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C ada any, el temps passa més de pressa. Jo no m’ho creia, però 
la sensació és aquesta. De nou passem full d’un any i n’estre-
nem un altre. I al Berguedà, cada temporada nadalenca, les 

entitats, ajuntaments i persones, posen a l’abast de tothom, les acti-
vitats més nostrades i plenes de bones intencions. En són un exemple 
els Pastorets, que La Farsa i Colònies a Borredà tornen a representar 
a Berga, o els de l’Ametlla de Merola, o els de tantes poblacions i enti-
tats dels quals en podrem gaudir aquests dies. 

Aquest Tasta també us acosta activitats com l’aventura dels tions 
als boscos de Capolat, la Fira de la Puríssima de Gironella, la Fira del 
Joc i de Nadal de Berga i les activitats culturals previstes per aquestes 
setmanes, la Fira comercial i ramadera de Reis de Casserres, l’ances-
tral Fia-faia a Bagà i Sant Julià de Cerdanyola, la tradicional Fira de 
Reis de Montclar al pla de les alzines, les activitats nadalenques de 
la Pobla de Lillet, amb la tradicional esquellada el dia 5 de gener, els 
actes lúdics, festius i solidaris de Vilada, les activitats nadalenques 
de Guardiola de Berguedà i Castellar de n’Hug, la Fira de Nadal de Cal 
Rosal i la Festa de l’Arròs de Sant Sebastià a Olvan i, com no, l’entra-
nyable i esperada festa de la Corrida a Puig-reig.

Des de fa temps donem valor a la cultura de casa nostra, ara amb 
dos reportatges del periodista Ramon Viladomat sobre el patrimoni 
de les colònies, els 25 anys del Museu Vidal i les exposicions de Joan 
Ferrer a Berga i Rosa Obiols a Navàs. El periodista Pep Masana ens par-
la del panteó Bassacs i Emili porta. L’espai de salut, i unes propostes 
publicitàries molt interessants formen aquest Tasta número 26. 

Que gaudiu dels actes, activitats i tradicions. Bones festes!  í
No ens fem resposables de les 
opinions dels col·laboradors

PRESENTACIÓ LA VINYETASTAFF

Propera edició del tasta núm 27
CARNESTOLTES

03 de febrer
publicitat: tasta@tasta.cat
tel. 617 39 59 78

(tancament edició 27 de gener)
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L a Rosa Serra és historiadora, malgrat que en 
un sentit més ampli ha estat i implicada en di-
versos projectes i iniciatives culturals. Un dels 

seus grans interessos en l’àmbit historiogràfic ha estat 
investigar i recollir informacions i testimonis sobre les co-
lònies industrials, aquests nuclis fabrils i miners nascuts fa 
150 anys al costat de rius com el Llobregat, el Cardener, 
el Ter o el Fresser. Uns assentaments productius i resi-
dencials impulsats per personatges que van ocupar llocs 
rellevants dins l’alta burgesia barcelonina dels segles XIX i 
XX, que ells mateixos van batejar amb els seus noms pels 
quals encara avui es coneixen. 

Per proximitat física, però també familiar, la Rosa 
Serra ha viscut de prop la vida d’una de les colònies més 
singulars del Berguedà, com és Cal Pons, avui gairebé 
integrada al nucli urbà Puig-reig, declarada Bé Cultural 
d’Interès Nacional.

Ara, amb el catedràtic d’Història Contemporània de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, Albert Balcells, 
acaba de publicar el llibre “Les colònies industrials 
de la conca del Llobregat. 150 anys d’història” un 
volum de prop de 500 pàgines editat per la Diputació 
de Barcelona que s’endinsa de ple en tots els aspec-
tes rellevants d’uns nuclis fabrils i miners, però també 
agrícoles, que han marcat la vida de moltes persones 

Rosa Serra, historiadora, coautora del llibre
 “Les colònies industrials del Llobregat. 150 anys d’història”

“Al Berguedà hem estat molt 
poc constants en la valoració del 
patrimoni industrial i miner”

Ramon 
Viladomat

Periodista
rviladomat@periodistes.cat
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d’aquests comarques interiors de Catalunya.
—P. En aquest llibre sembla que ho expliqueu gairebé 
tot sobre les colònies: la història, l’economia, els mo-
viments socials, els amos, el patrimoni arquitectònic... 
queda encara algun aspecte per estudiar?
—R. Molts aspectes. Tot això ho hem fet amb molt poca 
documentació escrita perquè els arxius de la majoria de 
les colònies i de les fàbriques estan perduts o poc tre-
ballats. La memòria oral l’hem treballat poquet pel gran 
nombre de protagonistes que hi ha. A més, és un període 
llarg de 150 anys! Tot això dona per molt. Per exemple, la 
part mes contemporània, la nostra, la que hem viscut com 
a crisi, les experiències personals de tota aquesta gent 
que ja no és de colònia, però que hi ha estat vinculada, les 
últimes generacions. Aquest és un treball d’antropologia i 
sociologia molt interessant que encara està per fer.
—P. Sembla que sou pocs els historiadors que heu estu-
diat les colònies. Tu t’hi has dedicat de ple, però malgrat 
que aquest és un fenomen important, perquè sembla que 
interessa a tants pocs? 
—R. Bàsicament perquè és un tema que costa, perquè 
no trobes l’arxiu, tot son micarelles. En aquest llibre 
ens hem ajudat molt de la premsa de l’època per docu-
mentar els primers períodes, perquè aquesta gent [els 
amos], fa una transformació tan gran del territori que 
la premsa de l’època se’n fa ressò i fa informacions que 
pots anar seguint fils. Però no pots anar per exemple a 
l’Arxiu Nacional de Catalunya, on hi ha fons d’em-
preses, però pocs. Per això costa tant fer investigació 
històrica de les colònies.

—P. Aquesta industrialització juntament amb les 
mines, van portar el progrés al Berguedà. Les colò-
nies van ser un model social, sobretot amb el treball de 
les dones. Aquest model ha fet diferent el Berguedà 
de la resta de territoris de Catalunya, pel fet d’aquesta 
concentració industrial tan elevada?
—R. Singular, el cas del Berguedà no ho és, comparteix 
el mateix que li passa al Ripollès, a Osona o el nord del 
Bages. Son zones que ara ens costa saber què som. Hem 
sigut molt industrials i ara no volem deixar de ser-ho, 
però ens costa trobar una activitat econòmica que pugui 
mantenir no només les colònies o els pobles, sinó un gruix 
demogràfic rellevant. Penso que la població és el gran 
problema de la comarca.
—P. Què li queda ara el Berguedà, sense les mines i les 
fàbriques, com a futur?
—R. Penso que hem de ser generosos amb les opor-
tunitats que se’ns puguin presentar. Per exemple, la 
industria de la fusta es notable a la comarca. Com a 
puigreigenca veig l’activitat que té la Serradora Boix, 
a Gironella hi ha també una industria important de la 
fusta, a l’alt Berguedà tenim fusta per fer energia 
alternativa i productes d’alta qualitat. Altres són la 

històrica o què podem fer dels recursos naturals. 
Penso que hauríem de recuperar seriosament els 

drets com a ciutadans sobre el riu, l’energia que pro-
dueixen les turbines. No està bé que aquestes conces-
sions es prorroguin eternament 50 anys més. Les hem 
d’intentar recuperar en benefici de la gent que viu aquí.  
Potser és el moment que puguem gestionar des de les 
nostres institucions aquesta aigua i tenir l’electricitat a 
un preu mes barat. 

També penso en altres recursos, en projectes com 
la central tèrmica de Cercs, aquest projecte que s’està 
presentant i ha aixecat tanta polseguera. Soc partidària 
d’escoltar bé el que diuen, com ho fan, i no posicionar-se 
abans de saber quines son les realitats actuals del pro-
jecte, que no les coneixem.
—P. Els emprenedors que van crear les colònies i van im-
pulsar la mineria, foren uns revolucionaris pel territori en el 
seu moment. A banda de llocs de treball, també van impul-
sar les comunicacions o van introduir moviments artístics 
com el modernisme. Què en quedà ara d’aquells burgesos 
que van impactar en la nostra societat?
—R. Ells van ser com tots els industrials d’aquest 
país, transformadors del lloc on s’instal·laven. Molts 
d’aquells que van fer les colònies mineres i tèxtils van 
impulsar el ferrocarril, ells ho van pagar. També van 
fer les carreteres. Els antics camins no passaven pel 
Llobregat. El camí ral, des de Navàs s’enfilava cap 
a Casserres i Avià per arribar a Berga. Ells van dir: 
ep! nosaltres tenim interès en aquest riu, en explotar 
l’aigua, en crear empreses i fer-nos rics. è
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Gràcies a ells, la Diputació va canviar l’itinerari his-
tòric pel seguir el riu. Això va ser un canvi total per a Puig-
reig o Gironella, o per la mateixa Berga, que va quedar 
fora de la xarxa de ferrocarril. Aquesta gent van ser me-
cenes sempre en benefici propi, van fer tants diners que 
podien pagar esglésies o torres sumptuoses com les de 
Cal Pons, encarregaven les seves obres a arquitectes no 
tant famosos com Gaudí, però queda molt per investigar, 
quins van ser els arquitectes d’aquestes cases...  aquest 
es un patrimoni que hauríem d’estimar una mica més.
—P. La pregunta és doncs, perquè estimem tan poc aquest 
patrimoni? Perquè les colònies tenen tan poc protagonis-
me i no se n’ha fet una bandera singular del Berguedà?
—R. Penso que hi ha diferentes raons. Una es perquè son 
un lloc de treball i aquests costen molt d’estimar. Quan 
entren en crisi encara més. Llocs que hi has treballat 
molts anys, amb duresa i has reivindicat, i quan això 
s’acaba, fa mal. Fa mal per la generació que s’hi troba, 
pels fills que no tenen oportunitats, perquè les crisis por-
ten destrucció. Abans de la crisis hi ha abandonament, 
es fa vell i malbé, i els esperits de les persones també.

L’amo ha marxat, ens ha tancat la fabrica. Això és 
de l’amo, però costa molt que passi a ser nostre, de la 
col·lectivitat.

L’altra cosa és que el Berguedà, i ho dic en sentit 
crític, ha estat molt poc constant en les seves valora-
cions patrimonials. Aquí teníem una institució que era 
el Parc Fluvial de les Colònies que va fer una gran 
feina per accedir a subvencions i no hipotecar els ajun-
taments, amb un treball de valoritzacio molt important, 

que no només era turístic, sinó que amb 
els diners que rebia es podien arreglar 
carrers, cases o camins, i buscava activi-
tat industrial per a les naus de les colò-
nies. Això es va abandonar, i ara, tornar-ho 
a recuperar, costarà molt, perquè haurem 
de ser molt persistents i insistents i evitar 
que altres ens passin al davant. 
—P. Un cop perduda la seva funció, què 
han de ser o que poden ser les colònies en 
aquests moments?
—R. Cada una té la seva pròpia història. Algunes es 
moren i altres s’han de morir. No es poden salvar to-
tes. La priorització són aquelles colònies on hi ha gent, 
on hi ha vida, amb associació de veïns i una població 
que ha resistit i lluitat per viure-hi amb dignitat, com 
l’Ametla de Merola, Viladomiu Nou, Cal Rosal i 
moltes d’altres. 

En algunes s’hi ha de fer cirurgia, com ara tirar 
edificis a terra. En altres s’hi pot fer turisme, però no en 
totes, i la resta poden tenir un futur industrial. També 
cal buscar la seva connexió urbana amb els nuclis que 
pertanyen, com Cal Pons i Cal Marçal amb Puig-reig, 
o Cal Bassacs, Viladomiu Vell i Viladomiu Nou amb 
Gironella... Estirar urbanament és connectar mentali-
tats i oportunitats.
—P.  Creus que s’explica be el paper de les colònies al 
llarg de la història? Tenim un Museu a Cal Vidal i equi-
paments com la torre de l’Amo de Viladomiu o Cal 
Pons... Però, sobretot la gent de fora, té prou elements 

per conèixer la importància que han tin-
gut per a la comarca?
—R. Jo posaria una experiència molt 
exitosa que es Sant Corneli, la colònia 
minera, la que està salvada del no res. 
Aquí hi ha un museu que hi van 25.000 
persones l’any, que aquest any celebra 
20 anys amb 560.000 visitants... Aquí sí 
que s’ha explicat bé el que es el fenomen 
de les colònies. En aquest cas, un ajun-

tament petit com el de Cercs ha salvat la colònia que 
estava més degradada, més contaminada, més abando-
nada i amb unes infraestructures més deficients. Ara la 
colònia està arreglada i té tots els serveis i la gent que hi 
viu ho fa dignament.
—P. No tots els ajuntaments s’impliquen prou en el man-
teniment i dinamització de les colònies?
—R. Jo crec que ho han de fer més i entenc també que es 
molt difícil en el cas de Puig-reig i Gironella, perquè 
tenen més colònies, algunes molt distants en el territo-
ri, però s’han de prioritzar les persones i els nuclis que 
tenen patrimoni públic. 
—P. Però la responsabilitat d’aquesta projecció no seria 
més aviat d’organismes superior com ara el Consell 
Comarcal o la mateixa Generalitat? 
—R. Penso que bàsicament són els ajuntaments, però 
ara tenim una oportunitat perquè el Consell Comar-
cal ha plantejat una aposta important en aquest tema. 
Tenim una consellera, valenta, l’Araceli Esquerra, que 
ha entomat fer-se càrrec de les colònies. Parlem molt 

è
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de les tèxtils i jo voldria que fossin totes. Per exemple 
Graugés, una joia que no podem deixar-la, un diamant 
en brut en un espai magnífic. També ens hem de cuidar 
de les mineres i aprendre entre tots, perquè tot el con-
junt forma part de la nostra realitat, de la nostra historia, 
però també del nostre paisatge i dels nostres valors. 

Per això estic molt contenta que ara el Consell 
Comarcal faci l’aposta de crear una conselleria de 
les Colònies, perquè és una feina titànica. Que sigui la 
portaveu, amb seny i insistència, per trobar accions que 
sumin. Aquest ha de ser un compromís de tots els partits 
polítics de la comarca, perquè tots s’han de sentir inter-
pel·lats per aquesta problemàtica.
—P. Tornant al llibre que has fet amb l’Albert Balcells, 
amb aquest treball dones per tancada la teva aportació 
al tema de les colònies? 
—R. No. Ara amb l’Albert Balcells estem treballant les 
colònies dels altres rius, del Ter i el Freser. Però sola 
tinc un encàrrec d’una editorial de Barcelona per fer 
el llibre de les mines que ja estic acabant. Si tot va bé, 
a finals d’anys, per Santa Bàrbara, hi haurà un totxo 
com aquest que parlarà de mines i miners, explotacions 
forestals i sistemes de transport. í

“Les colònies industrials de la conca del 
Llobregat. 150 anys d’història” Rosa Serra / 
Albert Balcells. Diputació de Barcelona, 2019. 
496 pàgines. PVP: 25 €.

L’alternativa de cooperativa d’habitatge social 
per recuperar la colònia Vidal de Puig-reig

Vidàlia, una iniciativa innovadora que proposa una forma de vida comunitària

L’antiga colònia tèxtil de Cal Vi-
dal, a Puig-reig, coneguda per 
ser escenari de sèries i pel·lícules 
sobre històries de vida al voltant 
d’una fàbrica i per acollir l’únic 

Museu sobre el singular món 
industrial sorgit a les ribes del 
Llobregat, pot ser coneguda ben 
aviat per oferir una forma de vida 
alternativa amb una cooperativa 

d’habitatge social i consum res-
ponsable, una iniciativa innova-
dora al Berguedà impulsada per 
joves entusiastes que creuen en 
noves formes de vida comunitària.

E l promotors del projecte cooperatiu s’emparen en el 
contracte d’arrendament signat per un període de 

75 anys sota el model de masoveria urbana, amb els actu-
als propietaris, Hines Cal Vidal SL, empresa impulsora el 
2006 d’un projecte frustrat per la crisi econòmica que ha-
via de convertir l’antiga colònia en una ciutat residencial.

La història de la colònia Vidal és semblant a la resta 
de colònies industrials que trobem al llarg del Llobregat, 
nascudes a finals del segle XIX per aprofitar l’energia que 
proporciona l’aigua del Llobregat. Uns nuclis que van 
viure el seu ocàs en la dècada dels 80 del segle passat, 
quan una crisi en el sector tèxtil va posar final a l’activitat è



10



DESEMBRE 2019 - GENER 2020

PATRIMONI
de les fàbriques que donaven feina a uns quants milers de 
persones de la comarca.

A partir d’aquí, cada colònia va haver d’afrontar el seu fu-
tur d’una manera particular. Tot l’important patrimoni, com els 
pisos, les naus industrials, els equipaments i les instal·lacions 
que fins llavors havia estat mantingut pels amos de l’empresa, 
havia de ser venut per fer front a les indemnitzacions dels tre-
balladors. La majoria dels habitatges van poder ser adquirits 
per les mateixes famílies que els ocupaven i altres van ser 
venuts a persones que res tenien a veure amb la colònia. 

La resta d’edificacions, com ara la fàbrica, l’escola, 
l’església o els locals socials, en alguns casos van passar 
a mans municipals i altres, a nous propietaris per desen-
volupar-hi activitats diverses. Una llarga i complexa his-
tòria que cada colònia ha desenvolupat de forma diferent, 
depenent de les circumstàncies i la situació de cada em-
presa declarada en fallida.

El projecte fallit de resort per la crisi econòmica
El cas de Cal Vidal és especialment singular perquè, tret 
de la part del conjunt que ocupa el Museu de la Colònia 
Vidal, gestionat per la Fundació Vidal, formada per la fa-
mília dels antics amos de l’empresa, tota la resta d’edificis 
va ser adquirida l’any 2006 per la multinacional americana 
Hines per fer-hi un complex turístic que havia d’incloure un 
hotel, un restaurant, comerços i més de 500 habitatges, 
amb una inversió global al voltant de 150 milions d’euros. 
El projecte va ser aprovat per l’Ajuntament de Puig-reig per 
al seu desenvolupament, i celebrat per molts com a gran al-
ternativa de futur per l’empenta que el projecte comportava 
no només pel municipi, sinó per tota la comarca.

Però els anys de crisi econòmica que van seguir aque-
lla adquisició van fer aturar el projecte i la inversió prevista. 
La colònia, en aquells moments, estava pràcticament bui-
da. Hines havia adquirit el centenar d’habitatges i desallot-
jat a totes les famílies que els ocupaven, tret d’una desena, 
que són els que han perviscut i l’han mantingut viva, encara 
que sota mínims, tots aquests anys.

En aquests moments, davant la situació d’abandona-
ment del projecte, el mateix Ajuntament de Puig-reig ha 
reconegut que no pot fer-se’n càrrec, fent-hi només el man-
teniment imprescindible i optant per deixar-los degradar 
fins a l’ensorrament. 

Però com que sovint la història dona diverses voltes, aquí 
es quan apareix un grup de persones que veuen l’oportunitat 
de tirar endavant un projecte social i comunitari, en un entorn 
privilegiat i ben comunicat, al costat de l’Eix del Llobregat. 
Un projecte que, amb tenacitat i esforç, pot aconseguir donar 
la volta al que havia de ser un gran resort turístic, per esdevenir 
un nou nucli cooperatiu que dona oportunitats a persones que 
busquen noves formes de viure la vida.

Vidàlia, cooperativa d’habitatge 
social i de consum
Entre els promotors del nou projecte, sota el 
nom de Vidàlia, hi ha una parella jove amb 
dos fills, el Daniel Hayes i la Queralt Jorba 
(a la foto). Ells són els que ens expliquen el que 
volen fer de l’antiga colònia i com ho poden fer:

«Vidàlia -explica el Daniel-, és una coo-
perativa integral que ofereix habitatge social 
i consum responsable de productes bàsics 
d’alimentació i serveis. El 30 de novembre de 
2017 vam firmar un contracte de masoveria ur-

bana amb la propietat que és Hines Cal Vidal SL per 75 anys. 
Això va sorgir d’un encàrrec de la propietat i el banc, perquè el 
projecte original de Hines hi havia una inversió de 150 milions 
d’euros per crear un poble fantasma que la crisi el va aturar.  
«El que havien fet els americans va ser treure tota la get que 
encara quedava, unes 65 persones, tots els que no tenien 
un contracte vitalici. Quan ho vam agafar, ho vam fer amb 
10 habitats de l’època de la fabrica, com la Pilar, la Rosita, 
l’Helena… Vam començar el 2018 amb la por de l’Ajunta-
met, perquè el nostre no és un projecte “normal” d’un pro-
motor d’habitatges, sinó que és un projecte d’arrendament 
d’acord amb el que es coneix com de masoveria urbana, el 
mateix  del dret català dels treballadors de la terra, que tra-
duït a la versió urbana, és rehabilitar el patrimoni, amb una 
responsabilitat de la propietat de mantenir-lo.
«Al principi, els contactes amb l’Ajuntament de Puig-reig van 
ser difícils, bàsicament perquè els americans va deixar una 
complexitat alta a nivell urbanístic i a nivell legal, i no quedava 
clar si els carrers i els espais públics eren municipals o no. Ara, 

è
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després de les eleccions municipals, l’equip de govern sembla 
que té la voluntat política més clara i en aquests moments 
estem atacant aquesta complexitat amb l’ajuda de la Diputa-
ció de Barcelona i els serveis legals de l’Ajuntament.
«Per nosaltres, aquest es un model d’antiga colònia és molt 
valuós de recuperar. Què ha passat? Amb el temps, tota l’auto-
nomia que la colònia tenia s’ha perdut. L’exemple són els salts 
d’aigua, les turbines que produeixen energia, s’han perdut 
perquè la de Cal Vidal ara està en mas d’una empresa de Ma-
drid, i aquesta gent no vol saber res del que fem aquí, només 
volen ingressar diners cada mes, però no fer res. El Berguedà 
té aquest recurs energètic del riu que està en mans d’altres, 
sense aportar cap benefici a la comarca.
«La preocupació de l’Ajuntament és la responsabilitat civil. Si 
passa alguna cosa, si cau una teulada i fa mal algú, de qui és la 
responsabilitat? Doncs tenim una assegurança de responsa-
bilitat civil i també una altra de voluntaris. També hi ha por que 
la colònia sigui una despesa, d’haver d’invertir en un lloc gran 
d’espai en el que hi viu poca gent...  
«Nosaltres diem a l’Ajuntament que no cal que inverteixi, que 
ja ho farem nosaltres. Volen recuperar aquesta autotomia que 
tenien les colònies respecte els pobles, ens agradaria viure 
aquí d’acord amb la normativa i respecte a l’Ajuntament però 
o haver de demanar ajuda ni haver de dependre dels serveis 
municipals. Intentar respectar els cicles com es feia abans, 
encara que seria diferent, perquè no hi haurà un amo.

La “sociocràcia” un nou model 
de gestió comunitària
«Som una cooperativa amb unes estructures més demo-
cràtiques i apostem per la “sociocràcia” un sistema pel 

qual tots els socis s’involucren en totes les tasques de 
gestió. L’Ajuntament no s’ha de preocupar i gastar diners. 
Tal com era abans, ni pels carrers ni per l’enllumenat...
«Fa tres mesos que hem fet el pas. Ara som 10 persones que 
estem fixes aquí i hi ha altres persones que estan en procés 
d’entrada. Les cases s’han d’arreglar, algunes estan en bon 
estat que no calen grans obres per entrar-hi a viure.
«La cooperativa és molt oberta. Tothom pot ser soci col·labo-
rador amb una acció de 100 euros per donar suport, o fent-se 
soci de consum comprant tres accions, així poder treballar els 
hort, hem recuperat dues hectàrees d’horts, o participar de 
compres responsables.

La masoveria urbana, una alternativa al model tradicional d’arrendament

«El que vol entrar a tenir una casa ha de comprar 150 acci-
ons, 15.000 euros, però són uns diners retornables, a més 
d’una quota mensual de soci per poder cobrir despeses com 
l’aigua o el consum. Dependrà del tipus de casa que tinguis.
«A part de l’habitatge, oferim fem activitats conjuntes, amb 
treballs comunitaris, de neteja, etc. També farem un menjador 
comunitari amb àpats per a tothom, encara que cadascú pot 
tenir la seva cuineta a casa... Mica en mica estem recuperant 
els espais, de moment hem recuperat 10 habitatges en dife-
rents carrers. Aquí fàcilment poden venir a viure entre 200 i 
250 persones, tenim 110 habitatges per omplir...».

Vidàlia, un projecte en marxa pel que cal encara molta vo-
luntat i esforços per seguir avançant i arribar als seus objectius 
finals. L’alternativa de cooperativa comunitària pot ser atracti-
va per a moltes persones, algunes amb dificultats per accedir a 
habitatges de forma assequible i amb formes de vida comuni-
tàries diferents, però no allunyades de nous models i exemples 
similars de convivència que podem trobar arreu. 

En definitiva, una altra alternativa particular per sal-
var el conjunt de colònies industrials del seu abandona-
ment i desaparició. í

Els contractes de masoveria urbana 
estan recollits en la Llei d’arren-
daments urbans i en la del dret a 
l’habitatge de 2007 que els va incor-
porar, per primera vegada i de forma 
capdavantera en l’ordenament jurídic 

català. La figura del contracte de 
masoveria urbana es defineix com un 
instrument per evitar la desocupació 
permanent dels habitatges i, d’altra, 
com a política de foment de la reha-
bilitació. D’acord amb la Llei d’arren-

daments urbans (LAU) la masoveria 
urbana també pot ser destinada a 
altres usos no residencials, diferents 
als d’habitatge, com ara a un local 
de negoci o també com a habitatge 
assistencial.
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CULTURA / EXPOSICIONS

Un espai recuperat per a l’art amb 
la mostra antològica de Joan Ferrer

è CONVENT DELS FRANSCISCANS DE BERGA

E l crític d’art, poeta i assagista i co-
missari d’exposicions, Vicenç Altaió, 

va ser el dissabte 19 d’octubre a Berga, per 
donar una xerrada sobre “Miró i els poetes 
catalans” al Convent de Sant Francesc, 
en el mateix espai on hi ha la gran exposició 
antològica de l’artista berguedà Joan Ferrer. 

La conferència d’Altaió, presentada 
per Quirze Grifell, va convocar un nombre 
important de persones interessades en 
conèixer aspectes destacables del pintor 
Joan Miró, i especialment, del seu vincle 
artístic i bibliòfil amb poetes com J. V. Foix, 
Joan Brossa, Josep Carner, Salvador 
Espriu o Miquel Martí Pol.

Aquesta conferència és un d’aquells 
esdeveniments que encaixen com l’anell 
al dit en llocs rellevants com pot ser, en 
aquest cas, l’antic convent dels francis-
cans recuperat per a usos artístics i cultu-
rals gràcies a l’impuls del grup d’Amics de 
Joan Ferrer. Un espai que es mostra ideal 
per exhibir-hi aquesta gran exposició sobre 
l’obra d’un dels artistes berguedans més 
rellevants dels nostres temps.

Al final de la seva xerrada, Altaió va 
poder conèixer aquest nou espai expositiu 
situat al centre de Berga, i admirar, acom-
panyat per molts dels assistents a la seva 
conferència i sota el guiatge de Dolors Fer-
rer, neboda de l’artista, les diferents sales 
on s’hi mostra l’obra de Ferrer realitzada 
per al llarg de la seva vida. 

Presentació del llibre 
/ catàleg de la mostra 
Una altre de les activitats rellevants realit-
zades al voltant de l’exposició ha estat la 
presentació del llibre / catàleg de la mostra 
en el que hi van participar l’escriptor i actual 
director de la Fundació Vila Casas, Àlex 
Susanna, juntament amb el catedràtic de 
la Universitat de Barcelona, Xavier Fran-
quesa, el comissari de l’exposició, Bernat 
Puigdollers, i l’editor, Jaume Huch. 
Un acte en el que es va poder glosar la figura 
de l’artista des de visions diverses, però amb 
la coincidència de ressaltar la importància 
de l’exposició i de l’obra de Joan Ferrer que 
hi està recollida. D’entre les diferents inter-

vencions, cal destacar l’afirmació d’Àlex 
Susanna en la que va admetre que exposi-
cions com aquesta se’n veuen poques, fins 
i tot en ciutats com Barcelona. Susanna 
va afegir també que es tracta d’una mostra 
molt remarcable i molt potent, i que per a 
algú com ell que fa poc que ha descobert 
aquesta obra, hi ha la sorpresa de descobrir 
el conjunt d’una trajectòria d’artista que es 
mostra com un tot orgànic i de manera sin-
crònica al llarg del temps.

Recuperació d’un espai 
per a la ciutat
L’espai expositiu, situat al voltant del claustre 
de la planta baixa del convent dels francis-
cans, ha estat recuperat i condicionat gràcies 
a la participació de ‘la Caixa’ i l’Ajunta-
ment de Berga, que hi han destinat més de 
700.000 euros per convertir-lo en un equipa-
ment cultural de primer ordre. Un espai que 
ara es mostra lluminós i esplèndid no s’havia 

pogut visitar, ja que era part de les dependèn-
cies conventuals.

Gràcies a questa exposició “Joan 
Ferrer. El tacte de la llum”, que està 
comissariada per l’historiador i crític d’art 
Bernat Puigdollers, i que aplega un cen-
tenar d’obres realitzades per l’artista des 
dels seus inicis fins a l’actualitat i que for-
men part de col·leccions privades, Berga 
pot disposar, mercès al conveni signat amb 
la comunitat franciscana, d’aquest espai 
perquè esdevingui  un equipament cultural 
de referència per a la ciutat. Un espai, però, 
que caldrà dotar-lo de noves propostes i 
recursos econòmics necessaris perquè, un 
cop finalitzi aquesta mostra que l’ha estre-
nat i donat a conèixer, el 28 de desembre, 
tingui assegurada la seva continuïtat. í

Més informació sobre l’exposició Joan Ferrer. 
El tacte de la llum al Convent de Sant Francesc 
de Berga i les activitats complementàries que 
s’hi desenvolupen: [ https://socjoanferrer.cat ]
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R osa Obiols és una artista 
nascuda a Artés però amb 

arrels baganenques encara que 
afincada des de fa anys a Barce-
lona, que fa interpretacions de pin-
tures romàniques, d’aquelles que 
un només es poden contemplar en 
algun reconegut museu, utilitzant 
i seguint les mateixes tècniques 
pictòriques que els artistes medie-
vals feien servir fa més de mil anys. 

La producció pictòrica de la 
Rosa Obiols és àmplia, tant per la 
temàtica com per la procedència 
geogràfica on s’inspiren les seves 
obres, i abasta des de peces troba-
des en petites esglésies poc cone-
gudes fins a reconeguts frescos, 
retaules i frontals d’altar, tant del 
Berguedà, alguns dels quals espe-
cialment coneguts, com els atribu-
ïts al mestre de Pedret, com també 
d’altres indrets de Catalunya, 

è EXPOSICIÓ D’OBRES D’INTERPRETACIÓ DE PINTURA ROMÀNICA DE ROSA OBIOLS A ARTÍSTIC GALERIA DE NAVÀS

Mil anys, 
mil colors

però també de la península ibèrica, 
França o Itàlia. Les seves obres 
acostumen a ser fragments i detalls 
que moltes vegades ens passen 
desapercebuts quan contemplen 
alguna d’aquestes obres, la majo-
ria d’elles dipositades en museus 
propers, com el mateix MNAC de 
Barcelona, l’Episcopal de Vic o el 
Diocesà de Solsona, però també 
d’Europa o els Estats Units, en els 
quals el romànic hi té una presència 
destacada i rellevant. 

Durant el mes l’obra de Rosa 

Obiols s’ha pogut veure a l’Artís-
tic Galeria, un espai d’art situat al 
centre de Navàs, seu de La Volta, 
un despatx multidisciplinari d’inte-
riorisme i disseny industrial portat 
per dos dissenyadors, l’Imma 
Colldeforns i el Dani Massana. 
Artístic Galeria és un espai d’ex-
posicions singular pel fet de ser 
poc habitual trobar-ne en altres 
poblacions d’aquestes comarques, 
que s’ofereix a mostra l’obra d’una 
gran varietat d’artistes.

Per aquestes restaurades pa-

rets de Artístic Galeria que ocu-
pen els baixos d’un local situat a 
la carretera de Berga, al centre de 
Nàvas, obert fa poc més d’un any, 
fins ara s’hi han pogut contemplar 
l’obra d’artistes multidisciplinaris 
que es van renovant cada més. 
Un espai que val la pena conèixer 
i visitar regularment, on poder-hi 
descobrir nous artistes multidisci-
plinaris, que mes rere mes, hi mos-
tren les seves obres. í
Artístic Galeria: Ctra. de Berga, 29 local. Navàs. 
Obert tots els dies laborables fins a les 20 h.
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FIRES I FESTES

Gironella celebra una nova edició de la Fira de la 
Puríssima, un certamen que combina tradició i 

modernitat, i que, amb els anys, s’ha convertit en una 
efemèride que marca l’inici de les festes nadalenques 
al Berguedà. La fira compta amb l’artesania i la tradició 
com a pals de paller, i amb el blat de moro escairat com 
a element gastronòmic protagonista.

L’organització, formada per l’Associació de Co-
merciants de Gironella i l’Ajuntament de la Vila, vol 
potenciar les parades de proximitat, que comptaran amb 
productes fets a mà, regals i articles nadalencs. També 
cal destacar que la fira marca l’inici de la campanya na-
dalenca de l’Associació de Comerciants de Gironella, on 
els establiments romandran oberts al llarg de la jornada. 

Gironella celebra la 
Fira de la Puríssima
més gastronòmica
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Dijous 5 de desembre
Sopar de la Fira al plat. A 2/4 de 10 de la nit a la Destil·leria.
Menú degustació amb tocs de blat de moro. Preu: 25 € 

Dissabte 7 de desembre
12 h - La Gironella del segle XVII. Visita teatralitzada. 
Inici Pont Vell. Organitza: La Paparra Teatre.
18.00 h - Festa de l’encesa de les llums de Nadal.
19.30 h - Presentació equips de futbol CF Atlètic Gironella al 
Pavelló esportiu municipal.
20 h - La Quina al Pavelló esportiu municipal. 
Organitza: CF AT Gironella.
23 h - Local de Blat - La Retrofest. Preu: 3 € 
Organitza: Joves de Gironella

Diumenge 8 de desembre
9 h - Nucli històric. 34a Fira Nadalenca, Artesania i Tradició.
Parades amb productes fets a mà, regals, i productes de Nadal.
Exposició del concurs de pessebres a la Casa Arxiu.
A partir de 9.30 h - Esmorzar de la fira. Pa torrat, botifarres, 
allioli i vi. Plaça de la Vila. Preu: 3€
10 h - Fundació Residencia Sant Roc
Inauguració “Recorregut de la vida d’excursionisme del
Sebas”. Organitza: Fundació Residencia Sant Roc
11  h - Plaça Campalans. 32a Trobada de gegants i grallers. 
Inici de la cercavila, a càrrec de les colles geganteres i dels gra-
ller de: Gironella, Navarcles, Vilassar de Dalt, Navàs, Sant Feliu 
Sasserra, Prats de Lluçanès, Cardona, Montmajor, Taradell, 
Espinalvet i Puig-Reig.
11.30 h - A la placeta. 30è Gran tast del blat de moro 
escairat presidit pel xef Eric Ochoa de La Destil·leria. Un 
plat recuperat de l’antiga gastronomia del Berguedà pel xef 
Miquel Màrquez, que el va batejar com a “Plat de la Pau”. 
Tast: 1 € - Tast + Cassoleta: 2 €
13 h - Plaça Doctor Armengou. Ballada de Gegants i Grallers.
17 h - Plaça de la Vila. Concert a càrrec de la Coral infantil i 
juvenil “Les veus de Gironella”.

18 h - Església Vella. GastroGironella. De la Terra a la Taula.
Sessió de cuina en directe a càrrec d’Ada Parellada, xef del
restaurant Semproniana. Entrada gratuïta. Aforament limitat.
Inscripcions a través de l’APP de Gironella. 
Col·labora: L’escairador

Dilluns 9 de desembre
11 h - Església Vella. 
GastroGironella Professionals. De la Terra a la Taula. 
Sessió de cuina en directe per a professionals amb Francesc 
Rovira, xef de La Fonda Xesc de Gombrèn i l’Associació 
d’Hosteleria i Turisme del Berguedà.
Entrada gratuïta. Aforament limitat.
Inscripcions a través de l’APP de Gironella
Col·labora: L’escairador

Recomanem visitar www.gironella.cat  i utilitzar l’APP de Gironella 

Programa d’actes:
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E l divendres 6 de desembre se celebrarà a 
Berga una nova edició de la Fira del Joc i de 
Nadal organitzada per l’Ajuntament de Berga i 

la Cia. de Jocs l’Anònima. Un iniciativa que ha anat crei-
xent en nombre de propostes durant els darrers anys. 

Enguany, la mostra torna a instal·lar-se a la plaça 
de Viladomat i el Passeig de la Indústria el 6 de de-
sembre i es dividirà en quatre espais de joc i una zona 
de parades de productes relacionats amb el Nadal. La 
mostra comptarà amb la presència d’establiments es-
pecialitzats en jocs i joguines. També hi haurà un espai 
de jocs al carrer, una ludoteca, jocs gegants, tallers i 
jocs per a tots els públics. Tot això és combinarà amb 
una sèrie de parades regentades per entitats i artesans 
vinculats al sector de l’artesania i l’agroalimentació.   

La baldufa serà un dels elements destacats de la 
fira d’enguany, ja que l’organització ha apostat per tri-
plicar l’espai dedicat a aquest element. La fira inclourà 
un nou espai sobre el joc tradicional africà, un taller de 
creació de jocs de temàtica boletaire i també hi hau-
rà espais dedicats a la robòtica i els trencaclosques. 
Enguany, hi haurà diversos campionats per a què els 
visitants puguin demostrar les seves habilitats jugant 
al Troia (GDM), el Funky Pollo (Mercurio) o el Sushi Go! 

La inclusió i la Baldufa, objectius 
de la Fira del Joc i Nadal de Berga

FIRES I FESTES

(Devir). A més, els infants podran gaudir d’una sessió 
de contes amb les rondallaires Gemma i Antònia i un 
espectacle dedicat a les baldufes, a càrrec de la com-
panyia Penèlope i Aquiles.  

La mostra també promou la inclusió ja que incor-
porarà persones amb discapacitat a l’equip de volun-
taris i voluntàries de la fira per dinamitzar algunes de 

les activitats. Actualment, la fira compta amb gairebé 
una trentena de monitors i monitores, als quals, s’hi 
sumen vuit persones de dues entitats socials. D’altra 
banda, el Banc de Sang i Teixits també participarà a 
la fira promovent l’acapte de sang a través d’una nova 
jornada de donació, que es farà a la Plaça Cim d’Este-
la, de 10 del matí a 2 del migdia. í
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5 desembre 2019
A les 10 del matí, al Casal Cívic *
Caga Tió, representació i explicació del 
caga tió a càrrec de la Coral Queraltina i 
la Coral de l’Escola Vedruna.
Tot seguit, esmorzar de coca
Organitza: Òmnium Cultural

6 desembre 2019 
A partir de les 10 del matí, 
al passeig de la Indústria *
VII Fira del Joc i de Nadal 
Organitza: Cia. de Jocs l’Anònima 
i Ajuntament de Berga

8 desembre 2019
A les 12 del migdia, a l’Oficina de Turisme 
(Festa Major d’Hivern)
Visita guiada: “Eulàlia, la patrona oblida-
da”a càrrec de M. Dolors Santandreu
Organitza: Ajuntament de Berga 
A les 6 de la tarda, a la plaça de Sant Joan 
(Festa Major d’Hivern)
Audició de Sardanes a càrrec 
de la Cobla Pirineu
Organitza: Ajuntament de Berga
Col·labora: Colla Sardanista Cim d’Estela

14 desembre 2019 
A les 12h del migdia,a la plaça 
de Sant Pere (Festa Major d’Hivern) *
Espectacle familiar: “Filixip” a càrrec 
de Cia. Filigranes
Organitza: Ajuntament de Berga

Calendari d’activitats
De les 5 de la tarda a les 8 del vespre, 
a la plaça de Sant Joan, la plaça de les 
Fonts i la plaça del Forn *
Festival de Nadal 
de l’Escola Xarxa: pessebre vivent 
Xocolatada i Venda d’Angelets de 
Nadal a benefici de la Marató de TV3 
(plaça de Sant Joan)
Organitza: Ampa Escola Xarxa
A les 7 de la tarda, al passeig de la 
Indústria (Festa Major d’Hivern)
Concert i xocolatada amb la Banda i 
la Jove Banda de  l’Escola Municipal 
de Música de Berga. 
Organitza: EMMB i Ajuntament de Berga
A les 11 de la nit, a la plaça de Sant Joan 
(Festa Major d’Hivern)
Torneig de Dj’s Partisana & Yu. 
Organitza: Ajuntament de Berga

15 desembre 2019
A les 9 del matí, a la plaça de Sant Pere
Caminada i cursa a Queralt a benefici 
de la Marató. Organitza: Mountain Run-
ners del Berguedà
A les 10 del matí, a la plaça de Viladomat 
Els Escoltes de Berga amb la Marató 
de TV3. Organitza: AEiG Santa Maria de 
Queralt i Geralda de la Portella
A la 1 del migdia, a la plaça de Sant Joan 
(Festa Major d’Hivern)
Concert Vermut a càrrec de Cèlia Vila

BERGA
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è

Organitza: Ajuntament de Berga 
A les 6 de la tarda, punt de trobada Ajunta-
ment de Berga (Festa Major d’Hivern)
Píndoles de microteatre: La noia de la 
benzinera – Margarita – Duel (8€)

18 desembre 2019
A les 6 de la tarda, a la Sala Infantil de la 
Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet *
Hora de : Escudella de contes de Nadal, 
a càrrec d’Assumpta Mercader
Organitza: Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet 
i Ajuntament de Berga

20 desembre 2019
A les 6 de la tarda, a la Sala Infantil de la 
Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet *
“Estimats mags d’orient”, 
taller d’escriptura dirigit a nens i nenes de 
6 a 12 anys
Organitza: Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet 
i Ajuntament de Berga

21 desembre 2019
De 10 del matí a 8 del vespre, 
a la plaça de Sant Joan

“Sumem “llums” per un món millor” i 
“Regala solidaritat”
Organitza: Càritas Parroquial de Berga 

22 desembre 2019
A les 11 del matí, a la plaça de la Font del Ros *
Caga Tió i taller de tions. Cantada de Na-
dales per acompanyar la festa. Organitza: 
Associació de Veïns de la Font del Ros i 
Coral Infantil Xerics

23 desembre 2019
A les 11 del matí, a la plaça de Sant Pere *
Taller de tions a càrrec de www.calmarixic.
comOrganitza: Ajuntament de Berga
A les 12 del migdia, a la plaça de Sant Pere 
*. Conte de Nadal i després fem cagar el 
tió amb Dani Magyk
Organitza: Ajuntament de Berga

24 desembre 2019
A partir de les 9 del vespre, cadascú a casa 
seva. Il·lumina el Nadal. Llantions solida-
ris per il·luminar els balcons i finestres de 
la ciutat, la Nit de Nadal
Organitza: Càritas Parroquial de Berga è
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Pio Baroja, 43 - BERGA - Tel. 938 220 452
www.jballarasl.com/tancabe

Tallers J. Ballarà S.L.
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25 Nadal
A 2/4 de 10 del vespre, 
al Teatre Municipal 
Pastorets amb La Farsa
12€ entrada general / 7€ menors 
de 12 anys / 10€ majors de 65 anys
www.elspastoretsdeberga.cat 
Organitza: Agrupació Teatral La Farsa

26 Sant Esteve
Arriben els Patges Reials **
Ajuntament de Berga / Pavelló de 
Suècia / Hotel d’Entitats de Berga
Organitza: Ajuntament de Berga
Col·labora: La Bauma dels Encantats, 
Grup Colònies a Borredà i 
La Penya Boletaire de Berga
A 2/4 de 6 de la tarda, 
al Teatre Municipal 
Pastorets amb La Farsa
12€ entrada general / 7€ menors de 12 
anys / 10€ majors de 65 anys
www.elspastoretsdeberga.cat 
Organitza: Agrupació Teatral La Farsa

27 desembre 2019
De les 11 del matí a les 2 del migdia, 
a l’SkatePark del Lledó
Taller d’Skate
Activitat gratuïta per a nens i nenes 
majors de 8 anys. Casc obligatori 
(si no en tens te’l deixem)
Per a més informació: 600 464 148
Organitza: Ajuntament de Berga 

28 desembre 2019
De les 11 del matí a les 2 del migdia, 

a l’SkatePark del Lledó
Taller d’Skate
Activitat gratuïta per a nens i nenes 
majors de 8 anys
Casc obligatori (si no en tens te’l 
deixem)
Per a més informació: 600 464 148
Organitza: Ajuntament de Berga 
A les 6 de la tarda, al Teatre Municipal 
Uns Pastorets infantils *
Entrades a www.coloniesaborreda.cat 
i a la taquilla 10€
Organitza: Grup Colònies a Borredà
A partir de les 6 de la tarda, a l’Espai Jove 
de Berga, c. Mossèn Espel, 13
Retorn diagnosi i propostes Pla Local 
de Joventut. Activitat per a majors de 13 
anys. Descoberta del nom de l’Espai Jove
Berenar de biquinis dolços i salats
Primera jornada del Club del joc a càrrec 
de Cia. de Jocs l’Anònima
Organitza: Ajuntament de Berga 

29 desembre 2019
A les 11 del matí, al Teatre Municipal, *
Uns Pastorets Infantils 
Entrades a www.coloniesaborreda.cat 
i a la taquilla 10€
Organitza: Grup Colònies a Borredà
De les 11 del matí a les 2 del migdia, a 
l’SkatePark del Lledó
Taller d’Skate
Activitat gratuïta per a nens i nenes 
majors de 8 anys. Casc obligatori 
(si no en tens te’l deixem)
Per a més informació: 600 464 148
Organitza: Ajuntament de Berga 
A 2/4 de 6 de la tarda, 
al Teatre Municipal 
Pastorets amb La Farsa
12€ entrada general / 7€ menors de 12 
anys / 10€ majors de 65 anys
www.elspastoretsdeberga.cat
Organitza: 
Agrupació Teatral La Farsa

31 desembre 2019
A partir de 2/4 d’1 de la matinada, 
al pavelló vell
Festa de Cap d’any
Amb les actuacions de Thug Life Band 
i Dj Weah 
10€ entrada anticipada, 15€ a taquilla
Organitza: Ajuntament de Berga
Col·labora: Bàsquet Berga, 
Handbol Berga i Club Esportiu Berga

1 gener 2020
A 2/4 de 6 de la tarda, al Teatre 
Municipal
Pastorets amb La Farsa
12€ entrada general / 7€ menors de 12 
anys / 10€ majors de 65 anys
www.elspastoretsdeberga.cat
Organitza: Agrupació Teatral La Farsa

5 gener 2020
De les 10 del matí a la 1 del migdia, a la 
carpa de la plaça de Viladomat *
Espectacle teatral i recollida de cartes, 
a càrrec del Patge de Bergacomercial.
Món del joc, més de 20 jocs tradicionals 
i populars de grans dimensions en què po-
den jugar petits i grans.
Al passeig de la Indústria *
Passejades amb poni 
(preu de l’activitat. 3€ / 3 voltes)
Organitza: Bergacomercial
A les 12 del migdia, 
a la carpa de la plaça de Viladomat *
Sorteig nintendo switch i jocs de taula 
(l’element discordant)

è

è
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Organitza: Bergacomercial
A 2/4 de 6 de la tarda, 
sortida de la plaça Gernika
Cavalcada de reis **
Organitza: Ajuntament de Berga
Col·labora: La Bauma dels Encantats, 
Grup Colònies a Borredà i 
La Penya Boletaire de Berga

12 gener 2020
A 2/4 de 6 de la tarda, al Teatre Municipal
Pastorets amb La Farsa
12€ entrada general / 7€ menors de 12 anys / 
10€ majors de 65 anys
www.elspastoretsdeberga.cat
Organitza: Agrupació Teatral La Farsa

ACTIVITATS PERMANENTS 
A partir del 6 de desembre fins el 4 de gener *
“L’element discordant” comerços de Bergaco-

mercial. Identifica l’element discordant de 
cada aparador i entra al sorteig d’una Nintendo 
Switch i diversos jocs de taula. (Sorteig el dia 
5 de gener)
Organitza. Bergacomercial
Venda d’artesania a benefici de la investigació 
del càncer. Botiga Ginkgo, carrer Ciutat, 2 
(cal Fàbregas). El 14 de desembre, de 10 a 2/4 de 
2 i de 5 a 8 de la tarda. Del 16 al 20 de desembre, 
de 5 a 8 de la tarda. Fins el 23 de desembre, al 
vestíbul de la Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet,
Llibres solidaris per a la Marató de TV3
Emporta’t un llibre de segona mà a canvi de la 
teva aportació a partir d’1€.
Organitza: Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet i 
Ajuntament de Berga

*Activitats dirigides principalment al públic infan-
til  ** Veure cartell a part

è
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Ref. 21215 PUIG-REIG
CAL MARÇAL 
Fantàstic pis de 3 dormitoris ideal tant 
per una família que hi visqui sempre com 
per segona residència. Casa amb només 
2 veïns. Com a annex té un garatge i un 
estudi amb terrassa solàrium. Vistes ex-
cel·lents i  preu d’oportunitat.
Preu: 65.000 €

Ref. 21226 BERGA
C/ SALVADOR ESPRIU 
Pis molt ben conservat, de 90 m2 útils, 
llar de foc, cuina-office, 4 habitacions (2 
dobles i 2 individuals). Traster a les golfes 
i plaça de pàrquing inclosos en el preu.  
Preu: 138.000 €

Ref. 40663 BERGA 
SANTA MAGDALENA 
OPORTUNITAT, PREU REBAIXAT DEGUT 
A UN CANVI DE SITUACIÓ FAMILIAR
Casa situada al costat del portal de Sta. 
Magdalena amb 215 m2 distribuïts en 3 
plantes. Terrassa de 23 m2 amb increïbles 
vistes. Una casa ideal com a segona resi-
dència (per una o dues famílies), gent jove 
per viure-hi sempre, etc. Quota hipoteca a 
30 anys 280 euros/mes aprox. per tant pot 
ser bona oportunitat com a inversió ja que 
el lloguer rondaria els 500 euros/mes. 
Preu: 80.000 €

Ref. 40774 BERGA
CASC ANTIC 
Caseta tota a planta baixa de 63 m2 útils, 
construïda sobre terreny de 216 m2. Disposa 
de 2 dormitoris dobles, cuina independent, 
menjador-estar amb molta llum i vistes, 
rebost, bany amb dutxa, balcó i galeria amb 
sortida al jardí/hort. Situada a la part alta de 
Berga, amb unes vistes privilegiades.
Preu: 110.000 €

Ref. 40798 BERGA 
ZONA PISCINES 
Casa unifamiliar entre mitgeres edifica-
da en una parcel·la de 124 m2. Jardí amb 
barbacoa i porxo. Planta baixa amb ga-
ratge per dos cotxes. Planta primera amb 
menjador-estar amb estufa de llenya, 
cuina-office amb accés al jardí per unes 
escales, habitació individual i bany amb 
dutxa. Planta segona amb 3 dormitoris (2 
dobles). Planta sota-coberta amb estudi i 
terrassa solàrium. Terra de parquet, fines-
tres d’alumini, calefacció gas natural... 
Preu:  225.000 €

Ref. 21205 BERGA
ZONA PASSEIG DE LA PAU
Pis a tocar del Passeig de la Pau, de 121 
m2 construïts amb 4 dormitoris (dos do-
bles, un mitjà i un individual) i dos banys, 
cuina office amb taula raconera i una ter-
rassa posterior d´uns 20 m2 amb accés 
des de les habitacions. Calefacció de gas 
natural, ascensor i traster de 9 m2. 
Preu:  160.000 €

26 DESEMBRE 2019 - GENER 2020
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Ref. 10066 BERGA
PLAÇA CIM D´ESTELA 
Pis semi-nou cantoner de 96 m2 útils 
a tocar del Passeig de la Indústria. El pis 
disposa de 4 hab. (3 dobles) i 2 banys (un 
amb dutxa i un amb banyera), cuina-offi-
ce, menjador- estar de 26 m2 amb molta 
llum i sortida al balcó. Traster i ascensor. 
Pàrquing opcional al mateix edifici. 
Preu:  165.000 €

Ref. 40775 CASSERRES 
Casa unifamiliar amb garatge molt gran 
i jardí de 130 m2 a planta baixa i habitatge 
a planta primera d´uns 100 m2 amb espais 
diàfans, zona de dia molt oberta amb sala 
d´estar gran amb estufa d´alt rendiment de 
llenya. La casa ha estat reformada totalment 
amb un estil modern i confortable. Situada en 
un carrer tranquil a tocar de tots els serveis.
Preu:  250.000 €

Ref. 40799 BERGA
ZONA RASA DEL CANYET 
Casa cantonera d´uns 120 m2 útils amb 
un jardí de 150 m2 i sortida directa des de 
la zona de dia, menjador-estar amb de llar 
de foc. A la planta primera hi trobem 3 
dormitoris (dos dobles) i a la planta sota 
coberta hi ha una suite amb bany amb ba-
nyera raconera vista i aire condicionat. A 
la planta baixa hi trobem un garatge de 62 
m2 amb un altell de la mateixa superfície. 
Preu:  230.000 €

Ref. 70086 LA NOU DE BERGUEDÀ 
Parcel·la en venda a La Nou - Solar edi-
ficable cantoner amb 3 cares, superfí-
cie 363 m2, en una situació immillorable 
per edificar casa tipus xalet o dues cases 
tipus unifamiliar. Vine a visitar-lo o passa 
per l´oficina a veure l´avantprojecte d´e-
dificació, així podràs comprovar el que 
s’hi pot construir!
Preu: 85.000 €

Ref. 40796 BERGA
ZONA PISCINES 
Casa tipus unifamiliar cantonera de 
225 m2 construïts, edificada sobre un ter-
reny de 325 m2. Disposa de planta baixa 
amb garatge per dos cotxes. Planta primera 
amb cuina office amb sortida al jardí al ma-
teix nivell, 3 dormitoris  (2 dobles) i estudi de 
33 m2.   Preu:  285.000 €

Passeig de la Indústria, 40      08600 Berga      Telèfon: 93 821 45 23        www.clau21.com

OFERTA IMMOBILIÀRIA EN EXCLUSIVA
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CULTURA

E ls Pastorets de Berga tornen amb 
força un Nadal més. Una renovada 
tradició que enguany compta amb 

nova direcció artística a càrrec de Marc 
Corominas i els germans Marc i Fran-
cesc Marginet, que conduiran l’equip de 
120 persones que fan possible aquesta 
centenària representació dels Pastorets 
de Serafí Pitarra que a Berga es repre-
senten des de l’any 1900.

La renovada direcció artística aposta per 
a incorporar noves cares i també potenciar la 
participació de les dones. Una altra de les 
novetats serà l’estrena de diversos decorats, 
que substituiran dos dels que el 9 de gener 
passat es van fer malbé quan es va inundar el 
teatre degut a una fuita. El cartell d’enguany 
és de Paula Gonfaus.

Els dies de representació seran el 25 
de desembre, Nadal, a 2/4 de 10 de la nit 
(s’avança ½ hora), el dia 26, Sant Esteve, a 
2/4 de 6 de la tarda, i els dies 29 de desem-
bre, 1 i 12 de gener, a 2/4 de 6 de la tarda. 
Les entrades es poden adquirir de manera 
anticipada a: www.elspastoretsdeberga.cat 
o bé els dies de la representació, a la taqui-
lla del teatre municipal una hora abans de 
començar l’espectacle. En horari de venda a 
taquilla, podeu trucar al 93 821 00 49.

Colònies a Borredà torna a posar en 
escena els dies 28 de desembre a les 6 

El Berguedà, terra de Pastorets

de la tarda i el 29 de desembre a les 11 del 
matí i al Teatre Municipal de Berga, “Uns 
Pastorets Infantils”. Les representacions 
compten amb 95 nens i nenes de P5 a 6è 
de primària que, acompanyats de més de 
40 monitors, posaran en escena aquesta 
entranyable representació dels pastorets. 
Els més petits porten a terme els balls i els 
més grans s’encarreguen del repartiment. 
Les entrades es venen a través del web: 
www.coloniesaborreda.cat

L’Ametlla de Merola continua la tradi-
ció dels Pastorets de Francesc d’Asís Pi-
cas “La Flor del Nadal”, que porta a terme 
l’Associació Cultural Esplai, amb música 
de Josep Conangla. Més informació i re-
serva de localitats al 686 278 836 i a www.
ametllademerola.cat
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BARCELONA ÉS MOLT MÉS

34

Els productes de la terra són 
riquesa cultural i patrimonial, 
alhora que fomenten la sostenibilitat 
del territori. Consumir producte 
propi i de temporada fa salut, 
però també fa créixer l’economia 
de l’entorn més local

publireportatge

Cols i aviram, 
sabors locals 
d’hivern l solstici i les festes nadalenques donen el tret de 

sortida a l’estació més freda de l’any: l’hivern. Al-
guns dels productes propis d’aquesta estació que 
podem tastar a les comarques barcelonines es 
centren en un aviram exquisit i un producte d’hor-
ta amb grans propietats nutricionals. Proximitat, 
arrelament i característiques distintives que els 
fan únics són el comú denominador d’aquests 
productes a través dels quals la Diputació de 
Barcelona us proposa recórrer la demarcació du-
rant aquesta estació per sentir, en viu i al paladar, 
la connexió amb la nostra terra.

El sabor especial de les aus barcelonines
Tradicionalment, la pagesia de les comarques de 
l’Alt Penedès ha complementat la seva activi-
tat principal (cereal, horta i vinya) amb la criança 
i engreix del Gall del Penedès. De plomatge ne-
gre, s’identifica pel color blau pissarra cendrós 
de les potes i per la seva cresta de 5 o 6 puntes. 
La seva producció ha de ser en locals amb un 
parc annex o espai obert. La seva carn és de color 
roig-morat i el seu sabor és melós i consistent. 

El Gall del Penedès té un tipus de carn blan-
ca, magra i fàcil de digerir. Com totes les carns, 
és una bona font de proteïnes d’alta qualitat i de 
ferro que la fan molt adient en èpoques de crei-
xement o d’esforç físic. Pel que fa a vitamines, 
destaca el seu contingut en vitamina B3 i B9 i té 
més fòsfor i potassi que altres carns. 

D’aquestes terres també prové l’Ànec Mut 
del Penedès, també anomenat almescat, turc, 
morisc o de Barbaria. És una au negra, amb 
plomes blanques a les ales, de pell prima i carn 
consistent, sense gaire greix. Tot i que l’espècie 
és originària de l’Amèrica tropical, des del segle 
XVI es cria a les zones rurals dels voltants de Vi-
lafranca del Penedès. Diu la llegenda que als 
pagesos de la comarca els agradaven els ànecs 
de color negre i als d’Osona, els de color blanc. 
El seu principal signe identificatiu és que no 
produeix els sons característics de la majoria de 
varietats d’ànecs. D’aquí el seu nom: ànec mut. 

Si es consumeix sense pell, la carn és ma-
gra, amb poca quantitat de greixos. En canvi, si 

E
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POLLASTRE DEL PRAT.

COL DEL MOIANÈS-CALDERS.
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ÀNEC MUT.

es consumeix amb pell ens aporta molta energia 
degut a que els ànecs acumulen grans quanti-
tats de greix sota la pell com a reserva. A més a 
més, conté minerals com el ferro, que és de fàcil 
digestió i s’absorbeix fàcilment, el fòsfor, el zinc i 
la vitamina B1, que hi són abundants.

Ben a prop del Penedès, al Baix Llobregat, 
també és tradició la cria de pollastres: el Pollas-
tre del Prat. Amb un plomatge ros fosc, s’identifi-
ca clarament per les seves potes blau pissarra que 
donen el seu nom alternatiu: pollastre de pota 
blava. Una carn que destaca per la seva tendresa 
i melositat a l’incorporar més greix intramuscular, 
sent molt preuada pels restauradors.

Més enllà dels àpats festius, aquestes aus poden 
acompanyar-nos tota l’estació aportant densitat nu-
tricional als nostres plats: al forn, en confit o bé rostits 
i regats amb els vins i caves que ens són propis: del 
Penedès, de l’Anoia, del Bages, del massís del Gar-
raf, d’Alella o del Vallès Occidental.  

Cols per tots els gustos
La bondat de les verdures que integren la família 
de les crucíferes abunda a la literatura científica, 
però més enllà de deixar-nos arrossegar pel con-
sum de cols foranes, reivindiquem les varietats 
autòctones amb iguals o superiors qualitats nutri-
tives, com la Col del Moianès. Aquest producte 
té les fulles esparses intensament verdes, primes 
i ondulables. Amb el nom popular de baieton, al 

Moianès, es designa el plat de col i patata. És 
característic el to verd fosc i el sabor intens del 
plat, diferenciant-lo del trinxat de muntanya o 
altres varietats de col i patata de les comarques 
interiors. La Col verda manresana també és una 
col amb un gust intens rica en vitamina C i amb un 
contingut important d’àcid fòlic. Una col allarga-
da ideal per consumir bullida, acompanyada amb 
carn o botifarra o bé en batuts verds. 

Al Vallès Occidental coexisteixen a la seva ter-
ra dues espècies úniques d’horta: la col de paperina 
i la col brotonera. La primera, de cultiu delicat, pre-
senta unes fulles d’un color entre verd i blau, ova-
lades i amb un nervi central especialment gruixut 
i ofereix un gust suau i dolç. És escassa però molt 
apreciada, la col de paperina deu el nom a la seva 
forma. La col brotonera dona pas als brotons i els es-
pigalls (tradicionals de les terres del Garraf), sent 
dues parts de la col que corresponen a diferents 
fases del creixement de la verdura. Els brotons, 
uns brots amb molta fulla, creixen entre els mesos 
d’octubre i novembre. Al gener surten els espigalls, 
unes inflorescències immadures que es poden collir 
fins al març. Amb fulles allargades, la col brotonera 
s’acostuma a menjar fresca, bullida, amb amanida 
o també és una bona opció per acompanyar la can-
salada i les mongetes. Pel que fa als Espigalls tenen 
un gust molt amable i es recomana bullir-los amb 
molta aigua i sal entre set i quinze minuts.

Nou directori de la Xarxa Productes de la Terra
De la fleca, de l’horta, vins, làctics, llegums... 
productes ben diversos i ben nostres ens convi-
den, tot l’any, al gaudir gastronòmic. La Xarxa 
Productes de la Terra que promou la Diputació 
de Barcelona, ha editat el nou directori d’em-
preses on pots trobar els productors i elaboradors 
d’aquests i molts altres productes autòctons del 
nostre territori. í

Més informació: https://xarxaproductesdelaterra.diba.cat            Facebook             Instagram                Twitter                 
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FIRES I FESTES

938 234 375

606 670 336 (Xisco)

629 219 764 (Pere)



L a Vila de Casserres ja té a punt els actes que 
farciran les festes nadalenques. En desta-
quem el concert de Nadal, la Fira de Reis, 

la Mostra Ramadera, la cavalcada, i diverses activitats 
relacionades amb la tradició d’aquestes dates.

La 10a de la Fira de Reis i Mostra Ramadera, 
un any més, comptarà amb l’esmorzar de bon matí. 
Hi haurà prop d’una trentena de parades d’artesania, 
agroalimentació i productes de proximitat. També hi 
haurà oberts els comerços de Casserres. Pel que fa a 
la Mostra ramadera, enguany hi haurà un increment 
pràcticament del doble d’animals, sobretot pel que fa 
al sector boví. Hi podrem veure vaques de carn, vedells 
petits, garrins, ovelles, cavalls -que també augmenten 
en nombre-, xais, cabrits, pollastres, gallines ponedo-
res, conills, etc. També hi haurà mostra de maquinària 
agrícola de diferents marques i demostracions de tre-
balls en forja i de talls artístics en motoserra.

L’Ajuntament de Casserres, l’Associació de 
Comerciants, els Joves Ramaders i les entitats del 
poble us hi conviden.

Casserres omple 
d’activitats les festes 
nadalenques

15 de desembre de 2019
18:00 h. A l’Església Parroquial, Concert de Nadal 
a càrrec de la Coral Sant Bartomeu, la Coral Jove 
Sant Bartomeu i la Coral Infantil. Hi haurà un 
sorteig d’una panera i d’un lot de vins i caves per fer 
front a les despeses del concert. L’actuació anirà a 
benefici de la Marató de TV3.
Organitza: Grup Cantaire Sant Bartomeu

24 de desembre de 2018
11:00 h. A la plaça Santa Maria, Dia dels nens, amb 
Xocolatada i espectacle d’animació infantil. Hi 
haurà un divertit inflable. Ho organitza l’Associa-
ció de Comerciants de Casserres i l’AMPA de la 
Llar d’infants “El Niu”.
22:00h. Missa del Gall, acompanyada per la 
Coral Sant Bartomeu.
Acabada la Missa, Xocolatada i Torronada a la 
plaça de l’Església. Ho organitza el grup cantaire è
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ALIMENTACIÓ 
Carn i Bestiar Prat S.L. / Cal Caleio  938 234 006
Carnisseria Mª Carme  938 234 202
Casa Enfruns 600 733 172
El Rebost de la Victória  938 234 051
Cal Sant Queviures 938 234 201
Supermercat Pujantell, S.L.  938 234 053
Forn Vilalta  938 225 956
Forn de Cabrianes / Cal Genís 938 225 140

AUTOMOCIÓ 
Garatge Escalé  938 234 173
Taller Jaume Santamaria  938 234 296
Plantxisteria Casserres 938 225 993
Plantxisteria Sant Jordi 938 234 375
VilaMotor 938 234 117

CALÇATS, COMPLEMENTS I ROBA 
Calçats Valls  938 234 112
Talia 1924  938 234 031

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

ELECTRODOMÈSTICS - ELECTRICITAT
Electrofiguls S.L.  938 234 003
Bioenergies.cat  671 078 810
MGC Instal·lacions 626 110 626
Instal·lacions Casserres 938 234 354

EMPRESES 
Indústria Avícola del Berguedà  938 234 033
Molles Malé  938 234 077
Planafil S.A.  938 225 020
Promocions Cabra Serra 619 014 982
Ramaders Codina / Puig Rural 639 426 603
Soldadura Puigdellivol 647 589 415

FLORISTERIES 
AgroNatur  938 234 005

FUSTERIA I DECORACIÓ 
Aula Taller Cal Nen Xic  658 822 892
Fuster Xaies  938 234 092
Fusteria Integral Jordi S.L.  938 225 040
La Fusteria / Abel Cots  696 676 692 / 938 225 864
Pintor Josep Martin  618 215 451
Ca la Sandra  636 295 540

NOVES TECNOLOGIES 
PC Imagine S.C.P.  938 225 983

PERRUQUERIA I ESTÈTICA 
Perruqueria Anna Maria  938 234 167
Perruqueria Anna Perarnau  938 234 281
Perruqueria M. Dolors  938 234 108
Perruqueria /Barberia / Estètica i Complements   
Mireia  626 861 932   /  938 234 293 

RESTAURACIÓ 
Bar Frankfurt Casserres  938 225 132
Restaurant Cafè de la Plaça  938 234 008
Bar la Tasca  938 225 821
El Terrós / Eco-botiga, Cafeteria  659 580 568
Cal Torrenti Agroturisme  634 926 167
Hostal Emphasis  938 225 907

SALUT 
Farmacia Roset Estivill  938 225 867
Centre Dental Pere Pesarrodona  938 234 301
Peusà - Lourdes Vilalta  938 234 030

SERVEIS 
Caixabank “la Caixa”  938 232 100
E&G Assessors Enric Genescà-Zuric 938 225 033
Estruch Assessorament  938 225 049
Llibreria Estanc Casserres  938 234 200

Associació 
de comerciants
de Casserres

ll

l

ll

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l l
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CASSERRES

Sant Bartomeu amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment.

29 de desembre de 2019
18:00h. A la plaça de l’Ajuntament, Visita del Prín-
cep Assuan. Hi haurà coca i xocolata per a tothom. 
Ho organitza la Comissió de Reis i l’Ajuntament.

31 de desembre de 2019
01:00 h. Al Local Cultural, Revetlla de Fi d’Any, 
organitzada per l’Assemblea de Joves.

5 de gener de 2020
10a Fira de Reis i  Mostra Ramadera.
9:00h. A la Plaça Santa Maria, esmorzar per a tot-
hom. Preus populars. La recaptació es destinarà a 
la Marató de TV3. Mostra de bestiar, artesania, 
agroalimentació i productes tradicionals. Hi haurà 
comerç local obert.
13:00h. Sorteig de diversos lots de productes dels 
comerciants de Casserres i un pernil. Ho organitza 
l’Associació de Comerciants de Casserres i el 
Joves Ramaders.

6 de gener de 2020
18:00h. Arribada dels reis d’Orient acompanyats 
per la Banda de Cornetes i Tambors de Casser-
res.
Hi haurà els tradicionals parlaments des del balcó 
de l’Ajuntament i repartiment de regals als nens i 
nenes a la plaça Santa Maria. En cas de mal temps 
es farà al Pavelló.

També hi haurà la visita als avis de la Residència 
abans de la cavalcada. Ho organitza la Comissió de 
Reis i l’Ajuntament.

Altres activitats
Casserres organitza una bona colla d’activitats 
destinades a la Marató de TV3 que comptem amb 
la implicació de les entitats del poble. 
La Coral Sant Bartomeu de Casserres participarà el 
29 de desembre al concert que organitza la Coral 
d’Avinyó en aquesta població bagenca, a les 6 de la 
tarda i a l’església. í

è
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Si ens portes aquest anunci:

Perruqueria, Barberia
Actual. Dinàmica. Per a tota la família.
Disposem de les últimes novetats.
Tractaments de color. Tallats. Pentinats.
Tractament d’alliçat definitiu japonès.
Coloració. Productes naturals i vegans.
Recollits per a dies especials.
Tallats masculins última moda.

Estètica i complements
Amb productes naturals. Depilació de tot el 
cos Dona/Home amb diferents tècniques i 
ceres. Depilació amb laser de diode, última 
generació. I més...
Màquina recuperadora facial.

5%
DE 

DESCOMPTE

Novetat!
Empitsu ( Utsukusy médica).
Mini infiltracions d’àcid hialurònic reticulat.
(aument de llavis, emplenador d’arrugues)

 Hem ampliat el saló!
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FIRES I FESTES 

La Comissió de la Corrida, l’Ajunta-
ment i les entitats que hi col·laboren ja 
fa dies que treballen per celebrar, del 14 
al 19 de gener de 2020, una nova edició 
de la tradicional festa de la Corrida de 
Puig-reig. 

Joan Soler, president de la comis-
sió organitzadora de la Corrida, diu 
que esperen una gran participació a la 
festa, tant de gent del poble com de la 
comarca i comarques veïnes, amb l’ob-
jectiu de seguir aquesta tradició. 

La regidora de Festes de l’Ajun-
tament de Puig-reig, Rosa García, 
creu que serà una gran festa que també 
serveix de retrobament entre els veïns 
que, per diversos motius, són fora del 
municipi, i convida tothom a gaudir-ne.

També s’ha fet el calendari de la 
Corrida, que la setmana abans de 
Nadal es repartirà a través dels establi-
ments col·laboradors. 

El cartell de la Corrida 2020 és 
obra de Jordi Miralpeix.

Puig-reig celebrarà la 
gran festa de la Corrida
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ELS ACTES

è
Dilluns 13 de gener

17:30 h. A la Biblioteca Guillem de Berguedà. Taller infantil.
Dimecres 15 de gener

18:00 h. A la Biblioteca Guillem de Berguedà. Hora del 
Conte. “La Corrida” a càrrec d’Andrea Martin, Gemma Mujal 
i Ester Puig.

Divendres 17
A partir de les 9 h a l’avinguda 1 d’Octubre. La Corrida infan-
til: esmorzar, cercavila i joc de les cintes, amb la col·labora-
ció de les escoles del poble. 17:30 h. A la Biblioteca Guillem 
de Berguedà. Taller infantil. 20:30 h. A la sala d’actes Dr. 
Llaverias. Fotografia projectada, projecció i entrega de pre-
mis. Organitza: CquiEFoto. 21:00 h. Al pavelló d’esports. La 
cuina del porc modernitzada amb actuació musical. Food 
truck: La iaia Pepa.  00:00 h. Al pavelló d’esports. Ball jove 
de la Corrida. Organitza:  Diables del Clot de l’Infern.

Dissabte 18
9:45 h. A l’avinguda 1 d’Octubre. 15è Raid Social de la Corri-
da (recorregut de 20 km). 11:00 h. A l’avinguda 1 d’Octubre. 
Passejades amb ruc per a nens i nenes. 12:30 h. A l’avinguda 
1 d’Octubre. Entrega de premis del 15è Raid Social de la Cor-
rida.  13:00 h. A l’avinguda 1 d’Octubre. Novetat: espectacle.
16:00 h. Al costat del camp de futbol. Briefing de la cerca-
vila i preparació de carros. Taller de carros i guarniments, i 
berenar amb coca i xocolata per a tots els participants. 
18:30 h. A l’antiga biblioteca de la plaça Nova. Entrega de 
premis del Concurs d’Instagram. Entrega de premis del 4rt 
Concurs de Dibuix Infantil de la Corrida. 19:00 h. Rebuda 
dels banderers a l’Ajuntament i entrega de la placa de reco-
neixement. Sortida de la comitiva de banderers, comissió 
de la Corrida i autoritats, pubilles i hereus, templers i de la 

banda de l’Escola Municipal de Música de Puig-reig, des de 
l’ajuntament cap a l’església.
19:30h. A l’església parroquial de Puig-reig. Missa solem-
ne en honor a sant Antoni.

Diumenge 19
8:30 h. 21è Ral·li Fotogràfic de la Corrida. Inscripcions de 
9:00 h a 10:00 h a La Sala – Plaça Nova (antiga biblioteca). 
Seguidament, despertada pels carrers del poble. A partir de 
les 9:00 h a la plaça Nova. Festa a l’entorn del porc: esmor-
zar gratuït amb botifarra, pa i vi. Demostració d’elaboració 
d’embotits, a càrrec dels veïns de Cal Marçal i Fonollet. Mos-
tra d’embotits, alimentació i productes d’artesania.
10:00 -14:00 h i de 16:30 - 20:00h. A La Sala – Plaça Nova 
(local remodelat de l’antiga biblioteca) Tómbola benèfica 
contra el càncer. Exposició Concurs d’Instagram. Exposició 
Concurs de Dibuix Infantil la Corrida.
11:00h. A l’ajuntament. Lliurament dels estendards als ban-
derers. 11:30h. Pels carrers del poble, cercavila de cavalleri-
es i xarrets, amb l’acompanyament dels gegants i grallers 
de Puig-reig, dels hereus i les pubilles de Puig-reig i d’arreu 
de Catalunya, els templers de Puig-reig, la Banda de l’Escola 
de Música de Puig-reig, la Banda de l’Escola de Música de 
Berga, i la Cobla Berga Jove, entre d’altres.

Durant la cercavila, davant el Cafè Nou, tradicional joc de les 
cintes. 13:00 h. A la plaça de la Creu. Sardanes amb la Cobla 
Berga Jove. Durant tot al matí:  Participeu al joc de la burra 
Tomassa a la parada de la Corrida.
15:30h. A la pista del costat del camp de futbol. La Corrida - 
Trofeu 25è Memorial Francesc Lladó. Curses de rucs, cavalls 
creuats, pura raça àrab i pura sang anglès. Premis en metàl-
lic. Seguidament, tradicional joc de les cintes.
19:00h. Al pavelló d’esports.
Ball de gala de la Corrida amb Solistes duet i sopar amb en-
trepans de botifarra a la mitja part. 
Preu entrada: 3 €. Durant tot el cap de setmana:
Concurs d’Instagram de la Corrida. 
Segueix-nos a @lacorridapuigreig i etiqueta les teves fotos 
amb #lacorridapuigreig20

Consulteu actes i horaris a: www.lacorrida.cat

Viu el Nadal a Puig-reig amb la pallassa Tràfalgar
Dijous 5 de desembre a les 6 de la tarda i a la plaça de la Creu, 
encesa de les llums de Nadal. Cantada de Nadales a càrrec de 
l’Escola Municipal de Música de Puig-reig. La Unió de Botiguers i 
Comerciants oferirà Coca i Xocolata per a tothom.
Divendres 20 de desembre a les 4 de la tarda i a la plaça de la 
Creu: Fem cagar el tió. Diumenge 29 de desembre a les 6 de la 
tarda i a la zona del Castell, visita del patge reial, que recollirà les 
cartes que els nens i nenes han fet als Reis.
Dimecres 1 de gener de 2020, a les 7 de la tarda i a l pavelló petit 
de Puig-reig, gran Concert. Ball de Valsos amb l’orquestra simfòni-
ca Vivacce Assai.
Diumenge 5 de gener a la tarda, arribada dels Reis Mags de l’Ori-
ent, que recorreran els carrers del poble i seran rebuts a la plaça 
nova per les autoritats locals i els nens i nenes del poble. 
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La tradicional Fia-faia de Bagà 
i Sant Julià de Cerdanyola 
Amb la crema general es tornen a sentir els crits tradici-

onals: “Fia-faia, que nostro senyor ha nascut a la paia!”.
El dia 24 de desembre, la viles de Bagà i Sant Julià de Cer-
danyola, des de fa segles, celebren una festa que prové del 
culte al foc, el dia en què la llum reneix, i es converteix en 
la commemoració del naixement de Déu, creador del Sol. 
A la llum del capvespre, un grup de fallaires puja a la mun-
tanya (el Siti a Bagà i el Clos a Sant Julià de Cerdanyola) i 
encén una foguera, quan comença a fosquejar, el foc és 
transportat amb les faies cap a la vila, on el reparteixen 
entre les persones que els van a veure. 
Concert de la Fia-faia de Bagà
Des del 2015, per commemorar aquesta distinció, uns dies 
abans de la festa, té lloc el concert de la Fia-faia. Enguany, 
aquest se celebrarà el dissabte 21 de desembre a les 21 h al 
Casal de la Vila.
Bagà 
17 h Concentració dels faiers que volen baixar des del Siti 
a la plaça Catalunya i sortida cap al Siti. 18 h Encesa d’una 
foguera al Siti visible des de Bagà i des de Sant Julià de Cer-
danyola. 18.30h Toc de corn i inici de la baixada dels faiers 
des del Siti. 18.50h Rebuda dels faiers davant de l’església 
parroquial de Sant Esteve. 19 h Toc d’oració.  Seguidament, 
entrada dels faiers a la plaça Catalunya i encesa de les 
faies. Després de fer rotllana a la plaça al so de “Fia-faia, 
Fia-faia, nostro senyor ha nascut a la paia” i amb les faies a 
mig cremar, pujada pel carrer Major fins a la plaça Porxada 

on es cantarà i ballarà la dansa de la Fia-faia al voltant de 
les fogueres, acompanyats d’una formació de músics. Hi 
haurà repartiment de coca untada amb allioli de codony per 
a tothom.      
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TASTA-HO
Sant Julià de Cerdanyola
A quarts de 6 de la tarda, pujada dels faiers al Clos.
18.30h Toc de corn des del Siti i inici de la baixada dels 
faiers des del Clos fins a la plaça de l’Església. En arribar 
hi haurà la cremada de les faies, es ballarà la dansa de la 
Fia-faia musicada per diversos intèrprets i es farà un tast de 
pa torrat amb allioli de codony. 
00.30h Després de la Missa del Gall, durant la nit, el jovent 
farà “l’endreça” de les cases. Acabada la missa, es fa un 
ressopó a la plaça. Es fa una foguera i s’hi couen tastets, 
botifarres, carn i s’hi barreja all i oli de codony, etc. Durant 
aquest àpat es canten cançons de Nadal. Acabada la menja 
comença l’endreçada general. El jovent es dedica a voltar 
pel poble buscant que es pot endreçar. Tot pot arribar a ser 
endreçat, tot allò que s’arreplega es porta a la plaça i allí hi 
resta endreçat fins a l’endemà, dia de Nadal. í
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Dissabte 7 de desembre
A les 6 de la tarda i a la plaça de l’església, encesa 
de llums de Nadal. 

Diumenge 8 de desembre
Fira de Nadal, durant tot el matí a la plaça de 
l’Església.

Dissabte 21 de desembre
VII Quina de Nadal a les 22h al Centre Cívic.
A partir de les 21:30h, hi haurà la venda de 
cartrons. 

Dimarts 24 de desembre
A partir de les 12h a la plaça nova de l’Església, 
caguem el tió i animació infantil amb Fefe & Cia.

Diumenge 29 de desembre
A les 12.00h a la plaça nova de l’església, arribada 
del Patge Reial. 
A les 17h a la Llar d’avis, Torronada.

Guardiola de Berguedà celebra les festes na-
dalenques amb un bon reguitzell d’activitats 
culturals i lúdiques. En destaca la Fira de Nadal 
el dia 8 de desembre, la Gran Quina el dia 21 i 
les activitats al voltant de Nadal i reis tant a 
Guardiola com al barri Bastareny. L’Ajuntament 
de Guardiola de Berguedà i les entitats organit-
zadores us hi conviden. Bones festes! 

Un Nadal d’activitats a 
Guardiola de Berguedà

FIRES I FESTES

Diumenge 5 de gener de 2020
Al Barri Bastareny
40è Pessebre vivent del barri Bastareny
A 2/4 de 8 de la tarda, arribada de Ses majestats 
els Reis de l’Orient a Guardiola de Berguedà.
Al Monestir de Sant Llorenç (www.civitascultura.
org)
21 de desembre 18:00h 
Concert de Nadal amb el Cor KantiKune
28 de desembre 18:00h
Concert de final d’any amb el Trio de música 
clàssica.
Organitza: Ajuntament de Guardiola de Berguedà, 
Comissió de Reis de Guardiola de Berguedà, 
AMPA Escola Sant Llorenç, Llar d’Avis, Associació 
de Dones de Guardiola de Berguedà i Pessebre 
Vivent Maria Rosa Simón.
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E l dilluns 20 de gener, se ce-
lebrarà a Olvan el tradicional 

arròs de Sant Sebastià. Els actes co-
mencen amb una missa a les 8 del matí 
i ofici solemne a les 12 del migdia amb 
adoració de la relíquia del sant. A 2/4 
d’1 del migdia hi haurà processó, cant 
dels goigs i concert a càrrec de la coral 
Estel de Gironella a l’església d’Ol-
van. L’arròs es començarà a repartir a 
les dues de la tarda, un cop s’hagi fet 
la benedicció. L’àpat, a més de l’arròs 
inclou botifarra, pa, vi i fruita, i cadascú 

Per Sant Sebastià a Olvan hi haurà 
el tradicional vot de poble

s’ha de portar els estris pel dinar. L’or-
ganització munta unes llargues taules 
a la plaça perquè, qui ho desitgi, pugui 
dinar allà mateix. La festa es clourà a 
2/4 de 7 de la tarda, a l’Ateneu, amb un 
lluït ball a càrrec de Jordi Bruch. Els 
organitzadors hi esperen, com cada 
any, una gran participació.

Durant tot el dia, a més, hi haurà 
fira d’artesania, amb productes agro-
alimentaris i de serveis. La comissió 
organitzadora i l’Ajuntament d’Olvan hi 
conviden a tothom. í
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Cultura i tradició 
per Nadal a Vilada
V ilada viu intensament el Nadal amb di-

verses activitats. Enguany en destaquem 
la xerrada sobre població refugiada i desigualtats 
nord-sud, el divendres 6 de desembre a 2/4 de 
6 de la tarda i a la sala de plens; el gran Bingo i 
Llumineta del dia 8 de desembre a les 5 de la 
tarda al Casal Pirinenc o la sortida de Marxa Nòr-
dica el dissabte 14 de desembre, des del Parc 
dels gronxadors a les 11 del matí a càrrec de Rural 
salut. L’endemà, dia 15, davant del consultori, hi 
haurà la parada d’estris de segona mà i venda 
de xocolata desfeta i coca que organitza el grup 
cultural La Teia i venda de ponsèties i postals de 
Nadal a càrrec de l’Ampa de l’escola de Vilada, 
activitats a benefici de la marató de TV3. 

El divendres dia 20 hi haurà un assaig ge-
neral de cantada de Nadales a les 5 de la tarda i 
al casal Pirinenc, lloc on dissabte 21 a 2/4 de 6 de 
la tarda es farà un Taller de cuina saludable a càr-
rec de Rural Salut. Diumenge 22 de desembre 
a les 11 del matí pels carrers de Vilada hi haurà la 
cantada de Nadales organitzada per l’Ampa de 
l’escola i la Coral les veus del Picancel. 

El dia 24 de desembre a les 10 del vespre 
i a l’església parroquial de Sant Joan hi haurà la 
Missa del Gall i Concert de Nadales a càrrec de 
Les veus del Picancel de Vilada. El dissabte 28 de 

desembre a les 5 de la tarda i al casal Pirinenc, hi 
haurà la recollida de les cartes als reis mags, amb 
activitats i berenar pels nens i nenes assistents. El 
dimarts 31, a les 9 del vespre i al Local Cultural, se 
celebrarà el canvi d’any amb sopar, campanades i 
festa de cap d’any, organitzat per l’Associació de 
Joves de Vilada.

El dia 5 de gener, els reis de l’orient arriba-
ran a Vilada, com és tradicional. La cavalcada per 
acompanyar als tres reis començarà a 2/4 de 8 del 
vespre fent el recorregut habitual, amb rebuda al 
parc dels Gronxadors. Després aniran al local Cul-
tural on rebran a tots els assistents.

Us recomanem visitar el web de l’Ajunta-
ment de Vilada per a conèixer altres activitats: 
www.vilada.cat - L’Ajuntament de Vilada i les 
entitats organitzadores us hi conviden i us de-
sitgen unes bones festes. í
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U s recomanem consultar la pàgina 
web de l’Ajuntament per tal de con-

firmar actes i horaris, ja que en el tancament 
d’aquesta edició encara s’hi treballava. Hi po-
deu accedir a través del codi QR que trobareu 
al final d’aquest reportatge. 

El divendres 6 de desembre, al 
Pavelló, se celebra la 8ª Fira de l’Allioli de 
Codony, amb concurs d’allioli de codony, 
demostracions en públic, fira de produc-
tes alimentaris, art i artesania, i esmorzar 
típic de la fira amb allioli. També el dia 6 de 
desembre, a la residència d’avis Lillet, se 
celebrarà la matança del porc.

Enguany, tindrà lloc la 24ena edició 
del Pessebre Vivent de La Pobla de Lillet. Hi 
haurà representacions els dies 25 i 29 de de-
sembre de 2019 de 7 a 8 de la tarda, a l’era de 
cal Xeró i casc antic.

La venda d’entrades es fa una hora 

Tradició i festa a la Pobla de Lillet

d’Orient per recollir totes les cartes i de-
sitjos dels nens i nenes que els vulguin 
fer arribar als Reis Mags. Ho organitza la  
regidoria de Cultura.

Dimarts 31 de desembre a la nit, 
al Saló La Flor, es donarà la benvinguda 
al nou any amb ball i discoteca. Hi haurà 
cava i cotilló per als assistents.

El diumenge 5 de gener de 2020, a 
les 11 del matí, a la capella de Sant Antoni, 
esquellada amb cercavila per tot el poble, 
fent sonant les esquelles i cantant, per cri-
dar i ensenyar el camí als Reis de l’Orient. 
Finalitzarà amb un pica-pica. Ho organitza 
l’AMPA del CEIP Lillet a Güell. 

FIRES I FESTES

La Pobla de Lillet viurà enguany les festes nadalenques amb diverses activitats 
adreçades a petits i grans, que combinen el lleure i l’esbarjo amb la tradició. Des de 
la Fira de l’Allioli de Codony, que arriba a la vuitena edició, fins al pessebre vivent, 
que amb els anys s’ha fet lloc important en aquests tipus d’activitats nadalenques 
del país. La festa de Cap d’any o el Parc de Nadal també ofereixen gresca i disbau-
xa, acabant amb la tradicional esquellada de la mainada que donarà la benvinguda 
als Reis de l’Orient. Activitats per gaudir-les de dalt a baix!

abans a l’Ajuntament de la Pobla de Lillet, 
però també es poden comprar anticipades als 
portals webs: www.pessebrelillet.cat i www.
pessebresvivents.cat

El Pessebre, organitzat pet l’Agrupa-
ció Teatral Romea, compte amb el suport 
de l’Ajuntament i la participació de moltes 
persones del poble i de municipis propers.

Aquest any se celebra la 32a Ex-
posició de Pessebres de la Pobla de 
Lillet, que es pot visitar del dissabte 6 de 
desembre al diumenge 12 de gener de 
2020, organitzada per l’Associació de 
Pessebristes de La Pobla de Lillet.

El dijous 2 i el divendres 3 de gener 
de 2020, se celebrarà, al pavelló d’esports, 
una nova edició del Parc de Nadal dedicat a 
la mainada, amb diverses activitats i jocs. 

El diumenge 29 de desembre, hi 
haurà l’arribada del patge reial procedent 

Els Reis de l’Orient arribaran a 2/4 de 
7 de la tarda a l’Ajuntament i ho faran amb 
cavalls, on hi haurà la recepció oficial per part 
de l’alcalde, Enric Pla, i la resta de membres 
del consistori, i on tindrà lloc l’entrega de 
claus de la Vila i les salutacions a la mainada. 
Els Reis també visitaran la residència, i es 
dirigiran a l’església parroquial, on hi haurà 
l’adoració al Nen Jesús i faran el repartiment 
dels primers regals als nens i nenes. 

Ho organitza la regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament de la Pobla de Lillet, qui hi 
convida a tothom. í

Codi QR: 
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Ballarín, però desconec si ho han fet.
I jo em pregunto, si la família, més 

per falta de memòria que no pas de 
recursos, no pagava el nínxol d’Emili 
Porta i aquest es veia amenaçat, com 
qualsevol veí, a veure’s desallotjat i ti-
rat ves a saber on, no s’havia guanyat 
l’home poder “viure” de gratis dins 
el panteó Bassacs al costat d’altres 
berguedans tan il·lustres com ell?

“Només la pols reposa al panteó, 
en esperit no els hem perdut encara. 
Dins el silenci, l’aire ens du els seus 
mots, les pedres del carrer, les seves 
passes”. Neus Ballarà. í
Anna Bernardich, Montserrat Rota. L’Erol 25
Llibre Casal Europa www.casaleuropoa.com.

U na notícia del diari Regió 7 
del 29-10-2008 feia refe-
rència al requeriment del 

consistori de Berga a la família de 
l’arquitecte Emili Porta Galobart per 
tal que regularitzés la situació de dos 
nínxols –en un hi reposava ell–, ja que 
no estaven al corrent de pagament de 
diversos anys. El que és curiós de la 
notícia és que estem parlant del millor 
arquitecte del segle XX al Berguedà. 

Emili Porta (Berga 1886-1963) 
es va llicenciar el 1915 i va ser l’arqui-
tecte municipal de Berga. Ell va dis-
senyar l’arquitectura de moltes cases 
i va ser qui va projectar l’urbanisme de 
la ciutat, com l’anomenat eixample de 
Berga, i l’endreçament de la zona de 
les Estaselles, el disseny del passeig 
de la Pau com una mena de ciutat-jar-
dí, o el del parc del Pla de l’Alemany.

A més, va ser l’arquitecte de mol-
tes cases que avui en dia formen part 
del patrimoni de la ciutat, com cal Ma-

PeP
masana

Periodista 

i escriptor Emili Porta, berguedà il·lustre?

HISTÒRIES I HISTORIETES (21)

rín, els jutjats vells o cal Tomàs Pujol 
(un dels pocs edificis d’estil modernis-
ta que tenim), considerats com a bens 
culturals d’interès nacional i local. A 
més, va dissenyar el xalet Puig, ubicat 
al solar comprès entre la Gran Via i el 
passeig de la Pau, avui desaparegut, 
el xalet número 38 de la Gran Via, el 
xalet Porta de la Gran Via 29, la casa 
del carrer Cervantes que va començar 
a fomentar la construcció de les Esta-
selles, l’Ajuntament de Berga...

Emili Porta també va dissenyar 
el panteó Bassacs, construït l’any 
1925 al cementiri municipal de Ber-
ga, encarregat per Salvador Fuster 
i Teixidó. L’estil del panteó es podria 
incloure dins d’un historicisme tardà, 
sobretot pel que fa a la utilització 
d’una estructura clàssica romana 
(panteó circular) i els elements prò-
piament romànics (arcs de mig punt, 
capitells o columnes). És de pedra, 
amb un soterrani on hi reposen les 

restes dels berguedans il·lustres. 
El panteó va ser cedit pel senyor 
Josep Maria Minoves i Fuster, 
enginyer industrial de professió que 
fou propietari de la fàbrica tèxtil de 
Cal Bassacs. Aquest l’heretà, jun-
tament amb la torre modernista, i el 
va cedir a l’Ajuntament de Berga, 
mentre es respectessin les restes de 
la família, sobretot de la seva esposa 
Maria del Carme Garcia Die.

Al panteó hi reposen Ramon 
Moreta, Antoni Comellas, Marcel·lí 
Buxadé, Manuel Farguell, Ramon 
Vinyes, Josep Armengou, Ramon Es-
pert i Ricard Cuadra. Hi volien posar 
les plaques de Joan Rafart i mossèn 
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A questa és una combinació 
genial si es fan bé les coses 
o pot ser un desastre amb 

majúscules que fins i tot podria arri-
bar a l’abandonament del gos.

Penso que veure els nostres fills 
créixer amb un amic pelut a casa pot 
ser una fantàstica idea que acostu-
ma a aportar beneficis en el seu 
desenvolupament i en el seu futur. 

La vida a prop d’un gos pot 
proporcionar als nens uns valors 
molt positius com a persona; de 
vegades no en som conscients, però 
els marcarà de per vida. L’afecte a 
un animal, haver de cuidar-lo dia a 
dia, els ajudarà a ser més sociables 
i tolerants, respectuosos amb els 
animals i la natura, amb menys inse-

un cadell a una casa amb nens o 
l’arribada d’un bebè.

És importantíssim ensenyar 
als nostres fills com han de tractar 
el gos i com s’hi han de relacionar i 
entendre el seu llenguatge corporal, 
així podrem evitar problemes en un 
futur. Els nens petits, a vegades, no 
controlen els seus impulsos i poden 
fer mal o espantar el gos, sobretot 
els infants de menys de quatre anys. 
Haurem d’evitar jocs que puguin 
despertar l’instint depredador de 
l’animal. Tanmateix, la socialització 

Gossos i nens

MASCOTES

ignasi 
de aRgacha

Educador caní des de fa més de 
8 anys. Ajuda gossos i propieta-
ris a buscar l'equilibri per a una 

bona convivència en l'entorn 
familiar i dins la societat

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

guretats. També els aportarà petites 
responsabilitats molt enriquidores. 
Les experiències viscudes, hores de 
jocs i diversió i el vincle que es crea 
formarà una amistat inoblidable.

Ha de ser una decisió ben es-
tudiada i organitzada en funció de 
l’edat del nen i del gos. El fet de tenir 
una mascota mai hauria de ser una 
decisió improvisada o una compra 
impulsiva, sinó una decisió impor-
tant i ben meditada per tots. De 
vegades, ens trobem amb la petició 
d’una mascota per part dels nostres 
fills i hem de tenir ben clar que un 
gos no és una joguina o un capritx 
momentani. Quan les condicions 
no acompanyen, hem d’explicar i fer 
entendre al nostre fill que no podem 

tenir un gos per les necessitats que 
aquest requereix.

De fet, quan hi ha nens a casa 
és quan pren major importància 
assegurar-se de cobrir totes les 
necessitats diàries d’estimulació 
física i mental del nostre company 
caní perquè aquest estigui ben 
equilibrat i pugui gestionar les no-
ves situacions. El nostre paper serà 
clau, ja que els nens imitaran el que 
fan els seus pares. Hi ha situacions 
en les quals haurem d’estar atents 
i ben informats sobre com introduir 

ignasieducadorcani@gmail.com
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del nostre gos i el contacte amb 
nens des de ben petit evitarà que els 
tingui por. Cal observar la reacció de 
l’animal i, en cas de qualsevol dub-
te, buscar assessorament. La raça, 
la mida, el tipus d’energia i caràcter 
del gos són característiques impor-
tants a tenir en compte. Hem d’es-
tar ben informats en aquest aspecte 
abans d’adquirir la futura mascota. 

En funció de l’edat del nostre 
fill anirem incorporant, a poc a 
poc, certes responsabilitats; els 
pares hem de ser conscients que 
nosaltres haurem d’educar el gos 
i supervisar totes les interaccions 
amb els nens. De vegades, la quit-
xalla no interpreta bé les reaccions 
del gos i el tracten a la seva manera, 
que segurament no és la millor, per 
això haurem d’estar ben atents i 
ensenyar-los jocs apropiats per a 
tots i les pautes a seguir. Els hem 
de fer entendre que els animals 
són sensibles, senten dolor i que hi 
ha situacions que no estan perme-
ses. Haurem d’assegurar-nos que, 

tant el gos com el nen, es respectin 
mútuament; si l’animal dorm, està 
menjant o té algun dolor, no se’l 
podrà empipar, i el gos tampoc ha de 
molestar els nens amb jocs bruscos, 
sinó que fomentarem conductes 
tranquil·les i respectuoses.

També és important que els 
nens aprenguin a relacionar-se, no 
només amb el gos de casa, sinó 
també amb els desconeguts, no tots 
els gossos reaccionen d’igual mane-
ra amb els infants i, si s’acosten i el 
volen tocar sense parlar amb el pro-
pietari, podem provocar situacions 
de molt risc.

Si creiem que no podem gestio-
nar un mal comportament del nos-
tre amic caní, no dubteu en buscar 
assessorament en un professional 
en conducta canina. í

Per a més informació: 
ignasieducadorcani@gmail.com / 
676 977 152
Proper article:
Pautes per a cadells.

“Cada animal és especial 
i a vetsgironella ho sabem”

Serveis i productes veterinaris:
Animals de companyia i mascotes
Èquids
Consultes a domicili

Venta de productes veterinaris:
Alimentació
Complements

Avinguda Catalunya, 67   08680 GIRONELLA
Telèfon 935 992 155   Urgències 688 716 979 
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CARMEN HIERRO / ALBERT BERTRAN / ELPERIODICO.CAT

E l més important per trobar-nos sans i cuidar el nostre cos és portar sempre 
una dieta equilibrada en què incloguem fruites i verdures. Això es fa encara 

més primordial els mesos d’hivern ja que, gràcies a la nostra alimentació ajuda-
rem al nostre organisme a estar preparat i a combatre els símptomes en el cas 
que patim un refredat o una grip.

Tot i que l’important és portar una dieta variada, hi ha una sèrie d’aliments 
que recomanem que s’introdueixin als nostres menús d’hivern per ajudar les 
defenses i el sistema immunitari. És fonamental afegir a la dieta aliments rics 
en vitamina C, com poden ser les taronges, les llimones o les aranges, a més de 
totes les verdures que presentin la fulla verda: cols, bròquil...

Els antioxidants també ens ajudaran en la tasca difícil de combatre els 
refredats, per això hem de cuinar amb productes rics en vitamina A com les 
pastanagues, peixos com el verat i a la carn animal, sobretot en les parts de 
triperia com el fetge.

Altres ingredients indispensables són aquells que presenten una gran 
quantitat de zinc, ja que ens ajudaran a enfortir el nostre sistema immuno-
lògic, com les mongetes, els cigrons, les figues, les nous, els espàrrecs, els 
musclos o la carn de be.

En la dieta mediterrània tant l’all com la ceba són ingredients indispensables 
per a cuidar-nos i protegir-nos dels refredats.

Un altre ‘superaliment’ que hem d’incloure en la nostra dieta, sobretot 
en els mesos d’hivern, és el gingebre, que ens ajudarà a netejar les vies res-
piratòries i alleujar els símptomes d’una congestió. La manera més habitual 
de consumir aquest aliment és preparant infusions en les quals contrastem 
la seva picor amb mel o  llimona. í

Aliments contra el refredat
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INFO BERGUEDÀ

Mossos d’Esquadra 088
Mossos d’Esquadra Berga 938 815 785
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 938 243 400

EMERGÈNCIES

INFORMACIÓ COMARCAL AVIÀ
Ajuntament 938 230 000
Consultori 938 230 331
Casal Gent Gran 938 230 402
Centre de dia 938 231 215
Serveis Socials 938 231 062
Farmàcia 938 230 300
www.avia.catavia@diba.cat 
Mercat setmanal   (dimecres) 

BAGÀ
Ajuntament 938 244 013
Of.Turisme   619 746 099   938 244 862
Dispensari 938 244 500
Farmàcia 938 244 101
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) 

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
Ambulatori (CAP) 938 212 744 
Policia Local 938 210 427
Teatre Municipal 938 210 140
www.ajberga.cat 
Mercat setmanal                 (dissabte)

BORREDÀ 
Ajuntament 938 239 151
www.borreda.net borreda@diba.cat

Consultori 938 239 091
Farmàcia                           938 239 090
Mercat setmanal   (dissabte)
 
CAPOLAT 
Ajuntament 938 215 040
www.capolat.cat capolat@diba.cat

CASSERRES 
Ajuntament 938 234 000
Dispensari 938 234 305
Piscines i zona esportiva 938 234 203
Punt d’informació  666 779 660
www.casserres.cat  casserres@diba.cat
Mercat setmanal  (dijous)

CASTELL DE L’ARENY 
Ajuntament 938 238 025
www.castelldelareny.cat 
 castell@diba.cat 

CASTELL DE N’HUG 
Ajuntament 938 257 077
Of. Turisme 938 257 016  938 257 077
Dispensari 938 257 010
Museu del Ciment 938 257 037
www.ajcastellardenhug.cat 

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

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 938 257 097
Oficina de Turisme de Gósol 
centremuntanya@gosol.ddl.net 973 370 016
Oficina de Turisme de Guardiola de Berguedà  
costacg@diba.cat 938 226 005
Oficina de Turisme de La Pobla de Lillet 
tur.lillet@diba.cat 938 236 146
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
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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
www.cercs.net cercs@diba.cat
Mercat setmanal Cercs (dijous)
Mercat setmanal Sant Jordi   (dimarts)

L’ESPUNYOLA 
Ajuntament 938 231 055
fax 938 231 294
www.espunyola.cat espunyola@diba.cat

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

GIRONELLA 
Ajuntament 938 250 033
CAP 938 250 321
Servei de Vigilants 938 228 181
www.gironella.cat 
Mercat setmanal                    (dimecres)
è FORNS 
El Globus Pastissers 938 250 385
è OPTIQUES 
L’Òptica Gironella 938 250 652
www.lopticagironella.cat 
è VETERINARIS 
Vets Gironella  935 992 155  
Urgències 688 716 979
www.vetsgironella.cat  
www.horsedentistry.eu 

è CAMPINGS 
Càmping Gironella  938 251 529
www.campinggironella.cat 

GISCLARENY 
Ajuntament 937 441 020
www.gisclareny.cat  
 
GÓSOL 
Ajuntament 973 370 055
Dispensari 973 370 201
Museu 973 370 055
Centre de Muntanya 973 370 016
www.gosol.ddl.net 
Mercat setmanal   (dijous)

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

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

LA NOU DE BERGUEDÀ 
Ajuntament 938 259 000
www.lanou.bergueda.org nou@diba.cat

OLVAN 
Ajuntament 938 250 013
Dispensari Olvan 938 228 619
Dispensari Cal Rosal 938 221 999
www.olvan.cat 

LA POBLA DE LILLET 
Ajuntament 938 236 011
Oficina de Turisme 938 236 146
Dispensari 938 236 006
Col·legi 938 236 225
www.poblalillet.cat 
Mercat setmanal   (dissabte)

PUIG-REIG 
Ajuntament 938 380 000
Policia Local 938 380 525
Centre Assist. Primària 938 290 019
Ràdio Puig-reig 938 380 850
www.puig-reig.cat 
Mercat setmanal   (divendres)

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
Farmàcia 938 258 074
Dispensari 938 258 036
www.saldes.cat 

SANT JAUME DE FRONTANYÀ 
Ajuntament 938 239 194
www.santjaumedefrontanya.cat 
Sant Julià de Cerdanyola 

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 

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

VILADA 
Ajuntament 938 238 128
Dispensari 938 238 327
Farmàcia 938 238 082
Local Pirinenc 938 238 222
www.vilada.cat 

VIVER I SERRATEIX 
Ajuntament 938 204 922
www.viveriserrateix.cat 
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No tanquem per Festes

Prepara’t
pels nadals!

Servei d’urgències: 670 005 005

Finançament fins a 48 mesos


