Italià a Pedret, apte per a totes les 
edats. Hi haurà coca i xocolata per als 
participants.
Concurs de Botifarra a les 3 de la tarda 
al Bar Centre de Cal Rosal.
A les 5 de la tarda i al local social, 
pinta-cares i cercavila.
A 2/4 de 10 del vespre i al teatre, pregó 
de la Festa Major a càrrec de Josep 
Alcàntara. 
Seguidament, sopar popular (preu: 10 eu-
ros) i ball amb el quartet Pep i Maria José. 
Els tiquets del sopar popular es poden 
adquirir a qualsevol comerç de Cal Rosal o 
a qualsevol membre de l’ACE.

Diumenge 14 de Juliol
A les 11 del matí, missa de Festa Major 
cantada per la Coral Estel de Gironella. 
A 2/4 d’1 i a la plaça del Centre, audició 
de sardanes per la Cobla Pirineu i ver-
mut popular durant la ballada de sardanes. 
A la tarda i al teatre, representació de La 
taverna de l’Estel, a càrrec de la Coral 
Estel de Gironella. 

En cas de mal temps, els actes previstos 
a l’exterior es traslladaran al teatre 
de Cal Rosal. 
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 REPORTATGE

C al Rosal és difícil de definir perquè és 
moltes coses a la vegada. És rellevant 
per ser una antiga colònia industrial, 
la primera en construir-se i ser la més 
gran del Berguedà, per haver tingut 

l’estació del ferrocarril més gran de la línia Manresa 
a Guardiola i segurament també pel ser un nucli en-
cavalcat entre tres municipis: Olvan, Berga i Avià, el 
que li confereix ser un espai compartit, allunyat dels 
seus nuclis respectius, però amb una identitat definida 
i pròpia de la que tots se’n senten orgullosos. 

Així, Cal Rosal és, per un costat un antic nucli in-
dustrial com molts altres de la comarca, però per l’altre 
és el Portal del comerç del Berguedà un espai on hi 
trobem una diversitat d’establiments comercials i de 
restauració notable que estan oberts 365 dies l’any, i 
amb fires temàtiques, la més important i concorreguda 
de les quals és la del Bolet, que es fa a la tardor, per 
la qual, en anys de bonança meteorològica, hi passen 
milers de compradors a la recerca de l’àmplia varietat 
d’espècies micològiques que s’hi pot adquirir.  

Però també té altres atractius, com ser el punt 
d’inici de la Via Verda del Llobregat, un itinerari sa-

Un nucli comercial obert tot l’any, seu d’un centre de creació 
artística com és el Konvent que ha traspassat fronteres, i ser 
la porta de la Via Verda del Llobregat, un itinerari singular per 
fer a peu o en bicicleta seguint la via del carrilet, converteixen 
l’antiga colònia tèxtil en un punt singular del Berguedà que, 
sens dubte, cal tenir molt en compte.



Cal Rosal
parada i fondaPeriodista

rviladomat@periodistes.cat

Ramon Viladomat

VISTA GENERAL DE CAL ROSAL, ANTIGA COLÒNIA INDUSTRIAL I ARA CENTRE COMERCIAL DEL BERGUEDÀ
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ludable per fer a peu o en bicicleta que, seguint l’anti-
ga via del tren, arriba fins al pont de Pedret amb un 
recorregut de poc més de cinc quilòmetres i, last but 
not least, com dirien en anglès, acollir un dels centres 
de creació artística més singulars del país, com és el 
Konvent, reconegut internacionalment i del qual se’n 
parla abastament per la originalitat de les seves propos-
tes i pel nombre de persones d’arreu que les activitats 
que s’hi desenvolupen atrauen.

El vicepresident de l’Associació de Comerciants i 
propietari del restaurant Sol i Cel, Efrén Vila, explica 
amb entusiasme, l’oferta variada de serveis que aquest 
nucli de poc més de 400 habitants ofereix: farmàcia, 
taller mecànic, tres centres de restauració, rostisseria, 
forns de pa i coques, botigues de productes propis i de 
proximitat, centre de jardineria, dues perruqueries, un 
fisioterapeuta, venda de llenya... Una àmplia gama de 
serveis que té la peculiaritat d’estar sempre oberts, per 
poder satisfer a tothom qualsevol dia de l’any.

“Bàsicament tenim un públic familiar que coneix el que 
oferim, que sap que disposem d’una bona zona d’aparcament 
i que és una zona tranquil·la. Molts dels nostres clients son 
usuaris de la C-16, que sabem que aquí és un bon lloc per 
aturar-se, però també tenim molts esportistes, especialment 
ciclistes, persones que utilitzen la Via Verda... Els caps de set-
mana i festius no parem, ho tenim ple, i això és molt bon 
senyal de que el que oferim agrada”. 

A l’altra banda del riu, ja al sector de Berga, la si-
tuació és una altra. Aquí no hi ha comerç, com a l’altra 
banda, però també hi trobem entusiasme. En Xiscu 

Muixí és el president de l’Agrupació Cultural Espor-
tiva Cal Rosal, l’entitat que disposa de l’antic teatre de 
la colònia, un espai singular que té una gran activitat al 
llarg de l’any, malgrat necessitar d’importants reformes. 
“Aquí hi fem molts dies teatre, a més de fer-hi les festes 
importants de l’any –comenta el Xiscu- i també posem a 
disposició de tothom l’antic Centre, per fer-hi celebracions”. 
Aquest és l’espai del cafè restaurant que ara està tancat 
perquè li cal una posada al dia important que l’associ-
ació no pot assumir. “L’Agrupació tenim un document 
notarial que ens cedeix l’ús del centre i el teatre, però com 
que no en som els propietaris ni se sap qui és, llavors des 
de l’Ajuntament de Berga ens diuen que no poden do-
nar-nos diners per arreglar-lo”. 

“Estem pendents d’una resolució judicial que ens per-
meti actuar com a propietaris, el que ens permetria rebre 
ajuts per posar en condicions aquest espai fantàstic” explica 
en Xiscu, per afegir que “amb les quotes dels nostres associ-



CAL ROSAL ES CONEIX COM EL PORTAL DEL COMERÇ DEL BERGUEDÀ PER LA SEVA OFERTA DE SERVIES OBERTS ELS 365 DIES DE L’ANY
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ats poques coses podem fer per mantenir-lo. Es veritat que du-
rant els dies de campanya electoral, tots els partits van oferir 
suport a desencallar aquest tema. Ara, un cop passades les 
eleccions, veurem en què queden tots aquests bons propòsits”.

A l’altre costat de la carretera, per la qual gairebé no 
hi ha trànsit de cotxes, hi ha l’església i les naus de l’anti-
ga colònia. L’església està en servei, i encara s’hi diu missa 
cada dissabte, però la fàbrica presenta un aspecte d’aban-
donament llastimós. És el problema de nos saber qui n’és 
ara l’amo. Uns diuen que és d’Hisenda, altres que tot està 
embargat per la Seguretat Social... Mentrestant, des de fa 
més de 25 anys, quan la fàbrica va tancar definitivament 
el 1992, cap Ajuntament dels que hi ha hagut a Berga 
en aquests anys, ha estat capaç d’ingressar un sol euro pel 
pagaments de la contribució urbana, que per poc que fos, 
si la xifra anual la multipliques pels anys transcorreguts 
pot resultar una fortuna que permetria tenir l’entorn en 
millors condicions del que ho està actualment. El pro-
blema sembla ser que Cal Rosal queda massa lluny de 
Berga perquè aquesta sigui una preocupació rellevant pel 
seu Consistori.

A pocs metres d’aquí hi trobem l’estrella de la mo-
dernitat, la joia de la corona de la nostra història: el Kon-
vent, l’antiga escola de la colònia i residència de noies, 
portada per una congregació religiosa, com també tro-
bem en altres colònies del Llobregat, però en aquest cas, 
ocupant un edifici singular que impressiona per la seva 
grandària, ara convertit en centre cultural d’última ge-
neració i de visita obligatòria per tots els seguidors de les 
darreres tendències de creació artística.

El problema és el mateix que la resta d’espais públics 
de la colònia: no se’n coneix el propietari, el que vol dir 
que poc podem fer. Pel que sembla, si mai ningú ha recla-
mat la seva propietat podem deduir que pot ser de tots. I 
així és com funciona, un espai totalment obert, conduit 
per uns gestors, que el posen a disposició de tots aquells 
que tinguin alguna cosa nova a dir o aportar. Així pot se-
guir fins que se’n cansin o algú trobi una solució alternati-
va que el rescati de la seva al·legalitat.

Mentrestant, els veïns de Cal Rosal contents de 
la seva existència, principalment per haver-los posat 
en el mapa. Ara mateix, Cal Rosal no s’entén sense 
el Konvent, un recurs del qual tots esperen treure’n 
profit. Menys pels alternatius del consistori berguedà, 
pels quals, per ara, no sembla que la història els afecti. 
La veritat, potser millor que sigui així.

Del tancament del ferrocarril 
a la desviació de la carretera
El 25 d’agost del 2006 és una data històrica que marca 
un punt d’inflexió important en el desenvolupament del 
sector d’Olvan de Cal Rosal, com ja ho havia estat ante-
riorment, el 30 de juny de 1973, quan es va clausurar la 
línia de tren de viatgers entre Olvan i Manresa, després 
de 88 anys de servei, un any després que es clausurés la 
línia d’Olvan Guardiola, el  2 de maig de 1972. O el 
1992, quan es produí el tancament definitiu de la fàbrica 
de la colònia. Tots ells fets negatius que han suposat una 
forta sotragada pel futur de Cal Rosal, però que no han 
estat impediment per seguir endavant en la lluita per a la 
recuperació de l’antiga colònia.

El fet es que aquest dia d’agost d’ara fa 13 anys es 
va inaugurar l’autovia entre Gironella i Berga, el que 

CAL ROSAL


EL CENTRE COMERCIAL OFEREIX UNA ÀMPLIA OFERTA DE SERVEIS DE RESTAURACIÓ.
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significava que la concorreguda carretera C-16 deixava de 
passar pel centre de Cal Rosal. Això que molts pobles han 
reivindicat, que la carretera deixi de passar pel centre de la 
població, en el cas de Cal Rosal aquest fet va suposar un 
autèntic daltabaix, ja que la majoria de comerços vivia dels 
usuaris de la carretera, en un moment en què la resta de po-
blacions del Bages i Baix Berguedà per les quals passava la 
C-16, ja feia uns anys que havien desviat ja el trànsit per les 
seves respectives variants. 

Durant uns quants anys, des de l’obertura del Túnel del 
Cadí, Cal Rosal es va poder consolidar com un important 
centre de serveis on un s’hi podia aturar perquè disposava 
d’una àmplia i varada oferta, tant de comerços com també 
de restaurants. Per això, el fet que d’un dia per l’altre, per la 
carretera per on hi circulaven milers de vehicles cada dia, la 
desesperació i el pànic es van apoderar de bona part dels seus 
habitants que depenien d’aquests passavolants, la majoria 
d’ells camí de la Cerdanya.

Des de llavors, la lluita per recuperar tot això perdut ha 
estat constant, i des de l’associació de comerciants no s’ha 
parat per recuperar de la manera que fos, aquesta activitat 
que dona vida a moltes famílies del nucli situat dins el ter-
me d’Olvan.

De tot plegat, Cal Rosal ha recuperat especialment la seva 
importància, gràcies al nucli comercial que ha sabut remuntar 
aquest marginació de les vies de comunicació principal que ha-
via mantingut al llarg dels anys, entre Manresa i Berga, primer 
amb el ferrocarril, amb la seva estació principal d’enllaç cap a 
l’Alt Berguedà, i després, per la carretera que enllaçava les dues 
capitals cap al nord, a través del Túnel del Cadí.

La colònia de Cal Rosal, creada per la família 
Rosal, originària de Berga, a mitjans del se-

gle XIX, té tots els elements i les característiques 
que li son pròpies com ara les naus de la fàbrica 
situada al costat del riu, els carrers d’habitatges 
pels treballadors, l’església, el cafè i centre cultural 
i recreatiu, i especialment, l’escola i el convent de 
les monges, que havia estat també residència de 
noies que treballaven a la fàbrica.

Precisament en aquest espai, un cop aban-
donat després del tancament de la fàbrica, on es 
crea aquest centre cultural que pren el nom de 
Konvent i amb la voluntat de dinamitzar la cultu-
ra al Berguedà, de generar un espai de trobada, 
creació i exhibició per a artistes de la comarca, 
amb una programació al llarg de l’any, que s’in-
tensifica els mesos d’estiu, amb un festival el mes 
de juny, i amb actuacions i performaces diverses, 
especialment els caps de setmana.

Segons els mateixos impulsors del projecte 
defineixen “el Konvent és un espai per l’art, però 
a diferència d’altres, també és una manera de fer 
i entendre la cultura arrelada al territori. L’essència 
del projecte és la llibertat, fet que implica renunciar 
a molts dels requisits de la gran majoria d’orga-

nismes oficials. El Konvent s’autogestiona, té les 
seves forces centrípetes i centrífugues, una idio-
sincràsia particular que s’ha convertit en un model 
de referència. L’escala de treball és glocal amb un 
enfocament que busca la suma d’aportacions de 
diverses disciplines per esdevenir revulsiu cultural.

El seu director i fundador, Pep Espelt, ho in-
terpretava així en una entrevista publicada a la re-
vista L’Erol de la primavera de 2018 “El boca ore-
lla fa que hi hagi molta gent que vulgui venir. Quan 
un espai creatiu i arquitectònic desentona, fa que 
la gent vulgui conèixer-lo”. I clar, aquí al Konvent, 
el bèstia és que no tenim pressupost, no tenim 
una línia o en tenim moltes. Però, en el fons, això 
és el més interessant”, per més endavant dir: “Al 
Berguedà, el Konvent ha marcat un abans i un 
després al que estàvem acostumats. Konvent ha 
bombardejat el Berguedà`i ha portat milers de 
propostes que mai haguessin passat per aquí”. í

El Konvent, punt 
d’atracció internacional
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La Via Verda del Llobregat és una ruta lineal de 10,5 km de longitud 
d’anada i tornada, tancada al trànsit de vehicles i reservada a vianants i ci-
clistes, que transcorre seguint l’antiga via del carrilet des de Cal Rosal fins al 
pont de Pedret, passant pels antics túnels i ponts del tren que li donen un alt 
atractiu singular, sempre al costat del riu Llobregat. L’itinerari és fàcil i planer, 
apte per tots els públics i molt recomanable per fer en família..

Un cop arribats al pont de Pedret, un infraestructura gòtica remarcable 
amb la típica característica de pont en esquena d’ase, podem arribar-nos fins 
a l’església de Sant Quirze, dels segles IX-X, una de les principals joies de l’ar-
quitectura romànica del Berguedà, visitable tots els caps de setmana i festius.

Tot l’itinerari de la Via Verda transcorre per un ombrívol i frescal bosc de 
ribera on sentim la remor de l’aigua durant tot el recorregut. Segons trobem a 
les guies, aquest es un itinerari que es pot fer qualsevol dia de l’any i és ideal en 
dies de calor, aprofitant les primeres hores del matí o les últimes de la tarda. í

La Via Verda del Llobregat
Itinerari de salut seguint l’antiga via del tren des de 
Cal Rosal fins al pont de Pedret

El sector de Berga, el que conforma 
l’antiga colònia industrial, és el que presen-
ta un aspecte més abandonat, bàsicament 
per l’aspecte desangelat de les antigues 
naus de la fàbrica, abandonades des del 
tancament de la cooperativa Bergaolvan 
SAL, l’any 1992 creada pels treballadors 
per intentar salvar l’activitat industrial des-
prés de la fallida de l’empresa l’any 1987.

Un indret lligat 
al ferrocarril
Cal Rosal va ser, durant molts anys, 
una de les principals estacions impor-
tants de la línea de ferrocarril Barce-
lona-Manresa-Olvan-Guardiola, de 
la qual els Rosal en van ser els princi-
pals accionistes, i que més endavant 
es perllongà fins a Guardiola, pel 
transport del carbó de les mines de 
Fígols. De fet, malgrat l’estació va 
portar el nom del municipi on estava 
situada, Olvan, també era l’estació 
de Berga, de la que la separen uns 
escassos dos quilòmetres. 

Segons explica l’historiador An-
toni Salmeron, en el seu llibre Els 
Ferrocarrils Catalans. 100 anys d’his-
tòria, publicat l’any 1985, la creació de 
l’estació d’Olvan va venir per la seva 

proximitat a la Colònia Rosal, que 
es trobava a menys d’un centenar de 
metres. “Després de la inauguració de 
l’enllaç amb la Companyia del Nord, a 
Manresa, i la prolongació fins a Guardi-
ola, el servei de transport  de viatgers fou 
ampliat fins a cinc trens diaris, dels quals 
quatre recorrien completament el trajecte. 
Invertien una hora aproximadament per 
arribar a Sallent, dues hores més fins a 
Olvan i arribaven a Guardiola després 
de quatre hores de recorregut, cosa que 
representava una mitjana aproximada  
de 18,5 km/hora. Els trens de mercaderi-
es lògicament trigaven encara molt més. 
Però a partir de l’arribada de les primeres 
locomotores diesel, a partir de 1955, el 
servei millorà ostensiblement, ja que si bé 
els trens transportaven la mateixa càrre-
ga, s’aconseguia una més alta velocitat i 
disminuïen les incidències”. 

Amb els anys, Cal Rosal va esde-
venir un nucli de població destacable 
precisament pel fet de ser també estació 
del ferrocarril, repartit entre tres muni-
cipis: Berga, Olvan i Avià. Aquest fet li 
dona una singularitat que no trobem en 
altres indrets de la comarca, ja que els di-
ferents nuclis i també serveis els trobem 
repartits en els tres municipis. í

CAL ROSAL
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Arriba la festa berguedana per excel·lència. Tot es posa a punt per a la 
celebració. El Tabal surt de l’Ajuntament després del ple de l’Ascensió, 
anunciant que, un any més hi haurà festa. El barri vell està preparat per 
la Patum de la Pietat, els músics afinen els instruments pel concert del 
Ricard Cuadra i els fuets ja són a punt per a la prova del diumenge abans 
de Corpus. I, naturalment, tothom està preparat per, un any més, gaudir 
de la Patum. N’hem parlat amb la regidora de Patum, Mònica Garcia que 
properament deixarà el càrrec després de quatre anys a l’Ajuntament.   

Un any més, 
fem Patum, 
fem tradició!

L a regidoria de Patum continua 
ampliant els actes paral·lels a la Pa-
tum, amb l’objectiu de diversificar 
l’afluència de gent. 

El dimecres, a la plaça Viladomat i mentre 
duri el passacarrers, hi haurà una punxadis-
cos, Dj. Magenta. És una activitat que pre-
tén donar a conèixer el Punt Lila i fer-ne 
difusió des del mateix dimecres. 

La regidora de Patum, Mònica Gar-

cia, explica que “divendres també és un dels 
dies on hi haurà diverses activitats. A la tarda 
i a la plaça Viladomat actuarà La tresca i la 
verdesca, un dels grups infantils més rellevants 
de Catalunya. Després tindrà lloc el concert de 
Quico, el Cèlio, el Mut i el Noi de ferreries. En 
acabar, hi haurà ball popular a càrrec del duet 
Dolfi i Fermí. Cal que hi hagi activitats per a 
totes les edats i gustos”.

Les entitats faran els seus concerts i 
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dissabte tindrà lloc el que organitza 
l’Ajuntament. Una altra de les nove-
tats és diumenge al vespre. Enguany 
s’escau amb la revetlla de Sant Joan i, 
per evitar una sobremassificació a la 
plaça, ja que al ser festiu dilluns la gent 
no tindrà pressa, a la plaça de les Cols, 
darrere el mercat municipal, s’organit-
zarà una revetlla de Sant Joan. Aquesta 
començarà a la mitjanit amb un grup 
de rumba de l’alt Berguedà anomenat 
La Kiwi i la Tropical Band. Després, la 
Dj. PD YU acabarà d’animar la festa 
fins a les 4 de la matinada.

Una altra innovació d’enguany 
és l’ampliació del Punt Lila amb un 
servei itinerant de detecció i d’acom-
panyament que, segons explica García, 
“ens va funcionar molt bé per Carnaval i 
quan la gent està dispersa i va cap a altres 
llocs que no són el centre de la festa, hi po-
den anar alguns especialistes; és important 
que la gent els pugui veure i els puguin fer 
consultes, ja que generen seguretat”. Tant 
dimecres com dissabte hi haurà el Punt 
Lila fix i dos professionals més que fa-
ran la itinerància.

Un novetat de l’any passat però 
que aquesta Patum s’hi dona nom i for-

ma, és la campanya de reducció de con-
sum alcohòlic. Enguany augmenten els 
dies que hi haurà barres sense alcohol. 
La regidora de Patum explica que “això 
no és un negoci. Són subvencionades per 
l’Ajuntament i només s’hi elaboren còctels 
sense alcohol fets amb fruita natural i de 
qualitat. Es venen a 1,5 €, el preu de la 
beguda alcohòlica més barata, perquè la 
persona no triï pel preu o que, si més no, 
pugui alternar-ho amb altres begudes”.

Fa tres anys que l’Ajuntament ha 
subministrat aigües a tots els concerts 
i esdeveniments que organitza, com 
Carnaval o altres festes. Aquest any 
es porta a terme aquesta campanya 
anomenada “La Patumaigua” amb 
el lema “L’aigua també vol anar a 
Patum”, que segons Mònica García 
“inclou 11.000 aigües a repartir durant 
tots els dies de Patum a diferents punts 
com l’Ajuntament, el Punt Lila i a les 
diferents barres dels concerts de la revetlla 
i el de dissabte. Aquestes aigües se sumen 
a les fonts extres que s’instal·len al Vall i 
al carrer del Roser. Seran unes aigües eti-
quetades amb el lema i amb l’objectiu de 
revertir les situacions generades per un ús 
problemàtic de l’alcohol”.
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La Patum tindrà 
una aplicació mòbil
Actualment està en període de proves. 
L’APP de la Patum es podrà descarre-
gar gratuïtament i s’ha elaborat per a 
Android i IOS. Té dues parts diferen-
ciades: una més per al públic local i una 
altra que serà de més utilitat per a la 
gent que visita la ciutat i la festa. Mò-
nica Garcia explica que “en la part més 
destinada als berguedans es preveu que 
hi hagi localitzacions, alarmes indicant 
l’inici dels actes i altres utilitzacions, 
amb l’objectiu d’anar-les ampliant. 

Pel que fa a la part destinada als visi-
tants, hi ha la història de les compar-
ses, comentada des d’un punt de vista 
més fresc. També hi haurà l’explicació 
de “Què passa en una Patum”. Durant 
tot l’any hi ha gent que ens demana: 
‘Quins són els actes de la Patum?’. És 
clar, el programa no ha sortit en aquell 
moment, però sí que sabem que hi ha 
alguns actes que no canvien, com els 
passacarrers, les Patums de lluïment i les 
complertes, que hi ha un concert el dis-
sabte o altres activitats fixes... D’aquesta 
manera, molta gent es podrà planificar 
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la seva estada a la ciutat durant les fes-
tes. Aquesta Patum estrenarem l’aplica-
ció i, per a l’any vinent, aplicarem els 
canvis o millores que haguem detectat 
que cal fer-hi”.

Mònica García: “Com 
a regidora de Patum, 
he après molt” 
“És una experiència molt positiva”, diu 
la Mònica. “L’aprenentatge que com-
porta gestionar la regidoria de Patum és 
altíssima, ja que hi ha moltes àrees que 
afecten la festa i coordinar-ho és de les més 
complicades que hi ha a l’Ajuntament 
de Berga. La festa té un interès molt gran 
per als mitjans de comunicació, per això, 
qualsevol decisió o canvi genera debat i 
opinions. És acció i reacció. Té influència 
en tothom. Amb l’alcaldessa Montserrat 
Venturós hem viscut algunes experiències 
que ens han posat molta pressió, que ens 
ha costat molt de resoldre i que, segura-
ment, altres persones haguessin solucionat 
d’una altra manera, però posaria la mà al 
foc per dir que mai seria de manera com-
pletament satisfactòria per tothom, ja que 
els interessos, les opinions i posicions són 
molt heterogènies”. 
Mònica García creu que “hem pressio-

nat per molts cantons perquè, com a mà-
xim exponent de la cultura berguedana, 
la Patum és on nosaltres, com a poble, 
ens mostrem. Hem d’explotar al màxim 
les possibilitats de l’Ajuntament. No vens 
a quedar bé ni a quedar malament amb 
ningú, sinó a treballar i a fer la feina que 
cal fer. A la Patum –penso que això és 
una diferència– l’hem tractat com a les 
altres festes. Teníem uns objectiu clars a 
l’àrea de festes que eren: fer-les tan trans-
versals com fos possible, és a dir, que hi ha-
gués entitats col·laborant-hi, activitats per 
a tothom. Accessibles, que tothom pogués 
gaudir de la festa, i amb aquesta accessi-
bilitat que hi hagués un punt important 
de transparència. Per exemple, els rucs dels 
Elois, els vas a buscar amb el teu DNI. 
Sabem a qui li donem el ruc, sabem amb 
quin ordre arriba la gent... En totes les 
festes hem volgut promoure això i a la 
Patum es veu molt més. Hem augmentat 
la participació, per exemple, en el concurs 
de cartells. Primer vam abaixar la dotació 
econòmica. Un grup de persones del sector 
ens van dir: ‘No ho feu, augmenteu la do-
tació’, i així ho fem, obrint-ho i fent-ho 
arribar a molts indrets. A les comparses 
passa el mateix. Els reglaments de règim 
intern ens interessen perquè totes les per-

PATUM 2019
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Plaça Europa, 10                      08600 BERGA
T. 608 944 986
alba_ballet@live.com

MATRÍCULES OBERTES

sones que no sabrien com acostar-se a la 
Patum, ho puguin fer. Al balcó també 
hem democratitzat l’assistència dels ciu-
tadans amb un sorteig, seguint mante-
nint unes places destinades a regidors i 
convidats. Les nenes dels administradors 
ja són nens i nenes des de fa dos anys. Que 
hi hagi un Punt Lila és molt important 
davant d’una festa d’aquestes caracterís-
tiques, deixant clar què s’hi ve a fer a la 
Patum”.
Mònica Garcia explica que enguany, 
tot i que ja hi haurà el nou Ajuntament 
i ja no serà regidora, encara la viurà 
amb nervis i responsabilitat. Explica 
que “la Patum més tranquil·la per mi 
serà la del 2020. De la coordinació amb 
els cossos de seguretat, l’organització de la 

festa i tot el que envolta la Patum, en sóc 
responsable. Amb tres dies de diferència 
entre els nous regidors i la Patum és im-
possible que em pugui desentendre de res. 
Cal prendre decisions importants i, tot i 
que tens gent que t’ajuda, que et diuen 
el que pensen, has de prendre decisions 
molt importants. Recordo la d’aturar la 
Patum el dia de l’estrena de la cançó del 
Bruce Springsteen, però per a fer-ho cal 
un cert coneixement que generes només 
gestionant, estudiant i treballant amb 
tots i tot el que envolta i fa possible la 
festa. És una qüestió de seguretat. Aquest 
any hi seré ajudant en tot. Aquests quatre 
anys han estat un aprenentatge, com una 
carrera, a nivell de grups, de relacions hu-
manes i també d’un mateix”.
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Un any més, la ciutat de Berga reviurà el 
seu particular miracle anual: la Patum. 

Enguany, aquesta celebració eminentment 
primaveral dona pas a l’arribada de l’estiu, 
de tal manera que la darrera gran solemnitat 
del calendari lunar anual, el Corpus, se so-
lapa amb la primera festivitat important del 
calendari solar, Sant Joan.

La Patum, la festa dels sentits i els sen-
timents, l’única forma d’expressió cultural 
catalana reconeguda per la Unesco com a 
Obra Mestra del Patrimoni Oral i Imma-
terial de la Humanitat, és una celebració 
que cada any sembla igual, idèntica a la dels 
anys anteriors, però que, sortosament, cada 
any és diferent, distinta en detalls, petits i no 
tan petits, a les Patums precedents. I això es 
deu esdevenir des que els nostres avantpas-
sats degueren començar a celebrar-la, segu-
rament a les darreries del segle XIV.

Just enguany, per exemple, fa cent 
anys que la festa visqué la reincorpora-
ció dels nans nous després d’una dècada 
d’oblit institucional (1908-1918) durant la 
qual foren arraconats i deixaren d’actuar 
a causa del seu mal estat de conservació. 
També enguany fa just un segle que al 

programa de la Patum hi començaren a 
aparèixer els primers anuncis, i el 15 d’oc-
tubre s’esdevindrà el centenari d’un acord 
municipal que decidia d’enviar els nans i els 
gegants a Reus en un acte que finalment 
es va suspendre per manca de participació.

Ara bé, si un canvi important va viure la 
Patum del 1919 fou el deixar de celebrar el 
tradicional Bon Jorn. Aquest acte patumai-
re consistia en una passada pels carrers de 
la ciutat un cop acabats els tirabols del di-
mecres de Corpus al vespre (en afegir-se la 
passada del dissabte l’any 1901 el Bon Jorn 
també es va incorporar al programa d’actes 
d’aquell dia). Formaven part d’aquesta comi-
tiva representants de l’Ajuntament, l’agutzil, 
els músics i el Tabal i anaven parant davant 
de les cases dels prohoms de la ciutat. 
Anunciaven llur presència amb un repic de 
Tabal i aleshores l’agutzil picava la porta i pre-
gonava: “Don … tingui un bon dia, lo veïnat 
per cortesia i un bon jorn que Déu nos do”. 
En acabat, la comitiva reprenia el camí cap a 
una altra casa i així fins qui sap quina hora.

Tal i com desitjaven els nostres avant-
passats amb el Bon Jorn, molt bona Pa-
tum a tothom! í

ALBERT RUMBO

Patum 2019

Historiador  
expert en Patum

OPINIÓ
L’HISTORIADOR BERGUEDÀ AL-
BERT RUMBO, HA GUANYAT EL 
PREMI RAFAEL PATXOT 2019 QUE 
LLIURA L’INSTITUT D’ESTUDIS 
CATALANS (IEC) AMB EL TREBALL 
FESTA, GUERRA I POLÍTICA: LA 
CULTURA POPULAR EN TEMPS 
CONVULSOS I LA SEVA UTILIT-
ZACIÓ POLÍTICA. EL CAS DE LA 
PATUM DE BERGA.
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Dissabte, 15 de juny
A les 10 de la nit, a la plaça de Sant Pere,
Concert de Patum: XXIIè Memorial Ricard 
Cuadra amb Andrea Motis – Quintet i la 
Banda del Memorial Ricard Cuadra*

Diumenge, 16 de juny
A 2/4 de 6 de la tarda, 
a la plaça de Viladomat,
68è Concurs Nacional de Colles 
Sardanistes amb la Cobla Pirineu.**
A les 8 del vespre, a la plaça de Viladomat,
Els quatre fuets. 

Dimarts, 18 de juny
A 2/4 de 7 de la tarda, al pati de l’escola, 
Patum de l’Escola d’Educació Especial llar 
Santa Maria de Queralt, amb la Banda de 
l’Escola Municipal de Música de Berga.

Dimecres, 19 de juny
A les 12 del migdia,
El tabaler i els quatre gegants, al so 
de la Banda de l’Escola Municipal de 
Música de Berga, satisfaran els bergue-
dans i les berguedanes amb la tradicional 
passada.
A les 8 del vespre, 
tabal, maces, guites i gegants vells, 
acompanyats per la Cobla Pirineu, 
sortiran de la plaça de Sant Pere i faran 
els salts corresponents als emplaçaments 
escollits per les autoritats locals. Acabaran 

amb tirabols a la plaça de Sant Joan i a la 
plaça de Sant Pere.
A la 1 de la nit, a la plaça de Viladomat
Dj Magenta. Promoció del Punt Lila Vull La Nit!

Dijous, 20 de juny
A 2/4 de 10 del matí,
Engegada de coets i passada amb la 
Cobla Pirineu.
A 2/4 d’11 del matí, a l’església parro-
quial de Santa Eulàlia,
Missa major. L’Orfeó Berguedà cantarà 
la missa i, al final, interpretarà l’Himne del 
Sagrat Cor de Mn. Marià Miró. 
Tot seguit, a la plaça de Sant Pere,
Patum de lluïment amb la Cobla 
Pirineu.
A continuació, a la plaça de Viladomat,
Sardanes amb la Cobla La Principal de 
la Bisbal.**
A 2/4 de 5 de la tarda, a la Residència 
Nostra Senyora de Queralt, Concert amb la 
Cobla La Principal de la Bisbal.
A les 6 de la tarda, a la plaça de Viladomat,
Sardanes amb la Cobla La Principal de 
la Bisbal.**
A 2/4 de 10 de la nit, a la plaça de Sant 
Pere, Patum completa, amb la Cobla 
Pirineu. Acabada La Patum, a la plaça de 
Viladomat, Sardanes amb la Cobla La 
Principal de la Bisbal.

Programa d’actes
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Divendres, 21 de juny
A les 10 del matí, 
Passada de les comparses de La Patum 
Infantil amb la Banda de l’Escola 
Municipal de Música de Berga.
A les 11 del matí, a l’església parroquial de 
Santa Eulàlia, Missa cantada per la Coral 
Queraltina del Casal Cívic. 
S’obsequiarà les persones assistents a 
la missa amb els tradicionals clavells i 
panellets.
A les 12 del migdia, a la plaça de Sant 
Pere, 
Patum Infantil de Lluïment amb la 
Banda de l’Escola Municipal de Música 
de Berga, tot seguit, a la casa de la ciutat,
repartiment dels premis del 30è concurs 
de Dibuix Infantil
A les 5 de la tarda, a la plaça de Sant Pere,
Patum Infantil completa amb la Banda de 
l’Escola Municipal de Música de Berga.
A les 6 de la tarda, a la plaça de Viladomat,
Espectacle infantil “A quant va la mel?” a 
càrrec de La Tresca i la Verdesca
A les 8 del vespre, a la plaça de Viladomat,
Espectacle “25 anys al 4L” amb Quico 
el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries
A les 10 del vespre, a la plaça de 
Viladomat,
Ball popular a càrrec de Dolfi i Fermí

Dissabte, 22 de juny
A les 11 del matí,

Passada amb la Cobla Ciutat de Berga.
A les 12 del migdia, a la casa de la ciutat,
lliurament dels Títols de Patumaire i 
Patumaire d’Honor i dels premis del 45è 
Concurs de Cartells. 
A 2/4 d’1 del migdia, a la plaça de Sant 
Joan, Sardanes amb la Cobla de l’Escola 
Municipal de Música de Berga. 
A 2/4 de 8 del vespre, Tabal, Maces, 
Guites i Gegants Vells, acompanyats per la 
Cobla Ciutat de Berga, sortiran de la plaça 
de Sant Pere, faran els salts corresponents a 
les places de la ciutat i davant dels domicilis 
dels administradors i administradores. 
Acabaran amb els Tirabols a les places de 
Sant Joan i de Sant Pere. 
A partir de les 9 de la nit, al passeig de la 
Indústria (davant del CAP Berguedà):
Actuació del grup local Wildeers, guanya-
dor del 3r Concurs de Bandes
Tot seguit, actuarà el grup de rock Obeses
A la mitjanit, actuació del grup Besos de 
Perro
Al voltant de les 2 de la matinada, Roba 
Estesa
Per finalitzar, Thug Life Band 
Durant tota la nit hi haurà barra de còctels 
sense alcohol.

Diumenge, 23 de juny
A 2/4 de 10 del matí,
Engegada de coets i passada amb la 
Cobla Ciutat de Berga.

PATUM 2019
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A 2/4 d’11 del matí, a l’església 
parroquial de Santa Eulàlia, Missa Major. 
Durant la celebració de l’ofici s’interpretarà 
la Missa Patumaire. Tot seguit, a la plaça 
de Sant Pere, Patum de lluïment amb la 
Cobla Ciutat de Berga.
A continuació, a la plaça de Viladomat, 
Sardanes amb la Cobla Berga Jove.
A ¾ de 5 de la tarda, a la Residència de 
Sant Bernabé,
Concert amb la Cobla Berga Jove. 
A les 6 de la tarda, a la plaça de Viladomat,
Sardanes amb la Cobla Berga Jove.
A 2/4 de 10 de la nit, a la plaça de Sant 
Pere, Patum completa, a càrrec de Cobla 
Ciutat de Berga.
Acabada La Patum, a la plaça de Viladomat,
Com a cloenda de les festes, Sardanes 
amb la Cobla Berga Jove.
A partir de les 12 de la nit, a la plaça 
de Mn. Huch, Revetlla de Sant Joan 
Patumaire amb El Kiwi & La Tropikal 
Band i la PD Yu.

ALTRES ACTES
Diumenge, 16 de juny

A 2/4 de 12  del migdia, a la plaça de 
Sant Pere, Diada dels Quatre Fuets amb 
els Castellers de Berga, els Minyons de 
Terrassa i els Capgrossos de Mataró.

Divendres, 21 de juny 
Al vespre, concerts i activitats programats 

per entitats berguedanes a les places del 
barri vell. 

Exposicions:
“Obres presentades al 45è concurs 
de cartells”
Inauguració el 2 de juny a les 8 del vespre. 
Romandrà exposada, fins al 30 de juny.
Sala Casino, ronda de Queralt, 15.
“Xavier Gassó: llums i colors de Patum”
Romandrà exposada des del 31 de maig 
fins el 25 de juny, els dies laborables de 8 
a 3 de la tarda.
Vestíbul del Pavelló de Suècia.

Punt lila vull la nit!
És un servei professional d’informació i acom-
panyament per a la prevenció i detecció de 
situacions de violència masclista que es poden 
produir en espais d’oci nocturn.
La iniciativa s’inclou dins de la campanya “Vull 
la Nit! Festes lliures de sexisme a Berga” amb 
la finalitat de donar visibilitat i combatre les 
violències sexuals. Per això, s’habilitarà el Punt 
Lila-Vull la Nit! durant les nits de dimecres a 
diumenge, a la plaça de Viladomat.

Horaris:
Dimecres, 19 de juny: de 19h a 4h
Punt Lila Itinerant: de 21h a 3h
Dijous, 20 de juny: de 20h a 4h
Divendres, 21 de juny: de 21h a 4h
Dissabte, 22 de juny: de 20h a 5h
Punt lila itinerant: de 23h a 6h
Diumenge, 23 de juny: de 21h a 5h

PATUM 2019
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E ls Elois d’enguany se celebraran els dies 27 i 28 de juliol, 
amb els actes tradicionals i les passades, però amb l’acti-

vitat centrada al barri vell.
La Farsa torna a proposar el rapte de la núvia i l’Ajuntament, 

amb el suport de l’AV de la Pietat, organitzarà la Nit Jove a la 
plaça de la Pietat on hi actuarà el grup Sense Sal, precedits pel 
grup local Apardalats. Hi haurà sopar de pinxos i botifarres i 
sardanes a la plaça de la Pietat. Finalitzarà amb la passada del 
matí, el casament i el ball popular amb Dolfi i Fermí. 

També es manté la mostra d’oficis de dissabte a la tarda i, 
aquest any, per a millorar-la i ampliar-la, s’hi incorporaran 
dos nous oficis: un baster ens ensenyarà la seva feina i portarà 
una mostra de cadires catalanes que s’utilitzen per a pujar a 
sobre els cavalls i eugues; a la plaça de Sant Pere també hi 
haurà un jove ferrador. Igualment, a la plaça del Carme, hi 
tindrem un ferrer, a la plaça Pietat i a la font de la rectoria 
hom hi podrà veure diferents oficis. S’escurça el recorregut 
perquè hi ha demostracions que tenen una major durada.

Són oficis poc coneguts i que tenen a veure amb els nostres 
avantpassats i les arrels berguedanes.

MENÚ DIARI     
SOPARS DE GRUPS 
I CELEBRACIONS

Plaça Europa,  6               08600 BERGA
938 223 121  

FIRES I FESTES

Els Elois 2019

Festa Major Barri de Santa Eulàlia 
de Berga. 19, 20 i 21 de juliol
Divendres 19

17:30h Festa de l’escuma amb Divertimento
19:30h Pregó inauguració
20:30h Venda tiquets pinxos. Repartiment a les 21h
22:30h Discomòbil amb Divertimento

Dissabte 20
10:00h Lliurament de làmines i recollida a les 12h
16:00h Jocs de cucanya i bingo
16:00h Campionat de botifarra al Frankfurt Santa Eulàlia
20:00h Venda de tiquets pels entrepans. 
Repartiment a les 20:30h
23:00h Ball amb el grup orquestral Liberty

Diumenge 21
08:00h Diana florida
08:30h Partit de Futbol júnior
09:00h Missa. En acabar hi haurà xocolatada pels assistents
10:00h Tres inflables
15:00h Campionat de Truc al Bar Astúrias
17:00h Havaneres amb rom cremat 
19:00h Lliurament de premis, Zumba Show i ball
20:00h Recollida tiquets i a les 20:30h lliurament d’entrepans.
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NOVA TEMPORADA !

OBERT LES NITS 
ELS DIVENDRES I DISSABTES D’ESTIU

TAPES, COPES, HAMBURGUESES I OSTRES
TELF 938 380 220 

C/MAJOR, 48 BXS.     08692 PUIG-REIG      (DARRERA EL CELLER DE CA LA QUICA)

NOVA TEMPORADA                 
FO

TO
S:

 M
AN

EL
 IG

LE
SI

AS

OBRIM 
EL DIVENDRES 
7 DE JUNY
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rribar a dalt de tot d’una muntanya, fer un cim, 
sempre comporta una sensació de culminació, de 
creuar la meta, d’objectiu acomplert. Si a més a 
més aquest cim és el més alt d’un territori, o dels 
més estimats, o dels que el seu nom s’associa a 
llegendes o a moments històrics, aleshores aques-

tes sensacions encara s’incrementen. En les se-
güents línies recollim els que considerem els cims 
més mítics de les comarques de Barcelona, tots 
recomanables de conèixer-los i provar d’arribar al 
capdamunt! Al web www.barcelonaesmoltmes.cat 
de la Diputació de Barcelona trobareu moltes 
més propostes per gaudir-ne.  

Pedraforca
Si de muntanyes emblemàtiques parlem, sens 
dubte el llistat l’ha d’obrir el Pedraforca, el cim 
més alt de la demarcació de Barcelona, amb 
2.506,4 m. Allò que el fa atractiu, però, no és tant 
l’altura, que també, sinó sobretot la peculiar forma, 
amb els dos pollegons i l’enforcadura, i el fet de no 
formar part de cap serralada, alçant-se majestuós 
en mig del paisatge. Hi ha diversos camins per pu-
jar-hi, però cal tenir en compte que es necessita 
una certa preparació física. 

Els 4 del Montseny
Uns diuen que el cim més mític del Montseny és el 
Matagalls, d’altres diuen que ni parlar-ne, que és el 

EL PEDRAFORCA / EL BERGUEDÀ.

TURISME

Els cims 
més mítics
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Un recorregut per les 
muntanyes emblemàtiques de 
les comarques de Barcelona

A
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Turó de l’Home (1.706 m), que per això és el més 
alt; hi ha qui sent especial debilitat per les Agudes; i 
encara qui prefereix el Turó de Tagamanent, que, tot 
i ser força més baix que els anteriors (1.056 m), ja 
comptava amb un castell que el coronava l’any 945, 
i on avui hi ha l’església de Santa Maria, d’origen 
romànic. Serem salomònics i direm que cadascun 
té els seus atractius i és tota una experiència endin-
sar-s’hi i arribar al cim, com han fet tants milers de 
caminadors en aquesta pàtria de l’excursionisme 
que és el Parc Natural del Montseny, declarat 
per la UNESCO Reserva de la Biosfera.  

PIC DE SANT JERONI / MONTSERRAT.SANT LLORENÇ DEL MUNT / EL BAGES.

Sant Jeroni
Montserrat és mítica tota ella, però el 
seu cim culminant és Sant Jeroni, amb 
1.236 m, i punt de confluència de tres 
comarques: Anoia, Bages i Baix Llo-
bregat. Fa uns quants anys era més fàcil 
arribar dalt gràcies al vertiginós funicular 
aeri que s’enfilava per la paret del serrat 
del Moro; avui toca fer una excursió des 
de l’esplanada del monestir, amb cente-
nars de graons que ens esperen i algun 
fort pendent. 

La Mola
És la muntanya més alta del Parc Natural de 
Sant Llorenç del Munt i l’Obac, amb 1.102 
m, i també el lloc on es troba el monestir romà-
nic de Sant Llorenç. Els seus cingles li confe-
reixen una fesomia singular, i pel camí es troben 
formacions espectaculars, com ara el monòlit 
del Cavall Bernat. Pujar-hi no comporta grans 
dificultats, i més tenint en compte que amb vehi-
cle motoritzat s’arriba als 800 m. La Mola com-
parteix protagonisme en el Parc Natural amb el 
Montcau, no gaire més baix (1.056 m). í
 

 Al Berguedà, més enllà del Pedraforca, hi ha molts altres cims que superen els 2.000 m: el Puigllançada, el Cap de la Gallina Pelada, el 
Cap d’Urdet, les Penyes Altes de Moixeró...
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Dissabte 8 de juny
Marxa Ciclista Transpyr 
(programes a part)

Divendres 14 i dissabte 15 de juny
Garmin TeamTrail Experience de 200 km. 
Cursa per equips i per etapes des de Castellar 
de n’Hug a Sant Cugat del Vallès. 
Més informació a www.garminteamtrail.com

Dissabte 15 i diumenge 16 de juny
Rogaine Castellar de n’Hug. 
Cursa d’orientació 6h, 4h i 2h.

Castellar de n’Hug es prepara 
per a celebrar un estiu com cal!
Actes i activitats conformen el programa dels mesos de 
juny i juliol amb l’objectiu de donar a conèixer la cultura de 
la zona i a la vegada de gaudir d’iniciatives festives desti-
nades tant a veïns com a visitants. 
Aquest és un recull d’actes, als que l’Ajuntament de Cas-
tellar de n’Hug i el Museu del Ciment us hi conviden!

CULTURA I TURISME

Diumenge 23 de juny
XXIX Marxa Internacional dels Contraban-
distes. El sentit de la marxa serà Castellar 
de n’Hug – Osseja.
Sortida de 8 a 9 del matí a la Plaça Major 
de Castellar de n’Hug.
Per més informació consultar la web:
www.marxadelscontrabandistes.wordpress.
com
A les 22:00h, a l’aparcament del polies-
portiu, Foguera de Sant Joan. 
A les 23:30h, al local social, Ball i Revetlla 
de Sant Joan.

Dilluns, 24 de juny (Festa Major petita)
A les 10:00h, Sortida cap a l’ermita de 
Sant Joan.
A les 11:00h, Missa, i a continuació 
Benedicció del Pa i el Terme, hi haurà coca i 
moscatell per a tots els assistents.
A les 12:30h, a la plaça Major, Sardanes 
amb la Cobla Pirineu. 
A les 18:00h, a l’església, A Viva Veu 
(el poder i la màgia de la paraula) 
amb Toni Gol, fragments del Comte Arnau. 

Dissabte 6 de juliol
Cursa Ciclista 4 cims

Dijous 11 de juliol
Aplec al Santuari de Montgrony, 
amb esmorzar Popular ofert per l’Ajunta-
ment de Castellar de n’Hug.
Del 12 al 24 de juliol
Estades Musicals de l’escola de música de 
Barcelona. 

Diumenge 21 de Juliol
A les 12:00h, a l’església, Concert de mú-
sica a càrrec dels alumnes de les estades.

Dissabte 27 de juliol
Festa Major de Sant Jaume, 
al Clot del Moro.
Hi haurà Festa Holi i Festa de l’Escuma, 
inflables, concert i sopar, i Nit Enigmàtica i 
de Terror a la fàbrica Asland.
També es podrà fer un recorregut amb el 
Tren del Ciment i moltes altres sorpreses.

Durant l’estiu es farà un cicle de nits 
enigmàtiques i de terror al Museu del 
Ciment Asland, el dissabte 27 de juliol i 
els divendres 2 i 9 d’agost. Més informació 
a: Museu del Ciment Asland de Castellar 
de n’Hug. 
T. 938 257 037 
www.museuciment.cat
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Restaurant  / Càtering
Els divendres hi haurà concerts 

i altres novetats
Informació i reserves 938 228 390

La terrassa
d’estiu obre 
les portes el 
divendres 28

Inaugurem
noves

instal·lacions

Dijous, divendres i dissabte a partir de les 20,30h              Dissabte i diumenge a partir de les 11,00h del migdia
Font dels Torracs, Bassacs - 08680 GIRONELLA - SORTIDA 88 C-16 - info@restaurantcalpajares.com

Segueix-nos a      Instagram@calpajares

NO T’HO PERDIS
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 FIRES I FESTESME

FESTIVAL CELTA 2019
El VII Festival Celta tindrà lloc a la vila de 
Bagà els dies 12, 13 i 14 de juliol. A banda 
dels concerts i tallers, hi haurà espectacles 
de dansa, sessions als bars del poble, 
cercavila, etc. No cal preinscripció prèvia 
als tallers, que són gratuïts.

Divendres 12
21:00h Santuari de Paller. Recital de 
música irlandesa amb Drónán. Al vespre nit, 
sessions de música als bars.

Dissabte 13
11:00h a 13:00h Taller de música 
tradicional irlandesa (qualsevol instrument) 
amb Mossie Martin.
11:30h a 13:30h Diversos tallers a 
determinar. Durant el matí, a la plaça del 
Raval, open stage per a grups novells. Cada 

grup podrà apuntar-se a la pissarra i tocar 
durant mitja hora.
13:00 h a la plaça del Raval. Concert 
vermut amb Irish Corner.
A partir de les 18:00h a la plaça Porxada, 
i fins a la nit. Diversos concerts amb 
formacions de renom. Durant tot el dia, 
sessions als bars.

Diumenge 14
Activitats a determinar.

SETMANA MEDIEVAL DE BAGÀ
Dimecres 17 de juliol 

Ronda nocturna per les terres de la baronia. 
Caminada nocturna organitzada per la UEC 
de Bagà. Punt de sortida a la plaça Porxada.

Dijous 18 de juliol
Activitats a determinar 
(veure programa d’actes).

Divendres 19 de Juliol
18:30h Visita guiada: “Descobrim el pas-
sat medieval de la vila de Bagà”.  Sortida a 
la plaça Catalunya.
21:00h Concert a l’església de Sant 
Esteve: Il Bouquet Classico Giardino di 
Delizie, dins del Festival de Música Antiga 
dels Pirineus. Venda d’entrades a l’Oficina 
de Turisme de Bagà.
A partir de les 22:00h A la piscina 
municipal, concert musical a càrrec d’un 
grup berguedà.

Dissabte 20 de juliol
10:00h Concert joglar a l’església de Sant 
Esteve a càrrec dels Joglars del Ripollès.
10:00h Obertura de la XII Fira de Demos-
tració d’Oficis al pati d’armes de Palau.
12:00h Campament medieval al pont de la 
vila i plaça del Calic.
Al carrer Sobirà, XII Mostra de productors 
agroalimentaris del Berguedà. 
A les places i carrers del nucli antic hi 
trobareu diferents oficis: joiers, cistellers, 
herbolaris, cereries, espardenyers, luthiers, 
teixidors, puntaires, filadores, patchwork, 
matalasser, fusters, ebenista, boter, 
bastoner, bufador de vidre, forjadors, 
il·lustradors…
Zoco àrab al call jueu (plaça de la Verdura, 
pujada al Forment, passatge i pati de la 
Fanxona).
A la plaça Catalunya, parades diverses.
A la plaça i passatge Especier, enguany, 
com a novetat, hi haurà parades esotèri-
ques i de bruixeria.
Darrera el pati d’armes, jocs infantils i 
tradicionals.
Tallers artesanals durant el recorregut. 
Caldrà adquirir el mapa del recorregut a 
la carpa de l’Oficina de Turisme situada a 
l’inici de l’itinerari (plaça de Catalunya).
18:00h Batalla campal amb 100 soldats 

Cada mes de juliol, la vila de Bagà retrocedeix en el temps. Torna a l’època 
medieval amb la celebració de diverses activitats relacionades amb aques-
ta temàtica, de les quals en destaquen el Festival Celta, la Fira de Demos-
tració d’Oficis Antics i la Mostra de Productes Agroalimentaris del Ber-
guedà, entre altres. Es tracta d’una bona oportunitat 
per reviure la tradició i la història de la mà de diverses 
entitats baganeses, amb el suport de l’Ajuntament 
de la vila de Bagà.

Bagà vila medieval
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combatents al parc de la Vila.
22:00h Mercat medieval nocturn fins a les 24:00h
22:00h Visita teatralitzada pel nucli antic de la vila a càrrec 
de l’Oficina de Turisme de Bagà. Lloc de trobada: plaça de la 
Verdura. Cerimònia de torxes, recreacions diverses, esqueixos 
i bruixeria (consultar el programa de les festes de la Baronia).
22:45h Presentació dels grups de recreació històrica a la 
plaça Porxada.
23:30h Espectacle de cloenda. 
Dissabte a la nit, sopar institucional a Palau amb la presència 
dels consistoris de l’alt Berguedà.

Diumenge 21 de juliol
De 10:00 a 14:00h. Mostra de Productors Agroalimentaris 
al carrer Sobirà.
Fira de Demostració d’Oficis al nucli antic.
Zoco àrab al call jueu (plaça de la Verdura, pujada al forment, 
passatge i pati de la Fanxona).
Mostra de tallers i demostració per a petits i grans al llarg 
de la fira.
Mostra de la vida en un campament militar al pont de la Vila 
i plaça del Calic.
Darrera el pati d’armes, jocs infantils i tradicionals.
11:30h Exhibició d’aus rapinyaires a la plaça Porxada
12:30h Exhibició de lluita de cavallers. 

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

Cursa Buff 4 Cims a Bagà
El diumenge 7 de juliol se celebrarà a Bagà la Cursa Buff 
4 Cims, amb sortida a les 8 del matí del carrer Raval. 
És una marxa cicloturista de resistència per als autèn-
tics amants de la bicicleta de carretera que busquen un 
repte diferent en un marc incomparable, com és l’entorn 
natural pirinenc del Berguedà. La cursa es pot fer per 
dos cims, tres cims i quatre cims, amb un recorregut de 
162 quilòmetres, amb 3.700 metres de desnivell positiu 
i passant per quatre ports: coll de la Creueta, collada de 
Toses, coll de Merolla i coll de Pal, depenent del tram 
escollit. www.4cims.com
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14 DE JULIOL DE 2019
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Festa Major de Cinquagesma 
a la Pobla de Lillet
La Pobla de Lillet s’engalana pel retorn un any 
més de la tradicional festa de Cinquagesma. Qua-
tre dies farcits d’animació, màgia, balls, esport, 
sardanes, cercavila i les tradicionals corrandes i la 
Dansa de Falgars que clourà la Festa Major. En-
guany també destaca el tercer concurs Balconada 
engalanada, organitzat per la Brama, que té per 
objectiu que el poble faci més goig durant la festa. 
L’Ajuntament de la Pobla de Lillet us hi convida. 

Divendres 7 de juny
20:00h al Parc Xesco Boix, Masterclass de 
Zumba a càrrec de Divertimento animació.

Del dissabte 8 al dilluns 
10 de juny a tot el poble

La Balconada Engalanada
Concurs d’engalanar balcons i finestres 
durant la Festa Major. Inscripcions a Fruiteria 
Glòria i Floristeria Margarita fins el dijous 6 
de juny. Hi haurà votacions populars. 
Cost Inscripció: 2 € 

Aquests són els actes previstos
El premi es lliurarà el dilluns 10, durant la 
Dansa de Falgars. 
Bases: consultar programa. 
Organitza: Associació La Brama

Dissabte 8 de juny
16:30h al Saló la Flor de la Pobla de Lillet, Gran 
Festival de Màgia Infantil amb el Mag Pota
24:00h al Saló la Flor de la Pobla de Lillet, 
Disco mòbil de Festa Major amb la millor 
música de tots els temps a càrrec 
de Dj Eve. Fi de festa jove amb Dj Destor.

CAFÉ TRIO



51

Diumenge 9 de juny
12:30h a la Plaça de l’Ajuntament, 
ballada de Sardanes, a càrrec de la Cobla 
Pirineu.
18:30h al Saló La Flor de la Pobla de 
Lillet, Gran Concert, Berenar i Ball de gala 
a càrrec del grup orquestral Cafè Trio.

Dilluns 10 de juny
10:00h Cercavila de sortida al Santuari 
de Falgars.
12:00h Santa Missa amb Cantada de 
Goigs a la Mare de Déu de Falgars.
13:00h Tradicional Llevant de Taula.
17:00h Ballada de la tradicional Dansa 
de Falgars, Corrandes i Sardanes. Els actes 
musicals d’aquesta diada aniran a càrrec de 
la Cobla Pirineu. 

A la Pobla de Lillet es balla la Dansa de Falgars per la Pasqua Gra-
nada que se celebra quaranta-nou dies després del dilluns de Pasqua 
Florida, motiu pel qual també se la coneix popularment com a “Segona 

Pasqua”. Es tracta d’una diada que té una doble vessant: per una banda recor-
da que en el món natural algunes plantes comencen a donar gra i, per l’altra, 
commemora, en el marc del Cristianisme, el descens de l’Esperit Sant sobre els 
deixebles de Jesucrist, una epifania ígnia que marca el naixement de l’Esglé-
sia Cristiana. El dia de Pasqua Granada o Pentecosta és una celebració 
primaveral que prové i incorpora cerimònies d’antics cultes agraris relacionats 
amb la granada dels cereals dels camps i la fructificació de les plantes. 

La Dansa de Falgars es balla des de 1646 a l’esplanada que hi ha 
davant del santuari, els orígens de la qual es remunten a l’edat mitjana. A 
l’època medieval es ballava a la plaça Major. El ball consisteix en un ritual 
prematrimonial protagonitzat per una parella de casats i una altra de solters. 
Es tracta d’una dansa molt elaborada on els participants es vesteixen amb les 
robes tradicionals catalanes. 

Inicien el ball la parella de casats (antigament un pavorde i una pavordessa) 
situats al davant agafats de la mà i enlairada, i darrera els segueix la noia sol-
tera; tot puntejant donen un parell de voltes a la plaça, a continuació l’home 
casat fa lliurament de la seva parella al batlle i ell balla amb la donzella, donen 
dues voltes més per tot seguit el casat passar l’almorratxa per sobre el cap del 
fadrí, el qual ja es pot aparellar amb la donzella i continuar el ball; es segueix 
realitzant el ball del punteig al vol de la plaça, i a partir d’aquest moment es pot 
anar incorporant tothom que ho vulgui a la dansa. 

El Santuari de Falgars és un Santuari Marià del municipi de la Pobla 
de Lillet protegit com a bé cultural d’interès local. Situat a la serra de Falgars, 
a 1.288 metres d’altitud. L’horitzó és immens i espectacular: a tramuntana, 
la gran serralada formada pel Cadí i el Moixeró; a llevant, Montgrony, el 
Puigmal i els Rasos de Tubau; a migjorn, els boscos del Catllaràs, i a 
ponent, el Pedraforca, els Rasos de Peguera i Ensija. S’hi pot arribar per 
carretera asfaltada es troba a set quilòmetres de la Pobla de Lillet. 
animadedansa.com /dansesvives.cat

Dansa de Falgars
LA DANSA DE FALGARS A PRINCIPIS DEL SEGLE XX.



52

 FIRES I FESTES

Dissabte 8 de juny
18:00h “Livin’ Catalunya”. Espectacle 
Musical de la ZER Berguedà Centre 
Vilada–Borredà, al Local Cultural.
19:30h Concert de Primavera a càrrec 
de la Coral Les Veus del Picancel de 
Vilada i la Coral Santa Maria d’Avià, 
a l’església parroquial de Sant Joan. 
Programes a part.

Activitats i  Festa Major a Vilada!
Vilada celebra del 21 al 24 de juny, la Festa Major, amb activitats per 
a totes les edats i gustos. La població també fomenta un any més els 
actes a la natura i de caire cultural durant els mesos de juny i juliol. 
L’Ajuntament de Vilada us convida a conèixer-los i gaudir-ne.

Dissabte 15 de juny
18:30h Representació teatral “Brindar 
con extraños” a càrrec de Xuel Diaz al 
Local Cultural. Preu entrada: 4€.

Divendres 21 de juny
19:00h “Elles i Ells”. Composició poeti-
comusical a càrrec de Jaume Calatayud i 
Vicente Monera, al Casal Pirinenc.

Dissabte 22 de juny
22:00h Cinema a la fresca “Bohemian 
Rhapsody” al Parc dels Gronxadors.

Diumenge 23 de juny
22:00h Revetlla al parc dels Gronxadors.
Encesa de la foguera de Sant Joan amb 
la Flama del Canigó, i castell de focs. 
Hi haurà degustació de coca i cava per a 
tothom.
22:15h Trobada d’acordions i ball amb 
Abel Leiba i Ros Melitón. 

Dilluns 24 de juny
12:00h Missa en honor a Sant Joan, 
cantada per la Coral de Vilada Les Veus 
del Picancel. En acabar, cercavila amb 
els gegants de Vilada fins a la Plaça de 

l’Ajuntament i refrigeri per a tothom.
13:00h Sardanes amb la Cobla 
Principal de Banyoles a la plaça de 
l’Ajuntament.
19:00h Concert i ball amb l’orquestra 
Swing Latino al Local Cultural.

Divendres 28 de juny
18:00h Homenatge a la Vellesa al Local 
Cultural.
22:00h Liceu a la Fresca. Projecció de 
l’òpera Tosca al Parc dels Gronxadors.

Dissabte 29 de juny
18:00h Presentació del llibre “Avi, et 
trauré d’aquí” a càrrec de l’autor Joan 
Pinyol al Casal Pirinenc. Organitza: ANV
22:00h Cinema a la fresca “Bohemian 
Rhapsody” al Parc dels Gronxadors.

Diumenge 30 de juny
07:30h Caminada Popular de Vilada. 
Sortida des de la Plaça de l’Ajuntament de 
Vilada. Programes a part. 
Organitza: Amics del Camí.
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Dissabte 6 de juliol
Durant tot el dia se celebra el Pep Fest. Organitza: 
Ben Anats

Diumenge 7 de juliol
Trail al bosc. Cursa de muntanya a peu i caminada per qui ho 
desitgi amb un recorregut d’uns 10Km. 
Organitza: Club Joves Atletes de Berga.

Diumenge 14 de juliol
10:30h – 14:00h Taller de 
Música en Família al Casal 
Pirinenc, a càrrec de Xuel 
Diaz. Es faran diferents 
torns de 25 minuts. Hi haurà 
jocs musicals molt dinàmics, 
treballant el ritme, l’afinació 
i la coordinació. Coneixerem 
diferents estils musicals 
a través del cos i la veu. 
I per acabar, es farà una 
Orquestra amb tot el grup, 
grans i petits. 
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T eniu el cap a 50 llocs a la ve-
gada i penseu en diferents co-
ses que no són les que esteu 

fent o vivint en el moment? Heu anat 
a algun lloc i no us heu adonat de 
com hi heu arribat? 

Probablement ens ha passat 
a tots, i és natural, ja que la nostra 
ment està programada per tenir una 
mitja de 4.000 pensaments al dia i 
de saltar d’un lloc a l’altre de manera 
automatitzada.  

Això requereix un desgast 
d’energia cerebral molt important i, 
per tant, un esgotament.

Per això hem de ser conscients 
de quan la nostra ment se’ns en va 
i mirar de tornar-la a través de dife-
rents exercicis i tècniques al moment 
present; això és el mindfulness.

Els orígens es remunten a fa més 
de 2.500 anys amb la figura d’en 
Siddharta Gautama i el budisme.

Mindfulness és la traducció an-
glesa de la paraula sati, en pali (idi-
oma original de les ensenyances de 
Buda) i significa  ‘consciència, aten-
ció i record’.

Què és el 
mindfulness?

SALUT

MARIA GORETTI 
SOLÀ PRAT
Psicòloga

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 652 49 16 89

En Jon Kabat-Zinn, doctor en 
medicina i professor emèrit de la 
Universitat de Massachussets, és 
la persona que ho ha divulgat des de 
fa més de 30 anys a Occident (con-
cretament començant a EUA, on ja 
fa molt de temps que es practica en 
hospitals i centres de salut com a 
complement de les teràpies utilitza-
des per ajudar al benestar general dels 
pacients, o també en centres escolars, 
on s’ajuda els alumnes a adquirir hà-
bits de vida saludables).

No es tracta d’una creença, ni 
d’una religió ni una tècnica en con-
cret, es tracta de diferents habilitats 
que, com a tals, s’han de practicar dia 
a dia per tal de convertir-se en un es-
til de vida.

El fet de prendre consciència del 
moment present, acceptar-lo, sense 

Revisió mèdica per 
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Dr. Carlos F. Penovi Panvini

Ctra. St. Fruitós, 14 Berga

938 213 572
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jutjar i sense aferrar-s’hi, ens permet 
viure de manera molt més serena, 
conscient, i per tant, més plena.

Practicant mindfulness estem 
realitzant un tipus d’ecologia a nivell 
cerebral, ja que l’estalvi d’energia neu-
ronal és important quan cos i ment 
estan connectats i s’està pensant en 
el que s’està vivint en el moment. Al 
contrari de quan la nostra ment està 
divagant en altres espais i temps que 
no són els que estem vivint.

Ens ajuda a restablir l’equilibri 
emocional, afavoreix l’estat d’ànim posi-
tiu, millora les habilitats d’afrontament 
i inclús pot incrementar la producció de 
les cèl·lules Natural Killers (que afavo-
reixen al sistema immunitari).
—Què requereix?
—Acceptació de la realitat que exis-
teix en el moment present. És el con-
trari de la resistència.
—Ment del principiant; vol dir 
d’obertura i curiositat.
—Deixar anar/no aferrar-se.
—Bondat amorosa /afecte.

—Autocompassió (no llàstima ni 
victimisme), sinó bon tracte cap a un 
mateix i cap als demés.

És com el paracaigudes que ens 
ajudarà, si algun dia ensopeguem o 
passem per un mal moment, a “baixar 
planejant sense fer-nos mal i no pas a 
caure de cop”. 

Thich Nhat Hanh, mestre budista 
vietnamita, ens explica que tothom és 
capaç de practicar mindfulness, ja que 
l’únic que es necessita és el nostre cos i 
la nostra respiració, no fa falta asseure’s 
sota un arbre concret en un país llunyà.

Podem practicar l’atenció cons-
cient en petits moments del dia a 
dia, mirant en comptes de veient, 
escoltant en comptes de sentint, de-
gustant en comptes d’empassant, re-
memorant en comptes de recordant. 
En definitiva, es tracta de gaudir dels 
moments de la vida i no “passar la 
vida per sobre, de puntentes, sinó 
trepitjant i notant la sensació d’estar 
vius i d’estar connectats amb el que 
s’està fent en cada moment”. í

Podeu practicar-ho tant de manera individual com grupal
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Soc l’Eva Núñez, dietista-nutricionista del 
centre de nutrició Saó de la plaça Viladomat, 

sí, sí, allà al costat de l’Herbolari del Vall.
A partir d’aquest mes de juny, l’horari serà de 

dilluns a divendres en hores convingudes, ja que 
serem dues! 

Us presento l’Anaïs Solà, ella també és die-
tista-nutricionista i a més coach nutricional! Els 
dilluns i divendres estarà encantada d’ajudar-vos 
en tot allò que us generi inquietud de la vostra 

Us porto novetats!

alimentació i hàbits saludables. Ah! Pares i mares! 
També està especialitzada en alimentació infantil 
i obesitat. 

Properament us informarem de xerrades i 
tallers que oferirem durant l’estiu els dissabtes al 
matí. 

Mentrestant ens podeu seguir a Instagram a 
@centrenutriciosao, on també aprendreu coses i 
compartirem alguna que altra informació. í

Els telèfons de contacte són:
637 330 908       722 619 973

El nostre e-mail: centrenutriciosao@ gmail.com
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El boom del turisme suec de finals dels seixanta a les plat-
ges espanyoles no va arribar a Berga. Sí que ho va fer, 

anys enrere, un pavelló. 
El pavelló de Suècia de l’Exposició Universal de Barce-

lona de 1929 va ser dissenyat per Peder Clason, que ja venia 
d’una saga de reputats arquitectes. El pavelló era de fusta, de 
forma rectangular i era senzill i auster, inspirat en els graners 
del seu país. La seva singularitat estava en la torre que tenia 
al costat, que li donava un aire de modernitat. S’anomenava 
funkis, abreviatura de funcionalisme en suec. Feia 12 metres i 
estava inspirada en un far de forma piramidal i a dalt hi tenia 
tres cèrcols que simbolitzaven les tres corones de la bandera 
sueca. De nit s’il·luminava. El pavelló va ser construït el 1928 
a la serradora d’Orbyhus i transportat per peces. El pavelló 
va destacar, però com tots, va ser eclipsat pel pavelló alemany 
dissenyat per Ludwig Mies van der Rohe i la seva companya 
Lilly Reich, obra mestra del moviment modern.

A l’acabar l’exposició, el govern suec va oferir l’obra a 
l’Ajuntament de Barcelona. I la Delegació de Cultura va 
convocar un concurs entre municipis de Catalunya d’alça-
da superior als 500 metres per damunt del mar, per tal que 
donessin ús a l’immoble en forma de colònia escolar. El 21 
d’octubre de 1931 es va designar Berga com a guanyadora.

PEP 
MASANA
periodista 
i escriptor

En comptes 
de sueques, va 
arribar un pavelló

HISTÒRIES I HISTORIETES (18)

El pavelló es va tornar a construir a Berga dins el projecte 
de Colònia Escolar Permanent, amb el disseny d’un con-
junt arquitectònic dissenyat per Josep Godoy, cap del servei 
de construccions escolars de l’Ajuntament de Barcelona. Per 
una banda, hi havia el pavelló amb vuit aules, biblioteca, au-
ditori i altres dependències. D’altra banda es va construir un 
gran edifici complementari de tres plantes destinat a residèn-
cia per les alumnes amb dormitoris per a 300 nenes, cuina, 
menjador i residència del director. També hi havia una altra 
construcció destinada a infermeria i dispensari, i encara una 
altra per a calderes i rentadora. Hi havia molt terreny per fer 
gimnàstica, amb piscina i lloc per fer pràctiques agrícoles. A la 
torre hi van ubicar un observatori meteorològic.

El complex va començar a funcionar el 1932 i va acabar 
de fer-ho el febrer de 1939. Venien nenes delicades de salut 
provinents de famílies pobres de Barcelona i a l’hivern també 
s’hi escolaritzaven nenes de Berga.

Amb l’entrada de les tropes franquistes, el recinte va ser 
convertit, primer en hospital militar i després en Acuartelami-
ento militar del Batallón de Cazadores de Montaña Cata-
luña IV. El pavelló va convertir-se en quadre de mules i, amb 
el pas dels anys, va ser destruït per aprofitar la seva fusta a la 
calefacció de la caserna. 

Una vegada les bases militars petites van quedar en de-
sús, cap a finals dels 80, l’Ajuntament de Berga va iniciar 
negociacions amb el Ministerio de Defensa per recuperar els 
terrenys i equipaments.

L’1 de març de 1995 es va fer una jornada de portes 
obertes, ja recuperat el complex. Un any abans, Josep 

Camps i Boixadera va presentar a l’Ajuntament el seu tre-
ball de final de carrera on es preveia reconstruir el pavelló 
de Suècia per tal de fer-hi una petita universitat comarcal. 
L’Ajuntament es va engrescar i el govern de Catalunya s’hi 
va implicar i va encarregar a l’arquitecte Gerardo Garcia 
Ventosa el projecte de reconstrucció del pavelló, així com 
la resta del pla urbanístic que preveia l’habilitació d’un parc 
públic i la transformació un per un dels pavellons i la crea-
ció d’un sòl destinat a habitatges.

L’Ajuntament va anar a Suècia per tal de saber com 
s’havia construït i va tornat amb una maqueta a escala 1/1 
de la secció constructiva de la façana i molta informació. 
El pavelló va ser inaugurat el 13 de gener del 2001.

El projecte sense la torre estava inacabat, i gràcies a 
l’ajuda d’institucions, però sobretot a la feina feta pel Ca-
sal d’Europa amb el seu president al capdavant, en Jau-
me Farguell, el 6 de setembre de 2008 es va inaugurar la 
torre, dissenyada per Carles Farràs.

Avui en dia, el pavelló és seu del Casal d’Europa, on 
s’hi fan trobades, conferències i acull l’Arxiu Comarcal 
del Berguedà. í
BIBLIOGRAFIA:“Ochenta años de historia del pabellón de Suecia de la exposición inter-
nacional de Barcelona de 1929”. Gerardo García-Ventosa. Regió 7.
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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

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)
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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 

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

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

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

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

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

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  938 225 956

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
Frankfurt Casserres 938 225 132

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

PUBLICITAT EN 
AQUESTA SECCIÓ

617 395 978
publicitat@tasta.cat
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Càmping Gironella  938 251 529
www.campinggironella.cat 

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

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 Vilaredes            626 329 507

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

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  
 –Electrodomèstics Calsina 938 380 247
Iglesias fotògrafs 938 380 005

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

EL REIG LA PUIG

UNIÓ DE BOTIGUERS  I COMERCIANTS DE PUIG-REIG

MODA I COMPLEMENTS

SALUT I BELLESA

DECORACIÓ I LLAR

RESTAURACIÓ

LLIBRERIA

FOTOGRAFIA I ELECTRÓNICA

ASSESSORIES / ASSEGURANCES
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Odontologia de qualitat

FINANÇAMENT A 18 MESOS SENSE INTERESSOS

Treballem amb mútues:

i moltes més !

Us atendrem de dilluns a dissabte 
de 9h a 22h 

No tanquem per Patum

Estem preparant les noves
instal·lacions per oferir-vos més serveis

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

BONA FESTA!


