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I tu, quin hivern
vols passar?
SERVEI DE DISTRIBUCIÓ DE GASOIL CALEFACCIÓ
• Excel·lent relació qualitat-preu.
• Respectuós amb el medi ambient, combustió més eficient,
menys residus sòlids i menys emissions contaminants.
• El seu ús permet una bona conservació de tota la instal·lació,
reduint-ne les revisions i les despeses de manteniment.
Un servei que destaca per la professionalitat dels
nostres treballadors, la rapidesa en el subministrament,
l’eficàcia i el tracte personalitzat per a cada client.

Els experts
en confort,
escullen Ballús
Sorprèn-te amb els nostres
preus i condicions. Parlem?
Servei, qualitat i confiança
Passeig de la Pau, s/n. · 08600 Berga · Barcelona
T. 93 821 01 93 · ballus@ballus.cat · www.ballus.cat

Truca’ns!

93 821 01 93
621 27 17 45
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 PRESENTACIÓ

 LA VINYETA

Tardor, bolets i activitats!

J

a ha arribat la tardor (encara que pel temps no ho sembli) i les
pluges de les darreres setmanes han fet brollar els primers bolets, que esperem, siguin molts més. Comença la temporada
boletaire amb el Concurs de Boletaires de Berga, la Fira del Bolet
i el Tastet de Vilada, la primera jornada del bolet de Capolat, el reconegut Museu d’Art del Bolet de Montmajor, la Fira de Formatges, cervesa, la Festa del Bolet i la Fira d’Artesans de Guardiola
de Berguedà, el Mercat del Bolet de Cal Rosal i la BergaBolet,
que enguany s’allarga amb activitats durant tot l’octubre. Coneixerem la campanya de la Cuina del Bolet i les opinions del micòleg Josep Ballarà i del president de la Penya Boletaire de Berga, Ramon
Minoves, entre d’altres.
També gaudirem de l’Ultra Pirineu de Bagà i la Fira de Tots
sants d’aquesta vila, el Mercat d’Artesans de Vallcebre, la Festa
Major de Cercs, la Festa Major del Roser de la Pobla de Lillet i la
Fira de Sant Martí de Puig-reig.
El periodista Ramon Viladomat ens acosta a una part molt important del turisme al Berguedà com són les cases d’agroturisme o masies
rurals, i el Pep Masana ens recorda quan veníem bolets a les carreteres.
També us demanem que participeu en les iniciatives solidàries
que s’organitzen per aquestes dates i les activitats culturals com
l’exposició antològica del gran mestre Joan Ferrer al convent de Sant
Francesc.
Aquesta edició també compta amb la secció de salut i gastrotasta, i a més donem la benvinguda a la secció dedicada als gossos.
Els millors consells comercials embolcallen aquest nou Tasta, el
vint-i-cinquè que ja teniu a les mans. Que en gaudiu! í

No ens fem resposables de les
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Turisme rural:
una potència
per al Berguedà
El Berguedà destaca en agroturisme a nivell de Catalunya.
Poques comarques del país tenen una oferta d’allotjament
en masies rurals tan elevada, amb prop d’un centenar
de cases i un miler de places, la majoria d’elles
integrades dins l’Associació
d’Agroturisme i Turisme Rural Berguedà.è
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s evident que el turisme rural s’ha
convertit, en els darrers 25 anys, en
una activitat econòmica rellevant per
a molts municipis de la comarca, i especialment per a les famílies que es dediquen al
sector agrari i ramader com a complement a
la seva activitat tradicional.
L’oferta és rellevant, com indica Jordi
Pellicer, president de l’Associació d’Agroturisme del Berguedà, amb cases de tot
tipus i serveis per acomplir amb les necessitats dels seus clients, que poden escollir i fer
les reserves directament a través de la seva
pàgina web [ agroturismebergueda.com ] o
de la central de reserves [ turismeruralbergueda.com ].
La gran varietat d’allotjaments que
s’ofereixen van des de cases amb piscina
o spa, a cases romàntiques o cases per a
celebracions o esdeveniments, passant per
cases rurals amb animals de granja o per a
gaudir amb els nens, fins a cases adaptades
per a persones amb discapacitats. L’oferta
s’adapta a les necessitats de cadascú, ja
sigui allotjament en una casa amb servei de
menjador, o cases senceres per a famílies
amb fills o grups d’amics que volen passar
uns dies junts en un entorn natural. Així, es
poden trobar tant cases de 6 o 8 places fins
a altres que poden arribar a tenir 16 o 20 llits.
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Aquest ha estat un bon estiu per a
l’ocupació del conjunt de cases berguedanes, que, segons Jordi Pellicer, durant el
més d’agost s’ha pogut arribar fins al 90
%. Però la tardor també es presenta molt
bé, ja que acostuma a ser l’època de l’any
que hi ha més demanda, especialment per
la temporada de bolets, quan el Berguedà
rep l’afluència més important de visitants
atrets per aquest producte silvestre.
El més important que destaca el
president de l’associació és la qualitat
dels serveis que s’ofereixen, el que ha
fet posicionar el Berguedà com un destí
turístics de qualitat, un turisme que combina natura i gastronomia i que es pot
acompanyar d’una bona oferta cultural,
amb nombrosos atractius repartits per
tota la comarca.
L’oferta de turisme rural és una activitat que ha de competir amb altres formes
d’allotjament com càmpings i hotels, i
també amb altres cases rurals d’altres
comarques de Catalunya. Això en Jordi
Pellicer ho té molt clar: «Només oferint
bons serveis i de qualitat podem atreure
nous clients, i això crec que ho estem fent
bé». Aquest deu ser el secret de l’èxit de
l’agroturisme del Berguedà, que de ben
segur encara té camí per a recórrer. 

Rosa Cardó, ex alcaldessa de Sagàs i
pionera de l’agroturisme al Berguedà
Les dones hem estat les impulsores
d’obrir les cases de pagès i contribuir
en l’economia familiar»

L

a Rosa Cardó, mestressa
de Vilardaga, masia de la
Guàrdia de Sagàs, va ser
una de les primeres impulsores
de l’agroturisme al Berguedà,
l’any 1989; d’això ara en fa 30
anys. Ella, juntament amb altres
dones de cases pairals de la comarca, van impulsar l’Associació
d’Agroturisme del Berguedà,
una organització que actualment
té en oferta més de 70 cases rurals a tota la comarca. Una dona
emprenedora, la primera en ser
alcaldessa d’un municipi del Berguedà, Sagàs. Ho va ser durant
12 anys, del 1991 al 2003.

La Rosa és una dona que no
ha parat mai de treballar ni de
pensar en el benestar i el futur,
no només de la seva família, sinó
també de tot un món rural que li
va tocar viure, un món que no era
el seu, però que ho va ser des del
primer moment, quan es va casar
amb l’hereu de Vilardaga i va
anar de jove a una casa pairal de
les més importants de la comarca.
Aquest era un món que
desconeixia completament. Ella
venia d’Esparreguera, d’una
família treballadora marcada per
la guerra. La nova vida de dona
casada l’obligà a adaptar-se a

uns nous costums i a haver de compartir la casa amb altres persones que
també hi vivien, persones de diferents
generacions i parentius, on hi regnava
una jerarquia en la qual un hi havia de
saber trobar el seu lloc i el seu espai.
La Rosa reconeix que li ha agradat viure a pagès, on ha sabut adaptar-se perfectament a aquesta nova
vida en un mas on ha criat els cinc
fills que ha tingut. La seva inquietud
de dona activa i emprenedora, la va
portar a iniciar una nova activitat,
fins llavors desconeguda al món rural
del Berguedà, com és l’agroturisme,
juntament amb altres mestresses,
com ella, de cases de pagès.

«A finals dels anys 80, l’agroturisme aquí era una cosa nova, però
en altres llocs com el País Basc o en
altres països, ja feia temps que funcionava. Cap al 1987 o 1988 va venir
Jordi Pujol, que llavors era president
de la Generalitat, i ens va dir que
a pagès havíem de fer agroturisme.
Que ell venia de Suïssa, un país que
econòmicament anava molt bé, on els
pagesos feien agroturisme a la casa
o en una altra casa, i que seria molt
interessat que aquí també ho féssim».
L’agroturisme és una activitat
impulsada per dones, mestresses de
cases pairals que volien seguir participant de manera activa en l’economia
familiar, com ha estat sempre en el
món agrari. En aquest cas, es tractava de donar ús a les nombroses masoveries que tenien aquestes cases
pairals i que s’havien anat buidant al
llarg dels darrers anys pels canvis en
el model productiu de pagès.
«A mi em va cridar molt l’atenció
perquè vaig veure que podia obrir la
masoveria que tenim aquí al davant
de la casa de Vilardaga, que estava
buida des dels anys 60, quan van marxar els masovers per anar a treballar

a la indústria; era una casa que no
hi fèiem res. Era una oportunitat per
nosaltres, que hi podíem destinar les
masoveries, les cases que havien quedat buides».
«Amb la Ramona Giner, d’Olvan, i la Pilar de Barbats, vam crear
la primera agrupació d’agroturisme,
tot i que encara anàvem cada una al
seu ritme. Però la Ramona, una persona molt dinàmica, de seguida va
impulsar l’associació, on en un principi érem cinc o sis membres».
Sagàs i Olvan van ser dels primers municipis de la comarca en
començar aquesta activitat, i la Rosa
destaca la importància econòmica que
actualment té en el manteniment del
sector tradicional agrari i ramader del
Berguedà. I també en la dinamització
d’aquests municipis, precisament els
més petits en població, tot i que no en
extensió, abocats a trobar noves oportunitats econòmiques i també nous al·
licients per a la seva població i no haver
d’abandonar la terra.

El sotrac dels focs de 1994

Just poc després d’haver començat
aquesta activat agroturística, l’any

1994 es van produir els focs més
devastadors que han patit els boscos
del baix Berguedà. Sagàs i Olvan
van ser dos dels municipis més afectats. La Rosa recorda aquell moment
com «esgarrifós».
«La gestió després dels focs va
ser molt complicada. Vam haver de
tancar dos anys per com havia quedat el bosc. Perquè de la manera que
va quedar... Uns que ja coneixien la
casa van venir-ho a veure i van dir
que no es podien quedar, ja que, per
plorar, es quedaven a casa».
«Però els anys següents dels
focs van ser uns anys molt plujosos
que van ajudar a recuperar el paisatge. Va tornar a posar-se verd i van
començar a venir famílies. Llavors
veien bàsicament parelles amb fills
petits perquè les cases que teníem
no eren gaire grans».
Els focs també van servir per
donar més impuls a l’agroturisme
per part de molts altres propietaris
afectats pels incendis. «Aquí es vivia molt del bosc. Però quan el fosc
va desaparèixer i va deixar de ser un
ingrés importat per les famílies de
pagès, es van haver de buscar altres è
OCTUBRE-NOVEMBRE 2019
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 AGROTURISME
Alcaldessa de Sagàs durant 12 anys
La motivació i la inquietud en tot allò que l’envolta, va portar la Rosa Cardó a presentar-se per alcaldessa de Sagàs a les eleccions de 1991, no per voluntat pròpia,
sinó per insistència dels que la coneixien. Es va fer de pregar, perquè no s’hi veia,
d’alcaldessa, tenia molta feina, cinc fills i els avis a casa, però li van assegurar que
en un poble com Sagàs, a l’Ajuntament hi tindria poca feina.
Va acceptar, ja que es pensava que no l’elegirien, bàsicament perquè era una dona,
i fins llavors mai cap persona del sexe femení a la comarca havia estat alcaldessa.
Però va guanyar per majoria absoluta i va ser alcaldessa de Sagàs durant 12 anys.
Un cop en el seu nou càrrec, de feina no n’hi va faltar, sobretot perquè ella mateixa era la que se la buscava: «Em van venir moltes coses al cap per fer. En faltaven tantes! Aigua, llum, carreteres...; va ser una bona època. Les cases no tenien
ni llum i ni aigua. Totes estan separades per quilometres i val una fortuna posar els
pals i les canonades. El primer projecte va ser l’aigua i ens el van aprovar i la vam
portar des de Cal Riera a totes les cases que ho van demanar».
Els focs del 1994 la van agafar de ple en el càrrec. «La gestió dels focs va ser
molt complicada» reconeix, ja que un cop extingits, es van haver d’avaluar tots
els danys causats. «El secretari de l’Ajuntament havia demanat vacances i em
vaig quedar pràcticament sola al davant de la situació, rebent visites, atenent trucades de tot tipus... Vaig demanar ajut a la Generalitat i ens van portar un funcionari per poder fer tots els informes. Després va venir molta feina per reconstruir el
que havia quedat destrossat pel foc».
Després dels focs, també es va accelerar la construcció de noves carreteres,
com la de Gironella, que malgrat estar aprovada, no s’havia construït. «Van ser
uns anys de molt de treball –reconeix–, però importants per deixar el municipi
amb els millors serveis possibles».
I si encara fos alcaldessa, quines prioritats tindria? «Aniria al darrere de la
fibra òptica, que arribés a totes les cases. És imprescindible anar-se adaptant
als nous temps».
8
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 formes d’ingressos, i l’agroturisme
ha estat, en certa manera, el relleu
del bosc. Després del foc, aquí a Sagàs, tothom ja va fer agroturisme.
Totes les cases: Caelles, Vilanova,
Rovira...».
L’Agroturisme és una activitat
que econòmicament funciona. Restaurar una casa val molts diners, però
si ho tens ple cada setmana, la inversió es pot recuperar. Els propietaris no
es va espantar després dels focs.

Cases amb més
capacitat i confort

«Ara també ha canviat el model. Les
cases es fan tan grans com es pot,
perquè una família ja no ve sola, venen
en grups, dues, tres o quatre famílies

amb nens. Aquest és un al·licient per
a les persones de ciutat. Poder estar
un cap de setmana a fora, amb aquesta tranquil·litat, mirant el cel i veient
tantes estrelles..., és un canvi que els
agrada, i sobretot als nens, que poden
jugar a fora, on cada vegada es posen
més jocs per al seu entreteniment».
«Quan vam començar també hi
havia menys coses per fer a la casa,
ara es van incrementant. Al principi, a
les cases era tot senzillet, i ara cada vegada els nivells de confort i comoditat
són més alts, com també els serveis.
Disposar de wifi és indispensable. També les cases es restauren amb gust,
perquè té èxit i és el que a la gent els
agrada, i nosaltres el que volem és que
s’hi trobin bé i repeteixin». í

Can Blanc de Vilacireres és un bon
exemple de recuperació d’una de les
cases pairals més importats de l’alt
Berguedà, a les valls del Pedraforca,
per a desenvolupar-hi un activitat econòmica que permeti viure-hi una família, com és l’agroturisme.

Can Blanc de Vilacireres,
un luxe de casa amb
història per a gaudir

S

ituada en plena serra del Verd, a 1.400 m d’altura, al terme municipal de Gósol, prop del riu
de Valls, la casa va ser abandonada els anys
60 perquè els temps començaven a canviar i la supervivència econòmica i social per a les famílies que s’hi
guanyaven la vida a l’estil de com se l’havien guanyat
tantes altres generacions anteriors, ja no era viable.

Can Blanc és una mansió singular, d’aquelles que
marquen el territori d’una gran finca, com és Vilacireres, a
més d’una hora de nuclis com ara Gósol o les parròquies
de Valls o la Corriu, a Guixers.
Era una casa autosuficient en tots els sentits, és a
dir, s’hi feien totes aquelles activitats que permetien
no haver de dependre gairebé en res de l’exterior. Així,
aquí hi vivien, a més de la família, altres persones que
hi treballaven, amb els camps i ramats, però també hi
havia ferrers, fusters..., per fer totes les feines necessàries pel manteniment de la casa i el bestiar.
Actualment, Can Blanc és una masia de turisme
rural, totalment rehabilitada pels seus propietaris, la
família Plana de Berga, i portada per una parella jove,
la Mònica i l’Stephan, vinguts de fora el Berguedà,
amb dues filles que van a escola a Gósol, a mes de
mitja hora en cotxe.
La casa és adequada per fer-hi tots tipus d’estades, que destaca per la seva tranquil·litat, bones
vistes, amb façana principal orientada a migdia, el
que li permet de gaudir d’un sol i una immensitat de
paisatge difícils de trobar en una altra casa similar.
Com a bona casa rural, la casa ofereix pensió completa, amb bona gastronomia de muntanya. Tot un
luxe per descobrir. 
Can Blanc de Vilacireres www.canbancdevolacireres.com
Tel. 610 528 508
OCTUBRE-NOVEMBRE 2019
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 TRIBUNA
R amon
M inoves
President de la
Penya Boletarie
de Berga

A

Tast de
bolets
al Berguedà

mics i amigues, la tardor és temporada de bolets i la festa del bolet de
Berga, és una bona ocasió per fer una
escapada i passar un bon cap de setmana amb
família i amics tot fent salut a la muntanya i fer
un tast de bolets. Cal recordar que les activitats a la muntanya cal fer-les amb seguretat i
respecte a la natura, a les activitats agrícoles i
ramaderes, i que les deixalles cal endur-se-les
a casa i no deixar-les al bosc.
Arriba la temporada de bolets de tardor als
boscos de Catalunya. I amb ella arriba el 63è
Concurs de Boletaires de Berga. Una bona
ocasió per passar un dia amb la família i en contacte amb la natura, en un indret magnífic com
és el pla de Puigventós (Castellar del Riu), al
costat de la carretera de Berga als Rasos de
Peguera (BV-4243 -Km 7,2). Hi ha activitats
per a totes les edats i passar-ho be.
Bolets de tota mena, boletaires d’arreu i de
totes les edats és donen cita en aquest indret a
10
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partir de les 9 del matí de diumenge del 6 d’octubre, per fer un bon esmorzar amb botifarra,
tastets, cansalada, begudes variades i, si hi ha
bolets fer un tast de bolets acabats de collir.
Els més petits poden participar en un concurs de boletaires infantil on l’organització
assegura que tots els nois i noies en troben, organitzat per franges d’edat a partir dels 4 anys
fins els 10 anys, només cal inscriure’s i es poden
comprar els tiquets de participació fins abans
de les 10h del matí al mateix indret.
Per als més atrevits, hi ha un concurs de
boletaires organitzat per diferents categories
on hi ha premis en metàl·lic de fins a 200€
organitzats en diferents categories. A la pàgina
web de la Penya Boletaire de Berga es poden veure més detalls i les bases del concurs.

El concurs està pensat per a tots els nivells de
boletaires. Des dels que surten una estona pel
matí a veure que troben, fins els més agosarats
homes i dones de bosc.
En aquest indret de Puigventós hi podrem
trobar diferents activitats per la mainada des
d’inflables a un taller per conèixer el bosc.
També hi haurà un petit mercat de productes
relacionat amb el món boletaire.
A les 18h ballada de sardanes i a les 20h del
vespre al passeig de la Pau de Berga, encesa i
cremada de l’espectacular falla plantada per la
Penya Boletaire de Berga. Val la pena veure
l’espectacularitat i creativitat d’aquesta falla
ambientada en el món del bolet.
A més duran el dissabte del dia 5 d’octubre a Berga hi hauran diferents actes com les
44ena Jornades Micològiques del Berguedà, o diferents activitats al voltant del tast
de tapes de bolets en el marc de la campanya
TAPA BOLET, on hi trobarem un showcooking
(13h), degustació d’arròs amb bolets (13h), i
concurs i tast de tapes de bolets de 20h a 23h a
la zona del carrer Major de Berga. 
Tota aquesta informació es pot trobar més detallada
a la pàgina web www.penyaboletaireberga.cat

63è Concurs de Boletaires de Berga 2019
Diumenge 6 d’octubre

07:00h – 11:30h
63è Concurs de Boletaires
Pla de Puigventós, Espinalbet (Castellar
del Riu), al quilòmetre 7 de la carretera (BV4243) de Berga als Rasos de Peguera.
08:30h
Inici sortida autobusos de Berga en direcció
a Puigventós, davant de l’administració del
passeig de la Pau de Berga.
Cada ½ hora sortirà un bus de Berga en
direcció a Puigventós (08:30 h, 09:00
h, 09:30 h, 10:00 h i 10:30 h). La tornada
serà a partir de la 12.00 del migdia (12.00 h,
12.30 h, 13,00 h, 13,30 h). Els seients de cada
bus estaran numerats i, per accedir-hi, cal
reservar obligatòriament el bitllet, al preu d’1
euro l’anada i 1 euro la tornada. La compra del
tiquet s’ha de fer a les oficines de l’Agència
de Desenvolupament del Berguedà,
a la plaça Sant Joan, 16, 1r de Berga
o al telèfon 938 247 700.
09:00h
Esmorzar popular amb entrepans de botifarra
negra, tastet, cansalada, begudes variades, cafè
i molt més. Venda de tiquets al mateix lloc.
Fira-mostra de productes relacionats amb
el món boletaire: cistells, ganivets, joies,
formatges i altres.
Animació musical durant el matí a càrrec
dels “Rústiks” de Vallcebre.

Activitats diverses:
Carpes d’educació ambiental de la Diputació
de Barcelona: bicicletes elèctriques. “Vine a
pedalar i faràs crispetes!”.
Taller: Conèixer el bosc (educació ambiental).
Inflable per a la mainada.
10:00h
14è Concurs infantil de Boletaires
Inscripcions a Cal Fígols (plaça Viladomat) i
a la zona de la pesada. Obert a nenes i nens
de 4 a 10 anys, dividits en diverses categories
segons edat.
10:30h
Aparador de la cuina del bolet i venda de
productes de cuina del Berguedà.
11:00h
Zona de la pesada. Lliurament de premis dels
concursos de Dibuix Infantil, Fotografia i del
Concurs Infantil de Boletaires.
11:30h
Nomenament dels Boletaires d’Honor, amb
la presència d’autoritats locals, comarcals i
convidades.
Boletaires d’honor 2019:
Molt Hble. Sr. Quim Torra,
President de la Generalitat de Catalunya.
Sra. Dolors Grau, Doctora en Ciències
Químiques i Directora de l’Exploratori dels
Recursos de la Natura.
Sra. Neus Camps, Estudiant i boletaire. Millor nota del Berguedà a la selectivitat 2019. è
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J osep
B allarà
Micóleg

E
è A continuació:

63è Concurs de Boletaires
Presentació de cistells i bolets participants.
Tancament de les inscripcions i pesada dels
bolets.
12:30h
Lliurament de premis del Concurs de Boletaires al mateix pla de Puigventós.
13:00h
Sortida de la comitiva de Puigventós,

encapçalada pel grup de la falla, en direcció
a Berga.
Al passeig de la Pau:
18:00h
Audició de Sardanes amb la Cobla Berga Jove.
20:00h
Espectacular encesa i cremada de la Falla.
(Agraïm la col·laboració de Joieria Rellotgeria
Saez i Serradora Boix en la cessió de
material). 

Reciclem pel futur de totes i tots
Enguany, la Penya Boletaire de Berga, l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, el
Consell Comarcal del Berguedà, els Ajuntaments de Castellar del Riu i Berga i l’empresa
Tractaments Ecològics, s’uneixen per impulsar el reciclatge a la Festa dels Bolets.
A la zona de Puigventós hi haurà quatre punts amb tres contenidors a cada punt per a poder
reciclar el paper i cartró, els envasos i l’orgànica. També se serviran les begudes en vasos
reutilitzables. Us demanem la vostra col·laboració per aconseguir que al finalitzar la festa no
hi hagi cap rastre en forma de deixalla a la zona. Moltes gràcies.
12
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Una nova temporada de bolets

l 2019 sembla ser un
d’aquells anys on entrem
al mes de setembre sense
que, fins ara, gaires tempestes
de tarda hagin regat i preparat
els boscos de les nostres muntanyes, el que marca que la
temporada de bolets s’esdevindrà tardana, de cara a la segona
quinzena de setembre en endavant, amb permís de les gelades,
que també solen arribar més tard
que anys enrere.
Els boscos han d’acumular
humitat suficient i mantenir-la
una colla de dies perquè els bolets vulguin aprofitar per sortir i
els puguem recol·lectar i menjar.
En aquest període, l’enemic és
el vent aponentat, sec, que pot
eixugar els boscos i estroncar
la sortida dels bolets. Si això

passa i la humitat no es reposa
aviat, els bolets més primerencs
s’aturen i costa que els més tardorencs acabin sortint. Per això
cada temporada és una mica diferent de les anteriors, en dates i
quantitats de precipitacions.
Quan ens assabentem que
els bolets ja surten, aprofitem-ho, però recordant sempre
la regla d’or, la que ens diu que
recol·lectem i consumim solament les espècies de bolets que
coneixem perfectament i que,
en cas de petit dubte d’algun
exemplar o d’una espècie, NO les
consumim mai.
Així com les plantes, flors i
fruits; cada ésser viu és diferent i
està preparat per absorbir, sintetitzar i generar substàncies químiques diferents. Així, uns bolets

TRICHOLOMA FILAMENTOSUM.

són comestibles, però altres són
verinosos, fins i tot perillosament mortals, i res a veure tenen
les formes, els colors, o les olors
per saber si són comestibles o
no, com tampoc els consells de
bullir-los amb culleres de plata
i/o alls, per detectar un canvi de
color. També és evident que de
res serveix voler consumir els
bolets que han sortit “al nostre
jardí”, lògicament no són garantia de res, i tenen moltes possibilitats de poder portar problemes
de salut.

TRICHOLOMA PARDINUM.

Les guies i llibres especialitzats sempre ens poden ajudar,
de ben segur estan més verificats que modernes webs o la
informació disbauxada d’Internet, que hi ha de tot. Davant del
dubte, no consumim, i mirem de
consultar un micòleg, així tindrem informació fidedigna per
una altra vegada.
Hem de recordar també
que molts bolets són micorrízics, això vol dir que viuen
associats a arbres i arbusts, i
que es complementen per ser

TRICHOLOMA TERREUM.

més competitius al bosc; força
bolets, a més són micorrízics
especialitzats, es relacionen
solament amb certs arbres o
grups d’arbres, com és el cas de
la majoria de lactaris (rovellons,
lletragues...) i cuagres (Russula
sp.); si canviem de boscos de
recol·lecció, fixem-nos en els
arbres que els componen, doncs
si aquests arbres són diferents,
és molt probable que molts dels
bolets també ho siguin, i aleshores els coneixements que tenim
de certs bolets, poden ser insu-

ficients. Com pot ser el cas dels
fredolics, excel·lents comestibles, si provenen de boscos de
pins; en cas de boscos barrejats,
amb presència d’avets, de faigs,
alzines o roures, estem amatents a aquells fredolics que
ens poden semblar més grossos
i ferms del normal, doncs de
ben segur són espècies diferents, associades als arbres esmentats, i tòxiques, amb forts
greuges gastrointestinals.
Gaudim dels bolets, però
amb tota la cura del món. 
OCTUBRE-NOVEMBRE 2019
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Novena edició de la Cuina del Bolet del Berguedà

D

es de mitjans de setembre, es porta a
terme la IX campanya de la Cuina del
Bolet del Berguedà, amb la participació de 18 restaurants de diferents municipis de
la comarca, que s’allargarà fins que la florida de
bolets de temporada ho permeti.
La campanya de la Cuina del Bolet es va iniciar l’any 2001 i enguany arriba a la IX edició. Aquest
projecte es va impulsar des de l’Associació d’Hostaleria i Turisme del Berguedà, inicialment
amb el suport del Consell Comarcal i després de
l’Agència de Desenvolupament del Berguedà.
Any rere any, s’han anat mantenint o augmentant el nombre de restaurants que hi han participat i han elaborat un menú especial per cada
una de les temporades. Aquest any s’ha obert a
tots els restaurants que hi volguessin participar,
encara que no formessin part de l’Associació
d’Hostaleria i Turisme del Berguedà, assumint els costos que suposa la campanya.
Els restaurants participants són de tipologia
molt diferent: des de la cuina més tradicional i
casolana fins a la més moderna, amb plats que
van dels més senzills fins a complexos i elaborats menús degustació. Així mateix, també trobem una gran varietat de preus.

14
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Els establiments ofereixen un menú que incorpora els bolets de temporada com a producte
estrella. Aquests fusionen la tradició amb les noves tendències culinàries, aprofitant l’existència
de productes i mètodes d’elaboració propis del
territori. La condició que es posa als establiments és que en el menú que elaborin, hi regni
el bolet, sigui de la varietat que sigui.
No podem oblidar que la natura és voluble i
no sempre ens porta els bolets a la mateixa hora,
per això els restaurants es reserven el dret de
fer qualsevol canvi en els menús per poder-ne
garantir la màxima qualitat i així ho notifiquen
sempre als seus clients.
La Cuina del Bolet compta amb una pàgina
web pròpia www.cuinadelbolet.com i una pàgina de
Facebook que es van actualitzant i serveix de canal
de comunicació entre els organitzadors i el públic. í
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Tallers J. Ballarà S.L.
Pio Baroja, 43 - BERGA - Tel. 938 220 452
www.jballarasl.com/tancabe
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 BERGA BOLET

Tot l’octubre és Berga Bolet

D

el dijous 3 al dissabte 26 d’octubre, la ciutat de Berga es convertirà en un gran bosc boletaire,
farcit d’activitats adreçades a totes les
edats. Hi haurà tres boscos urbans situats als tres eixos comercials de Berga:
plaça Sant Pere, passeig de la Indústria i
plaça Països Catalans.
Als boscos urbans s’hi faran activitats i
tallers per a tota la família, cada dijous,
divendres i dissabte d’octubre, al matí
i a la tarda.
Els boscos faran d’eix vertebrador
de la festa, on també hi podreu trobar
mercats de tardor, amb venda de bolets, artesania i altres productes, cada
divendres i dissabte d’octubre, al matí
i a la tarda.
Una de les activitats més esperades és Tapa Bolet, el cercatapes amb
ingredients boletaires per bars i restaurants de Berga, durant el mes d’octubre, que us convidem a gaudir. Propos-

tes realment trencadores que combinen
amb altres més tradicionals i totes realitzades per professionals berguedans.
Els actes centrals de la Berga Bolet
a l’eix carrer Major es faran el dissabte
5 d’octubre i hi haurà, entre altres, esmorzar amb coca de bolets i cava; les
44enes Jornades Micològiques del
Berguedà; xerrada taller de micologia
amb l’ecòleg Daniel Siscart, mercat de
bolets, jocs tradicionals per a totes les
edats, activitats, tallers i animació. També Concurs de Pintura Ràpida de tardor, cercavila amb la banda de l’EMMB,
nans de la Bauma dels Encantats i el
gegantó Tocat del Bolet de Montmajor, showcooking amb el bolet convidat i degustació d’arròs amb bolets. Al
vespre, se celebrarà l’esperat Concurs
de Tapes del Bolet, amb música en
directe i concert final de festa. Els organitzadors us conviden a participar-hi i
gaudir-ne durant tot l’octubre. í
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PROGRAMA
Dijous 3

TARDA
A les 17:30 h
Al Passeig de la Indústria (zona ambulatori)
Vine a crear un bosc!
Taller artístic per a totes les edats, a càrrec
d’Aldo Cardoso.
A la Plaça de Sant Pere
Espai de descoberta a través de jocs i
activitats
Taller infantil a càrrec de Lourdes González
Salanguera de Viure Sentint.
A les 18:00 h
A la Plaça dels Països Catalans
Millor semblar un rovelló que una
múrgola
Taller de cosmètica aplicada a càrrec de Laia
Canal i Judit Gonzalez de Farmàcia Cosp.

Divendres 4

A les 17:30 h
Passeig de la Indústria (zona ambulatori)
Vine a crear un bosc!
Taller artístic per a tota la família, a càrrec de
Dones d’Art, Verdaguer 7 i Aldo Cardoso.
A les 18:00 h - Plaça de Sant Pere
Degustació de productes ecològics del
Berguedà. Cooperativa La Pellofa.
A les 18:30 h - Plaça dels Països Catalans
Taller de creació de jocs de taula sobre el
món dels bolets.
Companyia de Jocs l’Anònima.

18
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Dissabte 5

Matí. A partir de les 11:00 h
Centre comercial Carrer Major
Cercavila amb la banda de l’EMMB, Nans
de la Bauma dels Encantats i el Gegantó
Tocat del Bolet de Montmajor
A partir de les 12:00 h - Trobada de Bastoners
11è aniversari de la Colla Bastonera Cop
de Garrot de Berga.
A la Sala Casino (Teatre Municipal)
Concurs de pintura ràpida tardor 2019
Segellat de teles de 8:00 a 9:00 h,
entrega de premis a les 17 h a la mateixa sala.
A la Plaça de Sant Joan
Punt d’informació Berga Comercial
Carrer Major.
A partir de les 10:00 h
Esmorzar amb coca de bolets i cava. Amb la
col·laboració de Pavebsa i Cava Rovellats.
A la Plaça de Sant Pere
44enes Jornades Micològiques
del Berguedà
Parada de bolets i cistells
D’11:00 h a 14:00 h
Micologia per a totes les edats
Xerrada taller amb l’ecòleg Daniel Siscart.
D’11:00 h a 14:00 h
Ronda Queralt i carrers Sant Antoni, Instrucció i Menorets
Toc Toc jocs i Katakrak jocs
D’11:30 h a 12:30 h A la Placeta ciutat

Contes de tardor.
Què ens explicarà el follet?
A partir de les 12:30 h
Taller de bolets. Amenitzat
per Antonia Molera i Gemma Rosell.
A partir de les 10:00 h
A la Plaça de les Fonts. Parada de bolets
i cistells i Taller de maquillatge.
Taller de pintar pedres i contes amb temàtica
de natura i bolets, càrrec d’Ai Carai.
Taller de ceràmica.
D’11:00 h a 11:45 h i de 12:00 h a 12:45h
Cuinetes Club
Taller de cuina per a nens. Cal reserva prèvia,
places limitades, 663 357 523.
De 12:00 h a 15:00 h
Dinar “Arròs amb bolets”
Gaudeix de l’arròs amb bolets a la plaça o
a casa portant el teu tupper. A càrrec de
Sumem Càtering / Restaurant Glaç.
Venda de tiquets (8 €) a botigues associades
i el mateix dia a la plaça.
A partir de les 13:00 h
Plaça Maragall
Showcooking amb el bolet convidat:
“El bolet sec”
Conservació i cuina del bolet sec. Dirigit per
Eduard Finestres i maridat amb els vins del
Celler Rovellats a càrrec de Jordi Solé.
TARDA
Fins a les 20:00 h. A la Plaça de Sant Joan
Punt d’informació Berga Comercial Carrer
Major.

A la Plaça de Sant Pere
44enes Jornades Micològiques
del Berguedà
Parada de bolets i cistells
De 17:00 h a 20:00 h
Micologia per a totes les edats
Xerrada taller amb l’ecòleg Daniel Siscart.
De 16:00 h a 20:00 h
Ronda Queralt i carrers Sant Antoni, Instrucció
i Menorets
Toc Toc jocs i Katakrak jocs
De 18:00 h a 19:00 h - A la Placeta ciutat
Contes de tardor.
Què ens explicarà el follet? Amenitzat per
Antonia Molera i Gemma Rosell.
Fins a les 20:00 h - A la Plaça de les Fonts
Parada de bolets i cistells
A partir de les 16:00 h
Taller de maquillatge. Taller de pintar pedres
i contes amb temàtica de natura i bolets. A
càrrec d’Ai Carai.
Taller de ceràmica
D’17:00 h a 17:45 h i de 18:00 h a 18:45h
Cuinetes Club. Taller de cuina per a nens. Cal
reserva prèvia, places limitades,
663 357 523.
VESPRE I NIT
De 20:00 h a 23:00 h
Al Centre comercial Carrer Major
Concurs de Tapes de Bolet
Et convidem a fer un recorregut pels bars,
restaurants i establiments que participen en el
concurs. Tasta les diferents tapes per només 2€.è
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 BERGA BOLET
A les 20:00 h vine a la plaça de Sant Joan a
veure la valoració de les tapes participants
è per un jurat professional.
Gaudeix durant tot el recorregut gastronòmic
de música en viu a càrrec de: Bluebell, Bug,
Jona Escudero, La última y nos vamos, Muy
Stone i Smooth Trio.
A partir de les 23:00 h A la Plaça del Forn
Concert fi de festa amb el grup Timbason

Dijous 10

TARDA
A les 17:30 h Al Passeig de la Indústria
(zona ambulatori)
Vine a crear un bosc!
Taller artístic per a tota la família a càrrec de
Dones d’Art, Verdaguer 7 i Aldo Cardoso.

Divendres 11

TARDA
A les 18:00 h A la Plaça dels Països Catalans
Per anar a buscar bolets i no quedar
trabat en l’intent
Què és el dolor i com el podem controlar?
Xerrada divulgativa a càrrec de Maria Cosp
de Farmàcia Cosp.
A la Plaça de Sant Pere
Construcció d’ombres xineses
Taller infantil a càrrec de JugaJoc

Dissabte 12

MATÍ
A les 10:00 h Al Passeig de la Indústria
(zona ambulatori)
Elaboració d’escultures de bolets
Taller artístic per a tota la família.
Tècnica de paper maixé i pintures orgàniques.
20
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A càrrec d’Aldo Cardoso.
TARDA
A les 18:00 h A la Plaça de Sant Pere
Degustació de productes ecològics del
Berguedà. Cooperativa La Pellofa.

Dijous 17

TARDA
A les 17:30 h A la Plaça de Sant Pere
Desterrem mites alimentaris!
Taller per a totes les edats a càrrec d’Anaïs
Solà del Centre de Nutrició Saó.

Divendres 18

TARDA
A les 18:30 h Passeig de la Indústria
(zona ambulatori) Taller de creació de jocs
de taula sobre el món dels bolets
Companyia de Jocs l’Anònima.
A la Plaça dels Països Catalans
Descobreix i admira els parcs urbans
Recorregut per la Berga natural a càrrec de
Sara Vallhonrat de Saravà.
A la Plaça de Sant Pere
Circuits d’activitats per a totes les edats
per ser un bon boletaire
Grup de Defensa de la Natura del Berguedà.

Dissabte 19

MATÍ
De 10:00 a 13:30 h Al Passeig de la
Indústria (zona ambulatori)
Taller de cera perduda
Demostració i taller de modelatge de figures
amb la tècnica de la cera perduda.
A càrrec de Carles Farreny, joier artesà.
A partir de les 10:00 h - Al Carrer Major

Manxada Berguedana Trobada d’acordionistes.
A les 13:00 h A la Plaça de Sant Joan
Manxada Berguedana Trobada d’acordionistes.
Actuació final conjunta
A les 12:00 h. A la Plaça dels Països Catalans
Taller infantil de pintar Bolets Emoji, a càrrec
de Rubén Torres d’Ilusruben
TARDA
De 16:30 a 20:00 h
Al Passeig de la Indústria (zona ambulatori)
Taller de cera perduda
Demostració i taller de modelatge de figures
amb la tècnica de la cera perduda.
A càrrec de Carles Farreny, joier artesà.
A les 18:00 h A la Plaça dels Països Catalans
Taller de Qi Gong
Per estar en forma físicament i aguditzar la
ment, ideal per trobar les rovelloneres abans
que ningú. A càrrec de Marc Noguera de
Farmàcia Cosp.
A la Plaça de Sant Pere
Construcció d’ombres xineses
Taller infantil a càrrec de JugaJoc.
Al Pavelló de Suècia
Manxada Berguedana Trobada d’acordionistes.

Diumenge 20

TARDA
A les 17:00 h A les Fonts del Lledó
Caminada conduïda per prendre consciència
de la nostra ubicació en relació a la natura
Amb Sara Vallhornat de Saravà.

Dijous 24

TARDA
De 17.30 h a 19:30 h
A la Plaça dels Països Catalans
Pinta i fes-te la teva xapa.
Taller per a tota la família. La Creativa.

Divendres 25

TARDA
A les 17:00 h Piribús de la Plaça Viladomat
L’udol del llop - Taller familiar a càrrec de
Queralt Tor del Parc Natural del Cadí-Moixeró.
A les 17:30 h A la Plaça dels Països Catalans
Espai de descoberta a través de jocs i
activitats
Taller infantil a càrrec de Lourdes González
Salanguera de Viure Sentint.
A les 19:00 h. Al Passeig de la Indústria
(zona ambulatori)
Pintem rajoles rústiques de tardor
Taller familiar a càrrec d’Alba Noguera.

Dissabte 26

MATÍ
A les 10:00 h A la Plaça de Sant Pere
Pintem rajoles rústiques de tardor
Taller familiar a càrrec d’Alba Noguera.
A les 11:00 h A la Plaça dels Països Catalans
L’educació, l’eina contra el canvi
climàtic
Dinàmica grupal a càrrec de Marc Feliu
d’EmocionalMent.
A les 12:00 h
Al Passeig de la Indústria (zona ambulatori)
Taller infantil de pintar Bolets Emoji
A càrrec de Rubén Torres d’Ilusruben. è
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 BERGA BOLET
TARDA
A les 17:00 h A la Plaça de Sant Pere
è Fongs a fons i cultiu de gírgoles
Taller familiar divulgatiu a càrrec de Salvador Puigmartí de
Cuiol Nature.
A les 18:00 h - Al Passeig de la Indústria (zona ambulatori)
Degustació de productes ecològics del Berguedà
Cooperativa La Pellofa.
A les 19:00 h - Piribús de la Plaça Viladomat
Xerrada sobre el trencalòs
A càrrec d’Àngel Bonada del Parc Natural del Cadí-Moixeró.
A partir de les 19:00 h. Tardes de joc. En benefici de la campanya “Tot és possible” per l’Arlet. Ajuntament, cia. l’Anònima,
JugaJoc i Gingko. A les 20:00 h - Al Passeig de la Indústria
Sopar de fi de festa Sopar de bolet, en benefici de la campanya “Tot és possible” per l’Arlet. Tiquets 10 €.

Durant aquests dies

Del 5 al 26 d’octubre
A la Plaça de Sant Pere, Plaça del Països Catalans i Passeig de
la Indústria (zona ambulatori) Anem al bosc
Descobreix els diferents boscos naturals i artístics. Amb Mercat
de tardor (venda de bolets, artesania i alimentació).
Del 3 al 24 d’octubre
Activitats i tallers per a escoles
Activitats específiques per a escoles de Berga i comarca.

22
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A partir del 5 d’octubre
TapaBolet . Degustacions de tapes de bolet realitzades per
diferents establiments de Berga.
Del 28 de setembre al 28 de desembre
Al Convent de Sant Francesc
Joan Ferrer. El tacte de la llum
Exposició antològica Joan Ferrer. El tacte de la llum, on es
presenta per primera vegada una visió completa de l’obra de l’artista, des dels inicis fins a l’actualitat, i permet fer una lectura en
profunditat de la dimensió plàstica de l’autor berguedà.
De l’1 al 14 d’octubre de 9:00 h a 20:00 h
Al Vestíbul del Casal Cívic de Berga
Exposició fotogràfica “El món del bolet”
Organitza Penya Boletaire i Foto Luigi.
Del 7 d’octubre al 3 de novembre
Als Locals d’Art Major al carrer Ciutat i altres aparadors
Exposició del Concurs de pintura ràpida tardor 2019. í

43a. Festa de l’Associació de veïns els 4 barris
i Festa del Carrer del Roser de Berga
El dissabte dia 5 d’octubre se celebra la festa de l’Associació de
veïns els 4 barris amb diverses activitats complementades per la
festa del Carrer del Roser.
L’Associació de veïns i els botiguers i comerciants de la zona
conviden a socis, veïns i visitants, a participar dels actes previstos.
A la plaça Països Catalans a partir de les 5 de la tarda jocs inflables
per a la mainada. Al carrer del Roser xocolatada amb coca
(Cal portar tassa o got). Activitat som petits amb jocs gegants, a
benefici de l’Arlet. Pinta cares amb la Mireia. Masterclass de Zumba
amb Sandra Tristante.
A 6 a 8, a la pl. Països Catalans,ball popular amb Fermí Riu.
A les 10 de la nit, al carrer del Roser, davant del Bar Restaurant Mediterráneo, ball de nit a càrrec de Fermí Riu, acabant amb discomòbil.

OCTUBRE-NOVEMBRE 2019

25

23

 CULTURA



Joan Ferrer. El tacte de la llum

D olors F errer G endrau /Amics de Joan Ferrer

S’inaugura “Joan Ferrer. El tacte de
la llum”, primera gran antològica del
pintor berguedà
L’exposició Joan Ferrer. El tacte de
la llum és un homenatge i un reconeixement al pintor Joan Ferrer (Berga,
1937) per la seva vàlua com artista i com
agent cultural. S’estrena en el renovat
claustre del convent de Sant Francesc
de Berga i al seu voltant s’han programat activitats paral·leles de caràcter
lúdic, pedagògic i reivindicatiu.
La mostra, comissariada per Bernat
Puigdollers, es podrà visitar del 28
de setembre al 28 de desembre d’enguany. És una iniciativa dels Amics
de Joan Ferrer i del Grup de Pintors
Verdaguer 7, compta amb la col·laboració de la La Caixa i de l’Ajuntament de
Berga, del Consell Comarcal i de nombroses institucions que s’hi han volgut
adherir.
Joan Ferrer és un referent a la Catalunya central, desenvolupa una pintura personal i íntima on combina contemporaneïtat i tradició, entre l’art de les
primeres avantguardes i les darreres expressions artístiques d’avui. Es tracta
d’una gran exposició on es mostrarà la trajectòria del pintor, des dels seus inicis
fins a les obres més actuals de grans dimensions, organitzada en sis àmbits
temàtics que evidencien el món de l’artista i ens ajuden a comprendre la dimensió transformadora del seu art. í
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 FIRES I FESTES
A LA POBLA DE LILLET

Festa Major del Roser
La Pobla de Lillet celebra, un any més, la Festa Major del Roser, amb
actes i activitats per a totes les edats i gustos. Es tracta d’una celebració
per viure-la en família, amb els amics i veïns que, de ben segur, visitaran
aquest magnífic indret berguedà. La festa fa especial èmfasi en les activitats per als nens i nenes, que tenen la seva particular festa major, en
els concerts pels joves i en la tradició d’escollir la pubilla i l’hereu de la
Pobla com a continuació d’aquesta nostrada tradició. La comissió organitzadora i l’Ajuntament de la Pobla de Lillet us hi conviden.
Divendres 4 d’octubre

15:30 h - A la llar del pensionista.
Concurs de dòmino,
Organitza: Associació Llar del Pensionista.
22:00 h - A l’Ajuntament.
Repic de campanes, tronada
i pregó de Festa Major.
A continuació, corretasques + gimcana amb la
xaranga els Entrompats.
00:30 h - Al pavelló.
Final de festa amb DJ Afrika, Entrada gratuïta.

Dissabte 5 d’octubre

15:00 h - A la llar.
Concurs de botifarra.
Organitza: Associació la Llar.
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16:30 h - A Falgars.
XXV Escalada ciclista.
Organitza: Amics del Ciclisme Lillet.
18:00 h - Al centre cívic.
Partit de tenis taula.
Organitza: CTT Lillet
19:00 h a 21:00h - Al pavelló.
Proclamació pubilla i hereu 2019.
00:00 h - Al pavelló.
Concert jove. Entrada gratuïta.
El Kiwi & la Tropikal Band
The Thug Life, DJ Lins.
A partir de la 01:00 h i fins al final de festa,
carpa lila, organitzada pel Consell Comarcal i
la Diputació de Barcelona.

Dilluns 7 d’octubre

10:00 h - Al castell.
Taller de Ioga.
Places limitades.
Inscripcions al telèfon 639 641 504.
Organitza: Associació de Sanitat de la Pobla.
12:00 h - A la plaça de les Coromines.
Ballada de sardanes.
17:00 h - Al Teatre de la Residència.
Espectacle per als infants i la gent gran amb
Fefe i Companyia. I després, xocolatada
per a tothom.
Col·labora: Residència d’Avis Lillet.
20:00 h - Al pavelló.
Sopar de Festa Major amb la col·laboració

dels restaurants Cal Periques, Hostal Rural
Falgars i el Castell.
Places Limitades. Preu del sopar: 18 euros.
Tiquets en venda anticipada a l’Ajuntament i
a la taquilla del pavelló durant els actes que
s’hi celebrin.
Menú: 1r plat: caneló de rostit amb ceps i
salsa suprema.
2n plat: ànec amb peres
Postres: paastís de xocolata i pastís de
formatge amb fruits del bosc.
L’organització agraeix la col·laboració dels
restaurants participants.
A continuació, gran ball de tornaboda amb
el grup Almas Gemelas.

THE THUG LIFE BAND.

Diumenge 6 d’octubre

12:00 h - Al pati de l’escola.
Sardanes. Commemoració 1 d’Octubre
amb la Cobla Pirineu. Col·labora:
Residència d’avis de la Pobla de Lillet.
17:00 h - A La Flor.
Acte poeticomusical sobre Joan Vinyoli,
Durant els dies 5, 6 i 7 d’octubre, es podrà realitzar la “Ruta poètica Vinyoli” pels carrers
de la Pobla. Organitza: Centre d’Estudis Lillet.
19:00 h - Al pavelló.
Gran concert de tarda amb
l’Orquestra Venus.
Berenar-sopar a la mitja part.
Tot seguit, al pavelló.
Ball de Festa Major amb l’Orquestra
Venus.
(Concert + berenar-sopar + ball: 12 €)

Estilisme - color -forma - Pròtesis capil·lar -Diagnòstic - Siatchu
Millors marques del mercat
COBLA PIRINEU.

Tel: 938 236 325

08696 La Pobla de Lillet
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FOTO: ORIOL BATISTA

Bagà viu una gran edició de l’Ultra Pirineu

El cap de setmana del dissabte 5 i diumenge 6 d’octubre de 2019 arriba la 11a
edició de la Salomon Ultra Pirineu a
Bagà, una apassionant cursa de muntanya
de llarga distància.

E

s tracta de 110 km de recorregut amb 6.800
metres de desnivell positiu. Aquest és el repte al qual s’enfronten els corredors d’una de
les curses d’alta muntanya més mítiques de Catalunya i que enguany bat rècords de participació amb
més de 4.000 inscrits entre les sis proves.
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El tret de sortida de la cursa sènior es donarà
el dissabte 5 d’octubre a les 6 del matí a la plaça
Porxada de Bagà i s’esperen els primers classificats a partir les 6 de la tarda i durant tota la nit al
mateix poble de Bagà. L’Ajuntament de Bagà col·
labora en aquesta nova edició de l’Ultra Pirineu
i us convida a veure i viure la sortida i l’arribada
d’aquesta apassionant cursa i, a la vegada, animar als participants. A més, al llarg del recorre-

gut, s’habilitaran punts perquè el públic s’hi pugui
acostar.
L’endemà, diumenge dia 6 d’octubre, a partir
de les 10 del matí, es farà el lliurament de premis
als protagonistes. A més, durant tot el cap de setmana, podreu gaudir de l’esport amb les diferents
curses que tindran lloc a l’entorn.

Les modalitats de l’Ultra Pirineu
Ultra Pirineu 94 km

Els seus 94 km de distància i 6.200m de desnivell
positiu recorren pels trams d’alta muntanya més
emblemàtics i espectaculars del Parc Natural del
Cadí-Moixeró.

Trail Pirineu 56 km

La Trail Pirineu 2019 és una prova de trail running
que recorre el Parc Natural del Cadí-Moixeró.
Amb 56 km de distància i un desnivell positiu de
2.800m. Enguany aquesta prova incorpora un nou
tram entre Aguiló i Martinet. Amb sortida i arribada
a Bellver de Cerdanya (Lleida), la Trail Pirineu se celebrarà el dissabte 5 d’octubre.

Sky Pirineu 36 km

La Sky Pirineu, amb els seus 36 km i 2. 600m de
desnivell positiu, és pur sky running. Amb sortida i
arribada a Bagà, és l’última cursa del calendari de
les Migu Run Skyrunner World Series 2019 i formarà part de les Golden Trail National Series.

Mitja Pirineu 19 km

La Mitja Pirineu és una cursa de muntanya de 19 km
i 600 m de desnivell positiu, que enllaça els pobles
de Bellver, Ordèn i Olopte, el dissabte 5 d’octubre,
amb sortida i arribada a Bellver.

Nit Pirineu VK

La Nit Pirineu 2019 és una cursa vertical nocturna de
860 m de desnivell positiu que recorre 5 km de distància entre l’estació d’esquí de la Molina (zona telecabina) i el refugi del Niu de l’Àliga (2.520m). Es disputarà
el divendres 4 d’octubre de 2019 a les 19:30 h.

Pirineu XS

L’Escola Trail de l’Ass. Esp. Mountain Runners del
Berguedà, els Amics de l’Atletisme de Bagà,
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Bagà, organitzen la Pirineu XS, la versió infantil de l’Ultra
Pirineu, que se celebra el diumenge 6 d’octubre de
2019 a Bagà.

Bagà celebra la Fira de Tots Sants

L

a vila de Bagà està preparada
per celebrar, un any més, la Fira
de Tots Sants, que tindrà lloc el
proper dissabte 2 de novembre. Aquesta
mostra multisectorial omple els carrers
del poble de parades de tota mena: alimentació, roba, estris per a la llar i d’altres.
La fira s’iniciarà a les deu del matí
amb un esmorzar popular al passeig del
Raval i s’allargarà fins a les vuit del vespre.
A l’antiguitat s’hi comprava i s’hi venia
bestiar i, d’aquesta tradició, avui en queda
una jornada l’exposició de bestiar que fan
els ramaders de la vila al llarg del matí al
final del carrer Raval.
Es tracta d’una fira que se celebra
des de temps immemorials, comuna en
moltes societats de tradició agrària que
celebraven els esdeveniments rellevants
a la tardor perquè la feina al camp s’havia
acabat; ja s’havia fet la collita i hi havia bolets, per això la gent tenia més diners per
poder comprar coses que els ajudessin a
passar l’hivern.
L’Ajuntament de Bagà us hi convida. í
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Entren en servei les millores
en el transport públic
escolar promogudes
pel Consell Comarcal
del Berguedà
Es tracta de la nova oferta de línies d’autocars que ofereix millores al
col·lectiu d’estudiants. En total hi ha 3 línies de transport públic
que presenten canvis:
IES Alt Berguedà (Bagà) – Berga – Manresa
Per tal de facilitar l’accés de l’alumnat a l’IES Alt Berguedà (Bagà),
es crea una nova expedició del servei Bagà-Berga-Manresa, amb
sortida de Berga a les 7:45 h i arribada a Bagà a les 8:25 h.
Potenciació de les comunicacions amb la Universitat de Vic
Es millora i s’adapta l’oferta de la línia Berga – Gironella – Prats
de Lluçanès – Vic, per accedir a Vic a les 7:45 h, coincidint amb
l’hora de començament de les classes, i tenir tornades a les 12 h, les
15 h i les 19:15 h.
Nova línia Berga – UAB
Es crea una nova línia de bus entre Berga i el campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. El servei permet arribar al
32
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campus abans de les 8 h i ofereix dues tornades: a les 14:30 h i
les 19 h. Aquesta nova línia permet ampliar també el servei entre
Berga i Barcelona, ja que el seu punt d’inici i de final (tret de l’expedició de les 14:30 h) és l’estació del Nord, de Barcelona.

Tarifes de la Targeta T-10:
consultar web www.bergueda.cat o codi QR:
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 BARCELONA ÉS MOLT MÉS

Gaudí
més enllà
de Barcelona

publireportatge

Naus industrials, criptes, cellers, jardins... La imaginació de l’arquitecte Antoni
Gaudí no tenia aturador i l’aplicava a qualsevol repte que se li proposés, sempre
amb el seu segell inconfusible. Un segle més tard, tenim la sort de poder-la gaudir
(valgui la redundància) a diferents indrets de la demarcació de Barcelona, més
enllà de la capital. Fem un recorregut per les obres del geni. Ens acompanyes?
Cripta de la colònia Güell

Gaudí havia d’encarregar-se
de tota l’església de la colònia Güell, a Santa Coloma
de Cervelló, però la mort de
l’empresari Eusebi Güell va fer
que només la cripta –magnífica
i Patrimoni de la Humanitat–,
acabés portant la signatura
gaudiniana. Alçada entre 1908 i
1914, cada columna de la cripta
és diferent, i el conjunt funciona com un rellotge de sol per la
llum que es filtra a través dels
vitralls amb forma de pinya. El
mobiliari que hi trobem també
és de Gaudí.
COLONIA GÜELL. CA L’ESPINAL AL BAIX LLOBREGAT.
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Nau Gaudí

El que es considera el primer edifici de Gaudí el trobem a Mataró.
Es tracta d’una sala de blanqueig
industrial que va fer per a la Sociedad Cooperativa Obrera
Mataronense entre el 1878 i el
1883 i que destaca per l’ús dels
arcs parabòlics, que més endavant
utilitzaria a tantes altres construccions. En l’actualitat, la batejada
com a Nau Gaudí és un espai d’art
on s’exposen principalment obres
de la col·lecció Lluís Bassat. A
l’exterior es conserven unes curioses latrines, també amb el segell
de l’arquitecte.

CRIPTA DE L’ESGLÉSIA DE LA COLONIA GÜELL. GONZALO SANGUINETTI-DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

ELS JARDINS ARTIGAS A LA POBLA DE LILLET. ALBERT MIRÓ-DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

Jardins Artigas

Celler Güell

En aquest espai encantador de
l’any 1906 i situat als afores
de la Pobla de Lillet, pedres,
aigua i vegetació juguen i es
combinen de manera elegant, i
creen atmosferes diverses, des
de ponts fins a escultures i coves
artificials. Un racó bucòlic al qual
convé arribar-hi dalt del Tren del
Ciment.

Primer Misteri de Glòria

El camí a la Santa Cova de Montserrat és un autèntic museu a l’aire lliure. Molts artistes de renom hi
varen deixar la seva obra, formant
l’anomenat Rosari Monumental
de Montserrat. A Antoni Gaudí
correspon la idea i execució parcial
del Primer Misteri de Glòria (19071916), on també hi trobem escultures de Josep Llimona, Jeroni
Martorell i Dionís Renart.

Aquestes dues edificacions, celler i
habitatge del porter, situades a Sitges i enllestides l’any 1901, presenten trets plenament gaudinians, tot
i que alguns autors posen en dubte
l’autoria d’Antoni Gaudí, i en tot
cas en seria coautor junt amb el seu
ajudant i deixeble Francesc Berenguer. El celler destaca per ser tot de
pedra i de perfil triangular. L’edifici
acull actualment un restaurant.

A la Pobla de Lillet encara hi
podem trobar una altra obra del genial arquitecte: el Xalet del Catllaràs.
La Diputació de Barcelona
ofereix rutes, informació i propostes adaptades a totes les necessitats dels viatgers que, molt a prop
de Barcelona, vulguin conèixer les
joies de Gaudí a la demarcació a
barcelonaesmoltmes.cat. 
OCTUBRE-NOVEMBRE 2019
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 BERGUEDÀ
12 i 13 D’OCTUBRE

I Jornada del Bolet a Capolat
El municipi de Capolat, petit en habitants (96 l’any 2018) i gran en extensió i natura, organitza pels dies 12 i 13 d’octubre la primera Jornada del Bolet, amb
l’objectiu de fomentar el respecte per l’entorn, l’estima per la natura i realitzar pedagogia per conscienciar de la problemàtica dels residus al bosc.
Capolat, situat al nord de la comarca del Berguedà, fent de llindar sobre les
planes que caracteritzen l’anomenat baix Berguedà, comprèn una superfície de 35
km² i la seva alçada oscil·la entre els 800 i els 1.500 metres sobre el nivell del mar.
El territori s’estructura amb tres altiplans a diferent nivell, units entre si per
la serra dels Tossals. Actualment, el municipi està format per quatre parròquies:
Taravil, Llinars, Capolat i Coforb.Aquesta diversitat de paisatge i alçades dona lloc
a una gran varietat de flora i fauna, amb tota la riquesa mediambiental que això
comporta i, per tant, lloc idoni pels bolets en temporada de tardor.

Programa d’actes
Dissabte 12 d’octubre

10:00 h - A la Sala polivalent de l’Ajuntament.
Taller de cuina tradicional catalana del
bolet. S’elaboraran dos plats: patates amb
fredolics i pollastre amb llenegues, a càrrec
de Maria Gabarró.
Preu: 5 €. Places limitades.*
12.30 h - A la Sala polivalent de l’Ajuntament.
Màster Xef Boletaire: concurs de cuina.
Cadascú ha de portar un plat elaborat amb
bolets. Hi haurà un jurat popular que analitzarà els plats i el guanyador podrà gaudir
d’un dinar per a dues persones, obsequi del
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Restaurant la Cantina de Llinars.
Activitat gratuïta. Places limitades.*
17:00 h - A la Sala polivalent de l’Ajuntament.
Taller de fondant: “El món dels bolets”.
S’elaboraran moixerons, trompetes, ceps i
rossinyols, i cadascú es podrà emportar els
seus propis bolets d’obsequi cap a casa. Anirà
a càrrec de Maria Gabarró. Adreçat a nens i
joves. Activitat gratuïta. Places limitades.*
19:00 h - A la Sala polivalent de l’Ajuntament.
Xerrada de conscienciació amb la natura,
bioconstrucció i estalvi energètic, à càrrec
de l’arquitecte Jordi Pons. Activitat gratuïta.
Places limitades.*

21:00 h - Porxo de l’Ajuntament.
Sopar “Capolat sense plàstics”.
Botifarrada boletaire (pa amb tomàquet, botifarra a la brasa amb trinxat de bolets. Postres,
vi i aigua inclòs. Preu: 10 €.*
Durant el sopar fomentarem l’ús de plats,
gots i coberts biodegradables, direm no als
plàstics que tant mal fan a la nostra terra.
Tot seguit: rom cremat. Preu: 5 €.
24:00 h - Porxo de l’Ajuntament.
Nit de Festa “Tocats del bolet”, per DJ Algreen.
Activitat gratuïta.

Diumenge 13 d’octubre

9:00 h - Sortida boletaire des de l’Ajuntament.
Sortida boletaire i de conscienciació amb
la natura tenint com a guia el micòleg Andrés
Valverde Valera, membre de la Societat
Catalana de Micologia i biòleg.

Sortirem a recol·lectar bolets pel municipi,
aprofitarem la sortida per a conscienciar la gent
de la importància de mantenir els boscos nets,
lliures de brossa i sobretot sense plàstics. La
sortida serà tant per conèixer bolets, recol·lectar-ne i per a netejar el bosc.
Regalarem a tots els assistents unes bosses de
cotó per tal de potenciar l’ús d’aquestes i no de
les de plàstic, que tant de mal fan a la natura.
Preu: 2 € adults, nens gratuït.*
14:00 h Dinar i ball al Restaurant la Cantina de Llinars
Menú boletaire: entrant de crema de ceps. Primer plat: rotlle de verdures i bolets amb salsa
de soja. Segon plat: cuixes de pollastre a la catalana amb bolets. Postres casolanes a escollir,
una beguda i una copa de cava. Restaurant la
Cantina de Llinars. Preu: 19 €. Inscripcions
prèvies abans del 10 d’octubre al 938 215 040

(de 9 a 15 h), al correu: capolat@diba.cat o directament al Restaurant la Cantina de Llinars
(938 210 986 / 640 532 687).
18:00 h - A ballar de valent amb la Marta i el seu
acordió. Restaurant la Cantina de Llinars.
Preu adults: 3 € (no inclou el dinar).
*Inscripcions prèvies abans del 10 d’octubre
al 938 215 040 (de 9 a 15 h) o al correu
capolat@diba.cat.
L’Ajuntament de Capolat no es responsabilitza
de cap accident que es pugui produir durant tots
els actes de les jornades. Els assistents ho fan de
manera lliure i voluntària. L’Ajuntament només
es fa càrrec de la part organitzativa de tots els
actes i informativa de les activitats. í
capolat
ajuntament de
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 FIRES I FESTES



Puig-reig prepara una lluïda Fira de Sant Martí

P

uig-reig celebra els dies 9, 10 i 11 de novembre
la tradicional Fira de Sant Martí, una mostra
comercial que, cada any, s’actualitza i exposa a
veïns i visitants les novetats del comerç local i les possibilitats culturals del poble.
Es tracta d’una fira organitzada per l’Ajuntament
i la Unió de Botiguers i Comerciants del poble
UBICP, que compta amb la col·laboració de diverses
entitats, institucions i empreses.
Divendres 8 de novembre, a les 9 del vespre i
a la sala d’actes Dr. Llaverias, en el marc del Fòrum
10, “La dona i els mitjans de comunicació”. La
periodista Xantal Llavina conversarà amb el director
de Ràdio Puig-reig, Josep Genescà, i l’alcalde de
Puig-reig, Josep Maria Altarriba.
La fira comercial, amb agroalimentació, artesania, indústria i vehicles, se celebrarà al llarg dels
carrers Major i Llobregat, que estaran tancats al trànsit els dos dies i comptarà amb desenes d’expositors
que donaran a conèixer els productes i serveis més
atractius. La fira s’obrirà dissabte a les 10 del matí i es
tancarà a les 8 del vespre. Diumenge es podrà visitar
de 10 del matí a 7 de la tarda.
Dissabte al matí, hi haurà la inauguració de la fira
a càrrec de les autoritats locals i convidades. Una xaranga amenitzarà el recinte firal. A la plaça de la Creu
hi haurà teatre i animació al llarg de la fira.
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A la tarda, al recinte firal, vine a jugar amb el
CquiE. A les 8 del vespre, al pavelló, es portarà a terme l’acte de proclamació de la pubilla, la dama, l’hereu i el fadrí de Puig-reig 2019-2020. Un emotiu acte
que compta amb la presència de representants del
pubillatge comarcal, provincial i català, acompanyats
dels veïns i veïnes del poble que, un any més, renoven
aquesta nostrada tradició.
El nou pubillatge de Puig-reig està format per:
Pubilla: Marina Esclusa Ballús.
Hereu: Adrià Vilaseca Mangas.
Dama: Jana Serra Macià.
Fadrí: Martí Pey Freixa. è
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 FIRES I FESTES



èA les 12 de la nit i al pavelló, hi haurà ball jove amb
diverses formacions.
Ho organitza el Grup de Joves de Puig-reig.
Diumenge dia 11 de novembre, a les 8 del matí començarà el 41è Concurs de Pintura Ràpida. A les 10 hi
haurà l’obertura de la fira i a les 11 del matí començarà la
38ena Trobada de Gegants, que acull diverses colles
vingudes d’arreu amb el Martí i la Carme com a amfitrions. La trobada transcorrerà pels principals carrers del
poble acabant amb ballades a la plaça Nova.
A les 12, a l’església parroquial, missa en honor a Sant
Martí.
De 12 a 2, a la plaça Mestre Badia, se celebrarà
una nova edició del vermut de “Sant Martini”, amenitzat amb música en directe.
A la tarda, al recinte firal, vine a jugar amb el CquiE.
A 2/4 de 5 de tarda, al recinte firal, es portarà a terme
una lluïda desfilada de moda on els establiments del
poble mostraran les novetats de temporada.
Durant els dies de la fira, el Reig i la Puig repartiran vals descomptes entre els assistents, amb premis
molt importants.
El Fòrum 10 comunicació continuarà el dimarts
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 TASTA-HO
______ Berga ______

12 de novembre a les 9 del vespre a la sala d’actes Dr.
Llaverias, amb la periodista i degana del Col·legi de periodistes de Catalunya, Neus Bonet, i la presidenta
de l’Institut Català de la Dona, Núria Balada.
Divendres 15 de novembre, a les 9 del vespre,
hi haurà una nova jornada del Fòrum que comptarà
amb la participació de Sor Lucia Caram i Núria Picas, i acabarà el divendres 29 de novembre a les 9
del vespre amb l’escriptora i tertuliana Bel Olid, que
parlarà sobre la dona i els mitjans de comunicació. Les
jornades, organitzades per la regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de Puig-reig i Ràdio Puig-reig, estaran
moderades pel periodista i director de Ràdio Puigreig, Josep Genescà.
Al tancament del tasta, l’organització de la Fira
de Sant Martí està ultimant algunes activitats més
que la complementaran.
Per això us recomanem consultar les
pàgines web www.tasta.cat i www.puigreig.cat dies abans de la festa. Codi QR:

MENÚ DIARI
SOPARS DE GRUPS
I CELEBRACIONS

938 223 121

Plaça Europa, nº 6

08600 BERGA
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LA RECEPTA

Restaurant - Càtering

Rap a la crema
de ceps i gambes
Per a 4 persones
Ingredients:
l 8 talls de rap palangre
l 8 gambes
l 300gr Farina
l 4 Ceps
l 0.5L Nata líquida
l Sal
l All
l Oli
Elaboració:

ESMORZARS DE FORQUILLA
l MENÚ DIARI
l CARTA
l CELEBRACIONS
l SERVEI DE CÀTERING
l

C/ Nostra Senyora de la Llum, s/n 08680 GIRONELLA Tel. 938 228 390

info@restaurantcalpajares.com

Tallem els ceps i els fregim amb sal, l’all i
un rajolí d’oli. Un cops fregits amb una altre
cassola posem la nata líquida i els ceps fins
que quedi la nata foscosa.
Per altre banda, enfarinem el rap i el fregim
amb oli ben calent durant un minut i mig, i el
posem amb paper de cuina per aixugar l’oli.
Cuinem les gambes a la planxa.
Emplatem; posem el rap fregit al plat i fem
la conjunció amb la salsa de ceps al gust
i les gambes.
OCTUBRE-NOVEMBRE 2019
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Cal Rosal: Mercat del Bolet
i Comerç de proximitat

E

l Mercat del Bolet de Cal Rosal va obrir portes a mitjans de
setembre degut al bon inici de la
temporada boletaire.
El mercat és un dels més antics i
coneguts de Catalunya, i torna a fer parada aquesta tardor a Cal Rosal, al peu
de la C16 (sortides 90 i 92 direcció nord i
sortida 95 direcció sud).
Obert cada dia, des del 8 de setembre
fins a la fi de la temporada, el Mercat està
situat a la plaça del Comerç de Cal Rosal i
compta amb una desena de parades agrupades en forma de mercat, on hi podreu tro-

bar una àmplia varietat de bolets així com
una selecció de productes agroalimentaris
del Berguedà, productes de proximitat
elaborats artesanalment i amb la màxima
qualitat.
Us recomanem visitar els webs www.
olvan.cat i www.tasta.cat amb l’objectiu
de conèixer els actes i horaris definitius.
L’ajuntament d’Olvan us convida a
gaudir del mercat del Bolet, de les activitats de la Festa del Bolet i de tot el que
us ofereix Cal Rosal i Olvan, a través dels
seus bars i restaurants, les seves botigues,
establiments i comerços. í
OCTUBRE-NOVEMBRE 2019
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Tardor Activa a
Guardiola de Berguedà

G

uardiola de Berguedà celebra una tardor animada amb diverses activitats que conviden a gaudir
del poble i de la seva gent. El 12 d’octubre se celebrarà la Fira de Formatges i Cervesa Artesana al llarg de
tot el dia i a la plaça de l’església. Hi haurà tastos, degustacions i venda de productes de proximitat, amenitzat per la
música i les cançons de Laura Luceño. La Jornada acabarà
amb un concert a càrrec de Red Shoes.
El 20 d’octubre, serà el torn de la coneguda Festa del
Bolet de Guardiola de Berguedà que s’iniciarà amb un
concurs de pintura ràpida i animació infantil a 2/4 de 12 amb
Jaume Ibars.
De 12 a 2 hi haurà un Tast de vins i plats cuinats
pels restaurants del municipi, amenitzats per les melodies
d’Aquell Parell. Paral·lelament se celebrarà la 24ena edició
del Concurs de Plats cuinats per aficionats que cada any
compta amb una vintena llarga de participants de totes les
edats que elaboren plats amb els bolets com a protagonistes.
Enguany la festa continua amb una Arrossada Po-

pular a les 2 del migdia i en acabar, ball a càrrec de Raúl,
durant el qual hi haurà el lliurament de premis del concurs
de cuina.
L’1 de novembre, dia de tots sants és tradicionalment
el torn de Guardiola de Berguedà per a celebrar la seva
fira multisectorial de Tots Sants, que comptarà amb exposició ramadera i de productes de la terra, exhibicions
gimnàstiques, animació, trobada de plaques de cava i altres
activitats que trobareu detallades i explicades al web www.
guardioladebergueda.cat
L’Ajuntament de Guardiola de Berguedà i les entitats que hi col·laboren us hi conviden. í
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 FIRES I FESTES

Vilada celebra la 25ª Fira del Bolet
i enguany també dels Tastets

E

l dissabte dia 12 d’octubre de
2019 se celebrarà la 25a Fira
del Bolet de Vilada, organitzada per l’Ajuntament de Vilada amb
la col·laboració de la Diputació de
Barcelona i l’Agència de Desenvolupament del Berguedà.
Coincidint amb la 25ª edició de
la Fira, aquesta, fa un pas endavant
i afegeix un producte tant berguedà
com el tastet, convertint-se en la fira
dels Tastets i el Bolet de Vilada.
El tastet és un dels embotits del
porc més tradicionals i populars. És la
botifarra crua típica de la comarca del
Berguedà, que en d’altres comarques
de Catalunya es coneix com llonganissa crua, botifarra tendra, botifarra
crua, llonganisseta...
Està elaborat amb magre i greix de
porc trinxat i embotit en budell natural,
amanit amb sal i amb o sense pebre negre. Es menja cuinat, fregit, a la planxa,
a la brasa... N’hi ha de gruixut i de prim.

48
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Es denomina tastet pel fet de que era
una de les primeres carns a ser tastada
després de la matança i que servia per
fer-se una idea de la qualitat de la carn.
L’Ajuntament de Vilada us convida a
gaudir dels actes previstos:

10:00 h Obertura de la Fira gastronòmica i artesanal
10:15 h Obertura de la Zona de tastets. Hi haurà un espai dedicat a la
degustacions de tapes, petites degustacions basades fonamentalment
en el tastet.
A partir de les 10:15 h Esmorzar popular (botifarra amb bolets i vi del país)
10:30 h XIII Mostra Micològica
de Vilada
12:00 h Actuacions musicals dels
Xalapartaris. Músics bascos que recullen la tradició dels pastors dels nord, tot
utilitzant grans taulons de fusta i grans
lloses de pedra, barres de fusta i de metall, per aconseguir sons
de percussió certament
espectaculars.
16:30 h Inici del XXV
Concurs Gastronòmic
de Vilada (informació a
l’Ajuntament de Vilada.
Cal inscripció prèvia).

17:30 h Tast dels plats
i entrega de premis del
Concurs Gastronòmic.
A continuació: Entrega
del guardó “Quins Bolets”.
18:00 h Degustació popular de coca
de bolets per tothom.
18:30 h Sorteig de la cistella gastronòmica i cloenda de la fira.
En el decurs del dia:
Ministeralis, els oficis i els gremis.
Gremi de Sant Eloi: oficis del metall i
del ferro.
Demostracions de:
Ferrer que forjarà claus, dracs, picaportes...
Manyà que elaborarà reixes i tancaments.
L’arbre dels claus. També se celebrarà
la 8a Trobada de Plaques de Cava.
Més informació a: www.vilada.cat
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 MONTMAJOR

1a edició de la fireta “Tocats ple bolet” a Montmajor

Se celebrarà el dissabte 19 d’octubre de 10 del matí a 2 de la tarda.
Hi haurà Jornada de portes obertes durant tot el matí al Museu del Bolet, taller de xocolata
amb gust de bolet, tastabolets i fireta d’artistes i artesans amb música en directe.
L’Ajuntament de Montmajor us hi convida!
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 HISTÒRIES I HISTORIETES (20)
P ep

M asana

Periodista
i escriptor

E

Quan fèiem
top manta

ls berguedans també fèiem una espècie de top manta;
teníem la nostra paradeta on mostràvem els productes: els bolets. Ho fèiem al carrer i tot era en diner
negre. La diferència era que la Guàrdia Civil d’aquell temps no
ens deia res. Dins de cada poble, quan la C-16 encara era 1411,
multitud de venedors ens amuntegàvem per fer quatre duros
amb el rovelló.
El diari El Bergadan ja parlava d’aquest negoci l’any
1893 quan feia referència a l’afició de buscar bolets en aquest
indret i dels beneficis que donava. Esmentava que, en un mes
i quatre dies, s’havien expedit al “Carrilet” 3.434 caixes plenes de bolets amb un pes de 58.344 quilos, segons informació
de don Ramon Badia, cap de l’estació d’Olvan. El preu anava
a 3 pessetes l’arrova, uns 10,40 quilos, i es van fer 17.500 pessetes en total, la qual cosa no estava malament per l’època.
El bolet ha estat sempre una manera de guanyar un sobresou, però hi ha hagut persones que han estat professionals
del ram i convertits en llegenda, com el Monestir de la Pobla
de Lillet, que els plegava a cabassos tot i treballar a la mina.
Molts d’aquests boletaires els venien als camions que pujaven
del mercat del Born, aleshores el mercat central de Barcelona, i d’altres els enviaven en transportistes d’aquí com el
Cuberas.
Altres llocs per vendre eren les fondes. En Joan de cal

Barri recorda que els venia a la fonda de Sant Marc, al magatzem del Guiu, al costat de la plaça del Forn, o a cal Ripalles, un
bar de les Voltes.
Però, amb l’arribada de la venda de cotxes per al gran
públic, les carreteres es van anar massificant i molts boletaires van començar a vendre el seu producte a peu de carretera,
dins els pobles... Primer ho feien amb la cistella plena, tal i com
havien arribat del bosc. Però aviat van veure que, si diversificaven l’oferta, sobretot amb caixes de quilo, el producte marxava
de les mans i ho podien vendre a millor preu.
Així doncs, les carreteres es van convertir en un lloc d’ofici, l’altre era bastant més antic. Tothom buscava el millor lloc,
uns a l’entrada del poble, altres al costat d’alguna font, d’algun
restaurant, forn de pa o d’algun aparcament una mica gran.
La competència va començar a ser ferotge; alguns venedors
esperàvem que s’acostés el client, però d’altres anaven a buscar-lo directament. El rovelló era i és el producte estrella.

La picaresca va començar a fer acte de presència, les
caixes no solien fer gaire el pes exacte, tirant per sota, clar, i hi
havia algú que hi posava un parell de mates de boix perquè es
conservés la humitat. El més habitual era posar el bolet vell o
més lleig a sota, i a dalt els petits i de bon color. Si no els venies,
tenies la possibilitat d’anar a la Cabana, on s’hi havia format
un mercat sense ordre ni llei.
La relació entre venedor i comprador va generar que els
venedors haguessin d’aprendre tècniques ràpides en l’art del
comerç: s’havia de regatejar molt durament, s’havia de convèncer el possible client que el teu bolet era el millor, el més
tendre, vaja, que era únic. El venedor va aprendre que la confiança en un mateix a l’hora de vendre era bàsica.
La majoria de vegades aquesta relació era comprar, pagar
i marxar, però de vegades, si a aquell client la mercaderia li havia sortit bona, tornava al mateix venedor, i fins i tot s’establien
amistats duradores amb el temps.
Amb l’arribada de la C-16 i les circumval·lacions que ja no
feien l’entrada obligatòria als pobles, molts vàrem plegar de
vendre bolets, però d’altres van seguir, sobretot entre Guardiola del Berguedà i Cercs, fins que es va prohibir vendre
bolets a la carretera i el nostre top manta va desaparèixer.
Aleshores van ser absorbits pels mercats del Bolet de Guardiola i Cal Rosal, on s’hi van integrar molts d’ells, mercats
que fan una feina de dinamitzadors turístics i alhora cultural
dels municipis.
Tot i que jo, nostàlgicament, encara trobo a faltar la taula
atrotinada de fer fontades, la cadira i el para-sol. 
Font: Revista Cadí Pedraforca núm. 5
Notícia curiosa sobre els bolets. Jordi Puntes. L’Erol 17.
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 MASCOTES
de

I gnasi
A rgacha

ignasieducadorcani@gmail.com
Educador caní des de fa més de
8 anys ajudant gossos i propietaris buscant l'equilibri per a
una bona convivència en l'entorn
familiar i dins la societat

El millor amic
del teu gos,
ets tu

L’educació canina és la base per a una
bona comunicació amb el teu gos

El nombre de gossos a les nostres ciutats creix, la gent dedica
més temps i diners a les seves mascotes, però també apareixen
els problemes de conducta, a vegades derivats d’una manca
d’informació en vers les necessitats psicofísiques dels cans.

T

ibar de la corretja, no obeir
quan s’el crida, ansietat per
separació, agressivitats, pors...
Tots volem tenir el millor gos del
món, sociable i educat, però ens
falta informació, hem de ser conscients que l’educació canina és la
base per a una bona comunicació i
la clau per a prevenir i tractar certs
problemes de conducta, que de vegades, fins i tot inconscientment,
estem reforçant nosaltres mateixos. La gran majoria d’aquestes
conductes inapropiades no desa54
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pareixen amb el temps sinó que si
no fem res i ho tolerem, augmentaran amb el temps i fa que la relació
entre gos i propietari dins el nostre
entorn habitual sigui difícil, es perd
la confiança mútua i ja no gaudim
junts, el problema augmenta i els
mals hàbits es converteixen en
costums, es redueixen els passejos i les activitats amb ells, la cosa
empitjora, és com un peix que es
mossega la cua.
A l’hora de resoldre el problema
de conducta d’un gos analitzarem

el seu entorn, les seves rutines i
experiències diàries, i sobretot la
relació amb el seu propietari.
No totes les conductes es poden
eliminar completament, dependrà
de diversos factors com la intensitat,
motivació, l’ambient i experiències
prèvies de l’animal, però amb un
bon tractament es poden reduir notablement millorant la situació. La
motivació i implicació del propietari
serà determinant per a eliminar o bé
reduir aquestes males conductes.
La formació del propietari és la

clau, ja que ell serà qui en el dia a
dia, apliqui les pautes establertes, es
tracta d’un canvi en els nostres costums, hem de ser coherents i justos.
Per tal d’aconseguir que els
nostres cans siguin educats i equilibrats, establirem una sèrie de
pautes o rutines. El nostre paper és
educar, guiar i protegir, estan sota
la nostra responsabilitat.
És imprescindible que el nostre
gos ens consideri una figura de referència que cal confiar, respectar i obeir.
La meva metodologia es basa

en el reforç positiu, premiant aquelles accions que ens interessen
que perdurin en el temps, sempre
buscant el benestar emocional
de l’animal. Cada gos és un món,
amb motivacions i necessitats diferents, per això les teràpies i programes educatius són individuals
i personalitzades al gos i estil de
vida del propietari.
L’exercici físic, estimulació mental, una correcta sociabilitat juntament amb una bona educació, és la
clau perquè el nostre amic estigui
ben equilibrat en tots els sentits.
Les gosseres estan plenes de
gossos que han estat abandonats

per problemes de comportament,
per tant hem de fer el possible per
a capgirar aquesta situació, amb
formació.
L’educació del nostre gos comença el mateix dia que el gos
arriba a casa, independentment de
la seva edat. El nou entorn, les seves experiències i la seva educació
marcaran el seu futur.
Tenir un gos és un compromís a
llarg termini i ens crea un bonic gran
repte, el millor amic del teu gos, ets
tu, per tant donem-los el que es mereixen, ens ho manifestaran sent
més receptius, feliços i garantirem
l’ armonia dins la família. 

En aquesta nova secció d’articles tractarem de:
n
n
n
n

n

Gossos i nens
Gossos i petards
Esport amb el teu gos
Espais de socialització
per a gossos
Perills habituals
pels nostres cans

Passejades canines
La “aps” ansietat
per separació
n Pautes generals
per a cadells
n Adoptar o comprar
n
n

Nucli zoològic:
B 2500469

n
n
n
n
n
n

Animals de companyia i complements

Pinsos
Aliment viu
Flors i planter
Fitosanitaris ecològics
Servei gratuït

Gran Via, 7 baixos BERGA Tel. 938 211 327
agrovicenç
agrovicencberga.blogspot.com
agrovicenc@hotmail.com
HORARI: de dilluns a divendres de 9 a 20 h.
dissabte de 9 a 13:30 i de 18:00 a 20:00 h
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 SALUT
G oretti
S olà
Psicòloga

A

Benestar emocional i buscar
bolets: dos aliats perfectes

nar a buscar/mirar bolets és una activitat, o més ben dit una afició, que
repercuteix molt positivament en la
salut, tant a nivell físic com mental. El fet d’anar
al bosc, estar en contacte amb la natura, respirar aire pur i caminar genera endorfines que ens
fan sentir millor. A més, a nivell neuronal, mirar
bolets implica uns processos en els quals es potencien les connexions entres els axons de les
neurones encarregades de l’atenció selectiva,
l’agudesa visual i la coordinació oculomotora,
entre d’altres. És una activitat molt complerta
que ajuda a estar connectat completament en
el moment present. Mentre es busquen bolets,
el cervell genera una imatge mental del que es
pensa trobar i això implica una dosi extra de motivació que repercuteix disminuint l’apatia, el desànim, l’estrès... Ho sap molt bé Long Litt Woon,
antropòloga autora del llibre El camí del bosc.
Buscar bolets, trobar consol, on explica la seva
experiència després de la mort del seu company

de vida i com el poder anar
al bosc i buscar bolets la va
ajudar a sortir del pou i tirar
endavant.
A més a més, ja que es
tracta d’un fruit del bosc
que no es pot cultivar i ni
l’home ni les màquines
poden generar, es converteix en tot un èxit quan
s’assoleix omplir la cistella d’aquests preuats aliments. És la connexió entre l’home i la natura
que produeix aquests fruits just en un moment
concret i en un lloc indicat. I poder-hi ser per
recollir-los és tot un plaer, és la satisfacció de
ser en el moment just i en el lloc precís... Màgic!
Mentre es busquen els bolets, els sentits
s’aguditzen i tant l’olfacte com la vista i el tacte
es magnifiquen.
Per tant, anar a mirar bolets és, en general,

molt saludable, inclús menjar-se’ls,
tal i com indicia un estudi fet per
la Universitat Nacional de Singapur on es relaciona el consum
regular de bolets amb la prevenció
de malalties neurodegeneratives,
ja que porten diversos components
antioxidants molt potents com són
l’ergotioneïna i el glutation, que
actuen en l’àmbit intracel·lular potenciant la salut de les neurones i
del nostre benestar en general.
I si després d’anar el bosc, caminar, respirar i observar, respectant sempre la natura i el
bestiar que ens poguem trobar, podem tornar
a casa amb un cistell ple de bolets, la satisfacció encara és més gran. I per acabar-ho
d’arrodonir poder-los assaborir després de
l’èxit d’haver-ne trobat, encara que sigui una
menjadeta, la satisfacció és complerta, i això
no té preu! 
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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

tur.baga@diba.cat

938 244 862
619 746 099

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

Oficina d’Informació i Turisme de Bagà
Punt d’Informació de Bagà

Oficina de Turisme de Castellar de n’Hug
castellarh@diba.cat

938 257 077

centremuntanya@gosol.ddl.net

973 370 055

costacg@diba.cat

973 370 055

Oficina de Turisme de Gósol

Oficina de Turisme de Guardiola de Berguedà

EMERGÈNCIES
Mossos d’Esquadra
088
Mossos d’Esquadra Berga
938 222 030
Bombers de Berga
938 211 080
Bombers de Gironella
938 228 480
Bombers de Puig-reig
938 380 814
Bombers de Guardiola de Berguedà 938 227 080
Creu Roja de Berga
938 213 311
Creu Roja de Gironella
938 250 944
Urgències Alt Berguedà
608 591 133
Hospital Sant Bernabé
938 244 300
58
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Oficina de Turisme de La Pobla de Lillet
tur.lillet@diba.cat

687 998 541

vallcebre@cercleaventura.com

666 536 039
938 244 151

Oficina de Turisme de Vallcebre
Parc Natural Cadí-Moixeró

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

938 380 659

mail: info@parcfluvial.org

Oficina de Turisme de la Colònia Vidal

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

mail: info@parcfluvial.org

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

SALUT
Farmàcia

938 244 101

INDUSTRIALS
Instal·lacions Juli Bover

938 245 050

Berga

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

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)

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

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

Perruqueria Anna Maria
Mireia Perruqueria / Barberia

FLORS I PLANTES
AgroNatur

938 234 167
938 234 293
626 861 932
938 234 005

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

938 250 623
Garatge PACO 652 220 419
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

Mercat setmanal
SALUT
Dispensari

973 370 055
973 370 055
973 370 016
(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

938 231 092

montclar@diba.cat

RESTAURANTS
Hostal de Montclar 609 647 857 938 230 330
60

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 Vilaredes

626 329 507
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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

AGROTURISME
Cal Sicull
www.calsicull.com

Vallcebre

938 250 400
647 058 364

info@calsicull.com

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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