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J a hem canviat d’any i, com passa cada 12 mesos, al gener hem 
de carregar piles per afrontar tot el que ve i vindrà. Aquest tasta 
27 que teniu a les mans us explica que a Bagà ja ho tenen tot 

a punt per a celebrar el tradicional arròs, l’àpat dels pobres, que, embol-
callat d’activitats culturals, s’ha convertit en una gran festa tradicional.

A Serrateix també posen a punt la vuitena edició de la Fira, amb 
diverses i interessants activitats, i al Guixaró (Casserres) esperen 
gaudir d’una nova edició de la Trobada de Vehicles Militars d’Època, 
que ja sobrepassa el quart de segle.

I entrem de ple als carnavals. A Bagà, a Berga amb la reina Car-
nestoltes i activitats a dojo, a Gironella amb la Perla, a Guardiola 
de Berguedà, a la Pobla de Lillet, amb el gran Carnaval que pre-
para La Brama, a Borredà, on també celebren la matança del porc...

La vessant cultural destaca, com sempre, pel reportatge que el 
periodista Ramon Viladomat ha fet sobre el Parc Natural Cadí Moixeró 
i diversos aspectes relacionats amb aquest. També us expliquem les 
activitats culturals de Berga durant els propers mesos, la carlinada i 
altres notícies culturals, turístiques i gastronòmiques, com la cuina de 
la caça i la tòfona al Berguedà.

Les historietes del Pep Massana, la vinyeta del Salvador i un article 
sobre la grip, que ja ens comença a visitar, juntament amb els millors 
consells comercials, formen aquesta edició del Tasta. Gaudiu-ne.

Per cert. Volem felicitar als companys de l’Aquí Berguedà pels 100 
números de la revista i al grup Pànxing pel 25è aniversari.

Per molts anys! í
No ens fem resposables de les 
opinions dels col·laboradors

PRESENTACIÓ LA VINYETASTAFF

Propera edició del tasta núm 28
PRIMAVERA / FIRES DE MAIG

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

(tancament edició 23 de març)



2020 i amunt!





4 FEBRER-MARÇ 2020 n 27



La Fundació Privada Horitzó 
s’ha convertit en el màxim 
accionista de  Portal Berguedà 

Empresa d’Inserció S.L. encarrega-
da de la producció dels iogurts De-
lícies del Berguedà amb l’objec-
tiu de formar i donar feina a joves 
afectats per patologia dual.

La Fundació Privada Grup Ho-
ritzó del Berguedà va fer públic 
fa uns dies aquest acord amb la 
Fundació Portal, d’inserció laboral 
per a persones amb patologies 
duals i d’ajuda a les seves famílies, 
pel traspàs de l’empresa que des 
de 2012 produeix els iogurts de De-
lícies del Berguedà. L’empresa 
tenia el 65% de les accions que ha 
passat al Grup Horitzó pel preu 
simbòlic d’un euro. La resta d’acci-
onistes són inversors socials.

La marca Delícies del Ber-
guedà té les seves instal·lacions 
a Cercs i  produeix entre 16.000 i 

El Grup Horitzó gestiona a partir d’ara 
els iogurts Delícies del Berguedà

18.000 iogurts a la setmana, la ma-
jor part dels quals es venen a grans 
hotels i restaurants de Barcelona 
i àrea metropolitana. Al Berguedà 
només s’hi queda entre el 10% i el 
15% de producte elaborat.

L’empresa social es va crear 
a 8 anys de la ma de Joan Maria 
Sala. El Grup horitzó espera po-
der augmentar la fabricació i venda 
d’aquests preuats iogurts aconse-
guint més presència a la comarca 
i a la vegada, intentar obrir portes 
a noves ajudes econòmiques i pú-
bliques, amb la implicació de les 
institucions. í



5FEBRER-MARÇ 2020 n 27 



6 FEBRER-MARÇ 2020 n 27



Ramon 
Viladomat

Periodista
rviladomat@periodistes.cat

PORTADA

L’Alt Berguedà, 
el paisatge és la natura

L’Alt Berguedà és terra de muntanya. Bàsicament 
de muntanya protegida, perquè la major part d’aquest 
extens territori està inclòs dins el Parc Natural del 
Cadí Moixeró, el segon parc natural més gran de 

Catalunya, amb més de 41.000 hectàrees, a cavall 
entre les comarques del Berguedà, la Cerdanya i 
l’Alt Urgell, i del que també en forma part l’Espai 
d’Interès Nacional del Massís del Pedraforca.
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U n territori que inclou alguns dels 
paratges naturals més singulars 
i més fotografiats de la geografia 
catalana, com és el massís del 

Pedraforca, emblema i símbol d’aquest terri-
tori, però també altres indrets naturals singulars, 
com les Fonts del Llobregat, a Castellar de 
n’Hug, o les del Bastareny, entre Gisclareny i 
Bagà. Un territori ple de rutes per fer a peu, para-

dís de molts excursionistes que cerquen indrets 
singulars on trepitjar natura amb els cinc sentits, 
seguint els passos d’aquells que ancestralment 
els havien utilitzat com a vies de comerç i comu-
nicació d’aquestes comarques de muntanya des 
de la més remota antiguitat. 

Així, el Parc Natural del Cadí Moixeró nai-
xia en un moment especial per aquests territori, 

ja que va ser creat l’any 1983 per la Generalitat 
de Catalunya just un any abans que s’inaugu-
rés el Túnel del Cadí, la via que havia de posar fi 
al cul de sac secular del Berguedà cap al nord. 

Històricament, però, ja al segle X, el Bergue-
dà formava part del comtat de Cerdanya i aquest 
incloïa el comtat de Berga, el que significa que la è

CASTELL DE SALDES.
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 PORTADA

è relació entre els dos territoris separats per 
muntanyes amb cims de més de 2.000 me-
tres, impossibles de transitar bona part de 
l’any a causa de la neu, era important.

La creació del Parc Natural del Cadí 
Moixeró obria una via de nou, una via admi-
nistrativa de contacte entre aquests territo-
ris d’ambdues bandes de la gran serralada, 
que es veuria reforçada amb l’entrada en 
servei del Túnel del Cadí. Fins aquests mo-
ments, la comunicació entre el Berguedà 
i la Cerdanya s’havia de realitzar per vies 
de ferradura, difícils o impossibles de tran-
sitar els mesos d’hivern, o amb possibilitat 
de trobar-s’hi atrapat i embarrancat per les 
fortes tempestes d’estiu.

Aquest és un territori per trepitjar i anar 
descobrint a poc a poc, amb infinitat de llocs 
amagats tant de patrimoni natural com cul-
tural i arquitectònic. Aquí hi robarem també 
nombrosos productors que elaboren uns 
productes que val la pena degustar i em-
portar-te’ls a casa: pa, formatge, mel, mel-
melades i conserves, carn de xai i vedella 
ecològica, també licors i cervesa artesana... 
Un món que val la pena saber degustar pel 
plaer que dona viure entre muntanyes.

«El Parc Natural del Cadí-Moixeró és un 
motor de desenvolupament del territori»
Jordi Garcia Petit és biòleg de formació i amant de l’alta muntanya des que era 
molt jove. Tot i ser nascut a Barcelona, les muntanyes de l’Alt Berguedà no han 
estat mai un territori llunyà i desconegut, tot el contrari. Des de fa 35 anys és el di-
rector d’aquest extens espai natural que ocupa una superfície de 41.000 hectàrees 
amb 17 municipis del Berguedà, la Cerdanya i l’Alt Urgell. 

JORDI GARCIA PETIT, DIRECTOR DEL PARC DES DE 1985
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O
rgullós de la feina realitzada en 
aquest territori al llarg d’aquest 
anys, sap però que el treball mai 
s’acaba. Cada dia sorgeixen nous 

reptes i noves problemàtiques, però del que 
n’està més segur és que el patrimoni natural 
d’aquest espai està molt millor del que ho estava 
fa 20 anys, i que els més de 360.000 visitants 
que rep cada any, són també un factor clau de 
desenvolupament d’aquest territori.

Jordi Garcia Petit va iniciar-se al Parc 
Natural del Cadí-Moixeró com a biòleg, fent 
seguiment de la flora i fauna de muntanya, i tam-
bé d’educador ambiental, i l’any 1985 va guanyar 
la plaça de director: «Voltava molt per aquestes 
muntanyes. Sempre m’han agradat, però també 
m’agrada el mar». Per això ens explica satisfet 
que és membre del club de submarinisme Pe-
draforca Sub del Berguedà, que compta amb 
mes d’un centenar de socis, amb els que practi-
ca l’immersió aquàtica molts caps de setmana. 

Però amb ell parlarem del Parc, d’aquest 
extens territori que coneix a la perfecció després 
de més de 35 anys de convivència, dels seus orí-
gens com a espai natural protegit i de les moltes 
activitats que s’hi poden fer.

«El Parc Natural del Cadí Moixeró es crea 
l’any 1983, en un moment en que es produeix 

un increment de la dinamització urbanística al 
conjunt del Pirineu, però d’una manera especial 
a la Cerdanya . Amb la creació del Parc es busca 
l’objectiu de preservar aquest patrimoni, ja molt 
conegut, però també evitar que un projecte urba-
nístic podés afectar aquesta àrea de gran valor 
natural».

Després d’uns primers anys amb un cert 
escepticisme més que de resistència per part 
de la gent del territori en la creació del parc, 
ara, després de gairebé 40 anys, com ha el Parc 
Natural?

«La gent d’aquí es conscient del l’existència 
del parc natural i sen’ sent molt orgullosa. En tots 
aquests anys hem augmentat el coneixement de 
la flora i fauna i ajudat a conservar-la millor. Po-
dem dir que tenim un patrimoni natural millor ara 
que no pas fa 20 anys».

Mineria versus natura
La creació del Parc Natural coincideix també 
amb el final de l’explotació minera al conjunt 
de l’Alt Berguedà. El 1982 a Saldes encara 
hi havia mines de carbó en actiu, algunes a cel 
obert, als peus del mateix massís del Pedra-
forca.

«Les mines de carbó estaven en ple funcio-
nament i no es tancaren fins uns anys després. 

S’havia de garantir la restauració de les que 
estaven en superfície i això es va fer de forma 
modèlica».

El tancament de les mines de carbó suposà 
un cop fort per l’economia de l’Alt Berguedà. Ca-
lia trobar alternatives de desenvolupament més 
enllà de garantir als miners i les seves famílies 
seguir vivint en aquest territori. La sortida na-
tural passava per garantir aquest paisatge, em-
blema singular i indiscutible del país, com pocs 
altres ho poden ser. 

«El Parc té diferents objectius: un és la pre-
servació del patrimoni natural, un altre és la 
promoció de la millora de la qualitat de vida de la 
gent que hi viu, un tercer és donar a conèixer els 
seus valors naturals i un quart és facilitar que la 
gent que el visiti disposi d’unes infraestructures 
apropiades com ara camins, pistes, àrees recrea-
tives i d’aparcament o miradors,  que ajudin a la 
seva preservació de l’espai.

«Això és el que s’ha anat fent al llarg 
d’aquests anys i que molts diners ha costat, però 
també ha estat important mantenirr l’activitat 
ramadera que ens ajuda molt a conservar el pa-
trimoni natural, però també el manteniment de 
tot el conjunt. Cada any recollim unes tres tones 
de deixalles en el conjunt del parc, amb un cost 
considerable. è
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 PORTADA

è «Els parcs d’alta muntanya son mes comple-
xes de gestionar. Aquí trobem realitats socials i 
econòmiques diferents perquè orogràficament 
es un territori molt divers amb una climatologia 
extrema. Això ens marca molt i ens diferencia 
d’altres espais naturals, perquè exigeix més 
manteniment i ens dificulta els accessos perquè 
les comunicacions no son prou bones. 

Element cohesionador d’un territori
Però l’existència del parc no deixa de ser un 
element cohesionador entre persones dels dife-
rents territoris que el conformen. No és el mateix 
parlar de l’Alt Urgell que del Berguedà o la 
Cerdanya, cadascuna d’aquestes comarques 
té les seves característiques, però en el seu 
conjunt, no deixen de formar part d’una mateixa 
unitat geogràfica. 

«Hem aconseguit tenir alguns projectes que 
han permès aquest funció cohesionadora del 
territori, com poden ser el Camí dels Bons Ho-
mes, que uneix les tres comarques, o les rutes 
ciclistes i els senders que els comuniquen, però 
també tenim altres projectes com la promoció 
dels productors locals, amb ramaders i produc-
tors agroalimentaris, amb qui fem trobades i 
compartim experiències».

L’impacte de la massificació
Un dels principals problemes dels espais naturals 
pot ser la massificació de visitants en punts deter-
minats que pot anar en detriment de la preserva-
ció de l’espai. Les curses de muntanya massives, 
com ara les trials, algunes amb més d’un miler de 
participants, poden ser a la vegada un perill pels 
objectius de preservació d’aquests espais.

«Tenim unes 20 de curses esportives grans 
i petites al llarg de l’any per diferents indrets del 
Parc. Creiem que ara en tenim prou, i ens basem 
en el manual d’Europarc, que fa recomanacions 
en l’organització de curses d’alta muntanya». 

«En tot això, hem de buscar l’equilibri. Si fem 
balanç, al llarg de 36 anys hem millorat a nivell de 
patrimoni natural i socioeconòmic. El Parc és un 
motor de desenvolupament del territori, i per tant, 
hem fet productes turístics innovadors perquè vin-
gui més gent. Hem de mantenir una bona xarxa de 
camins i tenir una bona oferta d’activitats . 

Més pedagogia i educació ambiental
La pregunta és com hem de trobar aquest punt 

d’equilibri perquè aquesta oferta de visitants no 
malmeti l’espai natural? «doncs canalitzant els 
fluxos de gent pels mateixos camins, fent aparca-
ments perquè no es deixin els vehicles a peu dels 

camins... En definitiva, fent molta pedagogia en 
educació ambiental, de respectar la natura, però 
també les propietats privades o els ramats».

A vegades es troben conflictes important com 
per exemple del Bastareny com els Empedrats. 
«l’estiu passat vam tenir problemes de massifica-
ció en aquest punt. Famílies equipades amb estris 
de bany, amb la ràdio i les tovalloles, untant-se de 
crema i després ficant-se a l’aigua, com a la platja, 
però aquí contaminant les aigües, removent les 
terres i les larves que hi ha, generant caminets 
nous que malmeten la vegetació de ribera... Una 
afluència excepcional que ha deixat petges en el 
terreny i en el paisatge, deixant brossa i les aigües 
remogudes.

Segurament haurem de prendre mesures 
com s’ha fet en altres llocs. Hem de trobar solu-
cions amb els ajuntaments, perquè una cosa es 
banyar-se al mar i l’altre en un riu de muntanya».

El Pedraforca, la joia de la corona
L’altre lloc de gran afluència és el Pedra-

forca, amb més de 189.000 visitants l’any, 
dels quals 32.000 pugen al cim per diferents 
mitjans, sigui escalada o a peu. «El que intentem 
és repartir aquest conjunt de gent per diferents 
indrets del massís. Un exemple és el projecte les 
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Set cares del Pedraforca, que forma part de la 
Xarxa de Muntanyes emblemàtiques del Medi-
terrani, del qual el Parc hi participa de forma ac-
tiva. Es tracta d’una proposta d’ecoviatge entorn 
de la muntanya durant set dies per descobrir-hi 
aspectes diferents i singulars».

Esportistes i naturalistes
El Parc és un món ampli i divers, en el que hi con-
viuen diferents interessos i oportunitats, en funció 
de si parlem dels valors naturals, de les persones 
que hi viuen i treballen, dels visitants assidus o 
ocasionals o dels estudiosos que hi fan recerca, 
ja sigui de flora, fauna o geologia. Per a tots ells, el 
Parc té un sentit diferent. I aquí rau segurament la 
principal dificultat de la seva gestió.  

«Cada persona té interessos diferents, alguns 

volen flora, altres volen veure ocells, uns altres 
venen per la brama del cérvol, alguns per geologia 
i altres a tocar neu... Tenim 459 km de senders se-
nyalitzats i des dels diferents punts d’informació 
que tenim repartits en poblacions del Parc donem 
informació i recomanacions per les diverses rutes 
en funció del temps que es tingui, de si es va amb 
canalla petita o del grau de preparació de cadascú. 

Observatori de fauna salvatge
Entre les diverses rutes que el parc ofereix, a Coll 
de Pal hi ha la de les marmotes, un animal que va 
aparèixer a la dècada dels 90 i que havia desapare-
gut del Pirineu des de feia mil·lennis. Els francesos 
el van portar dels Alps als Pirineus i va entrar al 
Parc per la zona de Castellar de n’Hug i actual-
ment ocupa tota la superfície del parc. Però n’hi ha 

moltes d’altres, com la de la llúdriga al riu Segre, 
a Martinet, que també és una espècie que va crei-
xent. Totes les rutes estan senyalitzades i compten 
amb fullets explicatius per a poder-les seguir.

En aquesta altra línia d’estudis mediambien-
tals, les principals recerques es centren en plan-
tes poc estudiades, com els fongs, els líquens 
o les molses, i pel que fa a la fauna, els treballs 
es centren en animals petits i invertebrats, 
com els saltamartins o les diferents especies 
de formigues, així com els cucs o els cargols... 
«Amb aquests estudis intentem ampliar el co-
neixement del parc, ja que la recerca també 
forma part del nostre treball, com també ho és 
fer seguiment d’espècies sensibles, com ara el 
trencalòs, la llúdriga o el tritó pirinenc, per posar 
uns exemples».

Per tot aquest conjunt d’accions que en-
globen el Parc, ja sigui de senyalització i ar-
ranjament de camins, vetllar per la preservació 
del medi natural, donar suport als productors 
locals en les seves activitats econòmiques, 
però també en accions de recerca, amb estudis 
i seguiment d’espècies de flora i fauna... tot 
plegat ens fa descobrir que la figura de director 
d’un espai natural és rellevant i que ha de saber 
tocar moltes tecles. í

SEU DEL PARC NATURAL DEL CADÍ-MOIXERÓ A BAGÀ.
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 PORTADA

P oques persones del nostre 
país no saben identificar el 
Pedraforca, la muntanya de 

relleu emblemàtic, símbol indiscuti-
bles del Berguedà. La seva popula-
ritat va molt més enllà de ser un lloc 
de peregrinatge d’excursionistes i 
amants de l’escalada, per esdevenir 
un d’aquells llocs que cal ser visitat 
com a mínim una vegada a la vida. 
Les xifres de visitants així ho cor-
roboren com a punt més visitat del 
Berguedà.

Als peus del massís hi ha el po-
ble de Saldes, que en els darrers 
anys ha esdevingut en un punt de 
referència per a molts d’aquells 
que no desitgen fer el cim de la 
muntanya, i es queden satisfets 
de poder-la contemplar i fruir del 
magnetisme que la seva projecció 
irradia a tot el seu voltant.

Un dels plaers que Saldes 
ofereix als seus visitants és la 

El Pedraforca també 
és nom de cervesa

possibilitat de degustar una de les 
poques cerveses artesanes que 
es produeixen al Berguedà i que 
porta per nom el del mateix massís 
d’on mana l’aigua amb la que serà 
elaborada: el Pedraforca.

A la mateixa plaça de Saldes 
hi trobem els seus artífex, l’Isabel 
Pérez i el Manel Cáceres, dos em-
prenedors que no han escatimat 
esforços per posar vuit varietats 
d’aquesta cervesa artesana que 
ells mateixos elaboren i comerci-
alitzen. «El negoci el vam iniciar 
amb el Manel ara fa vuit anys –ens 
comenta la Isabel- moguts per les 
ganes de fer un producte propi 
i amb elements que trobem en 
aquest territori». 

El producte principal de la cer-
vesa és l’ordi, que ells mateixos 

torren, juntament amb el lúpol, i 
dels que en surten les diferents va-
rietats, cadascuna amb elements 
que li aporten un toc característic 
singular. Així, entre les vuit vari-
etats que elaboren, hi tronem la 
Rossa, una cervesa suau i refres-
cant, la Torrada, aromàtica i amb 
un punt d’amargor, la Negra, amb 
tot el sabor de la malta torrada, la 
Torrada amb ceps del Pirineu, 
o la més singular, la de ceps i mel. 

La cervesa la distribueixen per 
diferents establiments no només 
del Berguedà, sinó també de Bar-
celona. Però l’Isabel es queixa de 
la poca sensiibilitat que hi ha cap 
els productes del país: «Ens costa 
molt que els bars i els establiments 
d’aquí a la comarca vulguin vendre 
la nostra cervesa. Aquest és un 

problema important, perquè la dis-
tribució i comercialització és bàsic 
per poder mantenir el negoci». 

Malgrat aquests entrebancs, 
propis de molts petits productors, 
sigui del producte que sigui, que 
han de lluitar fort per fer-se un 
forat en el mercat, ells tenen la 
seva pròpia botiga de degustació 
a la mateixa plaça de Saldes, on 
amablement expliquen a tots els 
interessats, com elaboren aquest 
producte, ensenyant-los l’obrador 
d’on surt aquesta cervesa.

Tots els dissabte a les 18 h. fan 
visites guiades i degustació de cer-
vesa acompanyada d’un pica-pica 
de formatge i embotits de la terra al 
seu establiment.

Amb tot, els clients dels que 
més es poden refiar és precisament 
dels visitants que, majoritàriament 
els caps de setmana, s’acosten fins 
a Saldes atrets pel magnetisme 
de la muntanya. És aquí quan cer-
vesa i muntanya es fusionen un 
mateix nom:  Pedraforca. í
Trobareu més informació i fer comandes de 
cervesa: www.lacervesadelpedraforca.cat

ISABEL PÉREZ I MANEL CÀCERES, AL SEU OBRADOR DE SALDES.
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Enguany, la data assenyalada 
per a celebrar una de les fes-
tivitats més antigues del mu-

nicipi de Bagà és el 9 de febrer, la 

Arròs i tradició a Bagà
Antigament denominat l’àpat dels pobres, abans es 
celebrava el diumenge de Carnaval. En l’actualitat, 
però, en podem gaudir el segon diumenge de febrer. 

è

qual es commemora des dels inicis 
de la fundació del poble, al segle 
XIII, quan els cònsols (els antic re-
gidors) passaven per les cases re- è
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captant donatius en diners o espècies –fins i tot 
llenya– per oferir un àpat a la gent necessitada 
de la vila i als de fora. 

A dia d’avui, la Festa de l’Arròs reuneix els 
vilatans i visitants d’arreu per menjar una gran 
paella a la plaça Porxada. Més de 2.500 racions 
del plat són cuinades i repartides gràcies a l’aju-
da, la feina i la dedicació de diversos baganesos. 

Entre d’altres ingredients, la gran paella de 
2,8 metres de diàmetre utilitza gairebé 250 qui-
los d’arròs, 50 quilos de musclos i 20 pollastres. 

Mentre es cuina el tradicional arròs, tothom 
pot gaudir del típic ball cerdà, una dansa realit-
zada per l’Esbart Cadí i que antigament havia de 
començar aquella parella que es casava en un 
temps proper a la festa. Actualment, l’esbart fa 
una primera passada i després la gent del poble 
s’hi afegeix. 

A més a més de tots els actes, els represen-
tants del sector de la restauració de Bagà presen-
taran les seves noves propostes a la segona edició 
de la Festa de l’Arròs Gastronòmica. En aquesta 
iniciativa i per a completar la diada, els visitants 
podran degustar un menú on l’arròs prendrà tot el 
protagonisme. Per tal de poder degustar els me-
nús, caldrà reserva prèvia i el preu oscil·larà entre 

FIRES I FESTES

els 15 i 30 euros aproximadament. 
Com a novetat, també s’ha inclòs una visita 

guiada gratuïta per descobrir la vila medieval de 
Bagà i l’origen i tradició d’aquesta emblemàtica 
trobada. 

Durant la jornada, els visitants podran adqui-

rir diversos productes típics a la fira d’alimenta-
ció artesanal. També hi haurà trobada de plaques 
de cava, balls tradicionals i tot un programa d’ac-
tivitats entorn a la Festa de l’Arròs. 

L’Ajuntament de Bagà us hi convida.

FOTO: JORDI GARCIA PETIT.

è
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FOTOS: JORDI GARCIA PETIT.
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 FIRES I FESTES

Els dies 21, 22 i 26 de febrer, la vila 
de Bagà celebrarà un animat 
Carnestoltes amb actes i activi-

tats per a totes les edats.
Els actes del Carnestoltes baga-

nès comencen el divendres 21 de fe-
brer amb el dia dedicat a la mainada. 
A les 5 de la tarda s’iniciarà la rua, que 
sortirà de la plaça Catalunya i anirà 

Gresca a Bagà per Carnestoltes!
fins al pavelló, on hi haurà berenar, 
ofert per l’Ampa del Ceip Galceran de 
Pinós, i animació a càrrec de Diverti-
mento.

Dissabte dia 22 de febrer se ce-
lebrarà el gran Carnaval, amb desfi-
lada de les comparses pels carrers de 
Bagà. La concentració serà al Pas-
seig del raval a les 6 de la tarda, per 

Ó
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començar la desfilada a 2/4 de 7 que després de 
recórrer diversos carrers arribarà al pavelló, on hi 
tindrà lloc un sopar popular i hi haurà l’actuació 
de les comparses. Després de sopar començarà 
el ball de Carnestoltes amb Carles Xandri i, 
seguidament, continuarà la festa amb sessió 
disco a càrrec de Xandri’s Dj.

Si no formeu part de cap comparsa i voleu 
assistir al sopar i ball de Carnestoltes al pavelló, 
podeu comprar els tiquets al preu de 6 euros al 
Punt d’Informació del carrer Raval número 18, fins 
al dimecres 19 de febrer. Els tiquets són limitats.

Els actes acaben el dimecres de cendra, 26 
de febrer, amb una gran rua a les 8 del vespre, que 
sortirà de la plaça Catalunya, passant pels carrers 
de la vila fins a la plaça Porxada, on hi haurà la cre-
mada del Carnestoltes i sopar popular.

Ho organitza l’Ajuntament de Bagà, amb 
el suport de diverses entitats. 

Tothom hi és convidat. í

C. Raval, 22 baixos   Tels. 938 244 027      08695 BAGÀ
               635  914  493
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 FIRES I FESTES

Berga celebra, del 20 al 26 de febrer de 2020, un animat 
Carnestoltes que enguany serà de revista, amb activi-
tats per a totes les edats i gustos. La reina del Carnaval 
protagonitzarà els diversos actes que l’Ajuntament de 
Berga i altres entitats han preparat per fer d’aquest, un 
dels millors carnavals de la Catalunya central.

Una de les novetats serà el primer Concurs de Plo-
raners i Ploraneres, que se celebrarà el dimecres 26 
de febrer durant l’enterrament de la reina del Carnaval, 
amb premis per a les categories individual i grup, i també 
el primer Concurs d’Animals de Companyia Disfres-
sats, que organitza l’Associació de Veïns del Carrer Major, 
amb premis per a l’animal i per a la persona responsable, 
si també es disfressa.
La regidoria de Festes de l’Ajuntament de Berga us hi 
convida.

Dues setmanes de disbauxa a Berga amb 
el Carnaval de revista i la Carlinada 2020
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Dijous 20 de febrer
20.00 h. Botifarrada popular a 
càrrec de l’Associació de Veïns de la 
Pietat, a la plaça del Forn. 
Amenitza la vetllada el grup musical 
La última y nos vamos. 

Dissabte 22 de febrer 
11.00 h. I Concurs d’Animals de 
Companyia Disfressats, a càrrec de 
l’Associació de Veïns del Carrer Ma-
jor, a la plaça de Sant Joan. Hi haurà 
premis en la categoria individual 
(millor disfressa de l’animal de com-
panyia) i en duet (millor disfressa de 
l’animal de companyia i de la persona 
responsable).   
Paral·lelament, activitats infantils a 
la plaça de Sant Pere, amb la col·la-
boració de les entitats ANC Berga, 

Grup Verdaguer7 i Munt d’Arts. 
Els nens i les nenes que hi participin 
rebran un petit obsequi. 
Us animen a venir-hi disfressats i dis-
fressades!
12.00 h. Arribada de la reina del Car-
naval de Berga 2020 i cercavila, des 
de la plaça de Sant Pere a la plaça de 
Sant Joan, amb la xaranga Ho Peta 
Street Band. 
13.00 h. Lectura del pregó a càrrec 
de la reina del Carnaval de Berga 
2020, i animació amb la xaranga Ho 
Peta, a la plaça de Sant Joan. 
16.00 h. Concentració de la rua de 
Carnaval davant de Cal Tonillo, al 
carrer del Roser.
Inscripció al concurs de la rua exclu-
sivament a través d’Internet (www.
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ajberga.cat) fins al divendres 21 de 
febrer a les 13 h. Les comparses i les 
carrosses guanyadores, carlines o 
liberals, puntuaran per la Carlinada, 
en funció de l’opció escollida en el 
moment de la inscripció. 
Les comparses i les carrosses inscri-
tes hauran de recollir els números 
d’inscripció el divendres 21 de febrer 
a les 20 h a l’Ajuntament de Berga, 
així com entregar les músiques de les 
coreografies en un llapis de memòria 
(durada màxima 3 minuts). 
Els primers llocs de la rua estaran 

reservats per les comparses infantils. 
Consulteu a part les bases i la convo-
catòria per a la participació en el con-
curs de la rua i del ball de disfresses. 
17.00 h. Inici de la rua, encapçalada 
per la reina del Carnaval de Berga 
2020 i amenitzada per la xaranga Ho 
peta Street Band. (El recorregut serà 
el mateix de l’any passat). 
Es continuarà la rua pel carrer del 
Roser, la plaça de la Creu, la ronda 
Moreta i la plaça de Viladomat. Al 
final de la rua, rebuda a càrrec de Fer-
mí Riu. Durant el recorregut hi haurà 

FIRES I FESTES
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è

dos jurats, un d’incògnit itinerant i un 
d’estàtic situat a cal Calderer (davant 
del Mercat Municipal). 
Durant la rua, Punt Lila itinerant i 
Energy Control.
Es dispensarà de manera gratuïta ai-
gua i fruita a les comparses. 
19.30 h. Festa del confeti amb Dani 
Magyk, a la carpa del Vall. 
20.00-22.30 h. La Macarronada. 
Sopar popular a càrrec de La Carma-
nyola, a la carpa del Vall. 
23.30 h. Inscripció al concurs del 
ball de disfresses fins a les 02.00 h, 

a la carpa del Vall. Consulteu a part 
les bases i la convocatòria per a la 
participació en el concurs de la rua i 
del ball de disfresses.
00.00 h. Veredicte dels premis del 
concurs de la rua, a la carpa del Vall. 
Després del sopar i fins a les 03.30 
h, ball dels Cornuts, gresca i xerinola 
amb PDs locals, a càrrec de La Bau-
ma dels Encantats. A les 03.00 h, fi 
de la venda dels tiquets de la barra. 
Durant el ball, Punt Lila fins a les 
04.00 h. Punt Lila itinerant fins a les 
06.00 h i Energy Control fins a les 
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03.30 h. 
Hi haurà la barra de còctels sense 
alcohol “Zona Glamour”. 
En acabar, coca i xocolata per a tot-
hom. 

Diumenge 23 de febrer 
11.30 h. Esmorzar de la Guerra de la 
Farina.
Bàndol carlí a La Barana
Bàndol liberal a Cal Negre
13.00 h. Guerra de la Farina, a la pla-
ça de Sant Pere. 
Es comptarà amb les dotacions 
d’emergències de la Creu Verda, a més 
dels serveis de pediatria i funerària. 
El bàndol guanyador, carlí o liberal, 
puntuarà per la Carlinada. 
En acabar, vermut a la plaça de Sant 
Joan. Organitza: La Bauma dels En-
cantats. 
17.30 h. Ball de Carnaval Infantil 
amb l’espectacle “Donem-li una vol-
ta al cos” de Xiula, al pavelló vell. A la 
mitja part, Berenar per a tothom. 

Dimecres 26 de febrer
10.30 h. Trobada escolar del cicle 
mitjà de les escoles de Berga, amb 
coca i xocolata, i l’espectacle d’Ai, 

carai!, a la plaça de Sant Pere. 
18.00 h. Vetlla de la sardina a l’Ajun-
tament de Berga. Hi esteu tots i totes 
convidats i convidades!
A continuació, enterrament de la rei-
na del Carnaval de Berga 2020. 
Es demana la participació de molts 
ploraners i ploraneres. 
19.00 h. Processó des de la plaça de 
Sant Pere a la plaça del Forn, amb els 
gegants de la Bauma dels Encantats 
i la participació de l’Escola Municipal 
de Música. Organitza: La Farsa. 
En arribar, I Concurs de ploraneres i 
ploraners, amb premis en la catego-

ria individual i de grup.
Lectura del testament per la notaria 
de Madrona (una institució que aco-
llona) i entrega dels premis del con-
curs de la rua i del ball de disfresses. 
Per finalitzar, Sardinada popular a 
càrrec de la Penya Boletaire, a la pla-
ça del Forn. 
#CarnavaldeRevista
Organitza: 
Ajuntament de Berga, Vull la nit
Col·labora: Taller Coloma, AAVV de 
La Pietat, AAVV del carrer Major, La 
Farsa, La Bauma dels Encantats, Pe-
nya Boletaire, EMMB, Diputació de 

Barcelona
El recorregut de la rua serà igual que 
l’any anterior.
La macarronada. Sopar popular. 
Menú: Macarrons a la bolonyesa, bo-
tifarra amb patates, iogurt natural, pa 
i aigua, refresc o cervesa. Hi haurà un 
menú apte per a celíacs. 
Preu: 12 €
La beguda es dispensarà en gots de 
plàstic reutilitzables, que caldrà ad-
quirir a la barra el mateix dia del so-
par (preu: 1 €) amb la possibilitat de 
retornar-lo i recuperar l’import.
Places limitades.
Botifarrada popular
Preu: 3 €  Places limitades. 
Venda anticipada de tiquets del 10 al 
20 de febrer, en els següents punts: 
Oficina de Turisme. 
Carrer dels Àngels, 7
Oficina Jove del Berguedà. 
Carrer Pere III, 5
Cal Negre. Plaça de Sant Joan, 16
Festes lliures de sexisme #Vull la nit

Si consumeixes alcohol o altres dro-
gues, que no se t’escapi de les mans! 

FIRES I FESTES

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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El proper divendres 20 de març, a 2/4 de 6 
de la tarda i al Pavelló de Suècia de Berga, 
se celebrarà l’acte acadèmic i la inaugu-

ració de l’exposició commemorativa dels 25 
anys de les Aules de la Gent Gran. Els or-
ganitzadors demanen l’assistència de tothom, 
però sobretot conviden a qui, alguna vegada, 
ha participat, assistit o col·laborat amb les au-
les al llarg d’aquest quart de segle. í

25è aniversari de les Aules de Berga
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#LaCarlinada
Organitza: 
Ajuntament de Berga, Vull la nit
Col·labora: 
UBIC, Àgora Cultural, Cia de Jocs 
l’Anònima, La Farsa. 

Carlinada en joc
Les teves compres a la UBIC tenen 
premi! Organitza la UBIC.
- Concurs obert a tothom.
- A través dels aparadors dels es-
tabliments adherits, el jugador ha 
d’esbrinar quelcom històric de la 
Carlinada.
- Les instruccions es troben a les 
butlletes repartides per les botigues.
- Es pot jugar des del dissabte 8 de 

Enguany, la carlinada s’avança al calendari i passa del juliol 
als propers 28 i 29 de febrer de 2020. Berga celebra una nova 
edició de la Carlinada, amb jocs, xerrades, activitats i molt 
més. Prepareu-vos!

La Carlinada 2020

febrer al dijous 27 de febrer.
- Entre totes les respostes correc-
tes es farà un sorteig de 10 vals de 
20 € cadascun, el 29 de febrer a 
les 18.30 h a la plaça de les Fonts. 

Divendres 14 de febrer
19.30 h. Xerrada: “La peça del 
mes” a càrrec de Toni Gol, escrip-
tor, investigador històric i estudiós 
de les guerres carlines, a la sala de 
plens de l’Ajuntament de Berga. 
Organitza: Àgora Cultural. 

Divendres 28 de febrer
18h-21 h. Combat amb Làser Tag, a 
la plaça de Sant Pere i Capdamunt 
de la Vila. 

Dissabte 29 de febrer
10-13 h. Campionat de billar i de 
botifarra, al casal cívic de Berga. 
10-13 h. Carlijuga, a la plaça de 
Sant Pere. Organitza: Cia de Jocs 
l’Anònima. 

FIRES I FESTES
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10-13 h. Campionat de tenis taula, 
a la plaça Maragall. 
13-14 h. Concurs Berga o Barbàrie, 
a la plaça de Sant Pere. 
17-18 h. Ruta guiada: “Por Dios, por 
la Patria y el Rey ... i Berga!”, amb 
inici a Cal Gironella (passeig de la 
Pau amb carrer del Roser). Orga-
nitza: La Farsa. 

18.30 h. Recompte de punts, en-
trega de premis i proclamació del 
bàndol vencedor, a la plaça de les 
Fonts, i hissada de la bandera, a la 
plaça de la Creu. Organitza: La Farsa.

LA PEÇA DEL MES, dedicada al 
sabre carlí, del 7 de febrer al 5 de 
març al Museu Comarcal de Berga. 
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Quan, d’alguna manera, s’as-
sabentaren de la culpabilitat 
del moliner, les dones del po-

ble, disfressades de velles, el van 
anar a buscar per castigar-lo, i de la 
pallissa que va rebre, no se’n va sa-
ber res més, d’ell”. Aquesta llegen-
da ens explica l’origen d’una antiga 
tradició carnavalesca que des dels 
anys trenta no es representava a 
la Pobla de Lillet. L’associació La 
Brama va proposar recuperar-la 
ara fa quatre anys i els pobletans 
i pobletanes no van dubtar a bol-
car-se en la seva organització.

La Pobla de Lillet celebra 
un carnestoltes de llegenda!

El proper 15 de febrer es cele-
brarà aquest peculiar Carnaval, 
que pretén ser una alternativa 
als carnestoltes habituals que es 
realitzen a la resta de la comarca. 
L’únic requisit per participar-hi és 
venir disfressades de velles i portar 
ulleres de piscina i mocador. A les 
19:30 h a la plaça de l’Ajuntament 
es dona el tret de sortida i comença 
un recorregut teatralitzat, acompa-
nyat de música tradicional, pels 
carrers de la vila que té un doble 
objectiu: explicar la llegenda a 
aquelles persones que no la cone-

 FIRES I FESTES

“Hi havia un moliner, fa molts anys, que feia créixer les me-
sures de farina barrejant-la amb cendra. Al cap d’un temps, la 
gent de la Pobla va començar a emmalaltir i ningú sabia d’on 
podia venir aquell mal tan estrany.
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guin mentre s’avança cercant el 
moliner per castigar-lo.

El recorregut acabarà, com 
cada any, a la plaça del Molí de la 
Vila, on antigament hi havia tre-
ballat el moliner estafador, punt 
on es representarà el tradicional 
ball. Com que aquest compta amb 
un pas molt senzill, tothom qui ho 
vulgui es podrà sumar a la rotllana. 
Tot seguit, un cop derrotat el mo-
liner, les mateixes “velles” inicien 
la guerra de la farina, una batalla 
campal per tota la plaça.

Un cop acabada la guerra, es 

repartirà el sopar al carrer Verger, 
amb acompanyament musical en 
directe que animarà tothom a se-
guir ballant fins a acabar amb un 
grup de versions. Els tiquets, que 
inclouen sopar, beguda i farcell de 
farina, es podran comprar en diver-
sos establiments de la Pobla de l’1 
al 14 de febrer, i una estona abans 
de començar la rua a la mateixa 
plaça de l’Ajuntament. í

Més informació a: 
Facebook: Som La Brama
Instagram: bramalillet
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Carnestoltes 
de disbauxa 
i alegria 
a Guardiola 
de Berguedà

E ls organitzadors estan fent els darrers preparatius per 
a celebrar un animat carnestoltes a Guardiola de Ber-

guedà. Tres dies d’activitats per a totes les edats que no us 
podeu deixar escapar. Prepareu-vos per passar-ho molt bé!

Divendres 21 de febrer
20:30h. 
A la plaça de l’Ajuntament, rebuda del rei Carnestoltes.
A continuació, MasterClass de zumba, piscolabis i tot 
seguit, música i animació pels carrers del municipi.
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Diumenge 23 de febrer
17:00h. 
Inici de la rua al davant de l’Esta-
ció. A la plaça de l’Ajuntament, 
Prego del rei carnestoltes i balls 
de les comparses participants. 
La rua seguirà fins al centre cívic 
on hi haurà repartiment de coca i 
xocolata, i animat ball.

Dimecres 26 de febrer 
20:00h. 

A la plaça de l’ajuntament, comi-
at del rei Carnestoltes. 
Tot seguit, enterrament de la 
Sardina amb repartiment d’aren-
gades pa i vi.

El carnestoltes és organitzat per 
l’Ajuntament de Guardiola de 
Berguedà, amb el suport de les 
diverses entitats i associacions 
del poble. Tothom hi és convidat.
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Des de gener i fins al 31 de març, el Berguedà 
acull una nova edició de la campanya gas-
tronòmica Cuina de la Caça i la Tòfona. Es 

tracta d’una iniciativa on diversos establiments 
ofereixen plats o menús amb tòfona i caça.

La cuina de la tòfona, juntament amb la cui-
na de la caça, és una de les activitats culinàries 
del Berguedà, com la cuina del bolet, que perme-
ten configurar un calendari anual de campanyes 
gastronòmiques basades en productes que iden-
tifiquen la comarca.

Aquesta edició compta amb la participació 
d’onze restaurants: Ca l’Amagat Rústic Gastro-
hotel i Restaurant Niu Nou de Bagà; Hostal La 
Muntanya de Castellar de n’Hug; Restaurant Els 
Roures d’Espinalbet (Castellar del Riu); Restau-
rant La Cabana i Restaurant Cal Travé de Berga; 
Restaurant Cal Pajares de Gironella; Restaurant 
El Recó de l’avi de Guardiola de Berguedà; Res-
taurant Sant Cristòfol de Santa Maria de Merlès; 
Restaurant Hostal Cal Fuster de Serrateix i Res-
taurant Cal Candi de Vilada. 

 MENJAR BÉ

La Cuina de la Caça i la Tòfona al Berguedà

Els diferents menús i plats presentats es 
poden conèixer utilitzant el codi QR que al final 
de la notícia. La campanya gastronòmica de la 
Cuina de la Tòfona del Berguedà, està impulsada 
per Hosteleria i Turisme del Berguedà, amb la 
col·laboració de l’Agència de Desenvolupament 
del Berguedà, cava Rovellats i el suport de la 
Diputació de Barcelona (Pirineus Barcelona). í
Trobareu més informació a: 
www.berguedaturisme.com
www.visitbergueda.cat

93 822 31 21
Plaça Europa, nº 6

08600 BERGA

Berga

MENÚ DIARI     
SOPARS DE GRUPS I CELEBRACIONS
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tel. 938 228 390

info@restaurantcalpajares.com                   catering_cal_pajares

Preparant els casaments i les comunions
INFORMA’T !

restaurant / catering

calpajares
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 MENJAR BÉ

L a fira del Formatge torna a Berga els dies 
15 i 16 de febrer. Una fira que any rere any 
es va consolidant a la comarca i que té la 

intenció de reunir els millors productors de for-
matge per tal de compartir, tastar i conèixer en 
profunditat aquesta cultura.

La Fira comptarà amb una vintena de productors 
de procedències i tipologies diferents: Formatges 
de llet de cabra, d’ovella, de vaca, de búfala, curats, 
semi curats, tous... de llet crua, cuita... un grapat de 
formatges per tots els gustos i paladars.

La Fira del Formatge és una festa que promou 
els productes artesans i d’alta qualitat, creant 
complicitat entre productors i consumidors. L’es-
deveniment combina tradició, cultura i gastrono-
mia; tot, al voltant del formatge.

Enguany la fira s’ha enfocat a un públic fa-
miliar, on les activitats per als més petits seran 
l’atracció principal. S’ha creat una programació 
feta a mida, amb un espai de joc lliure, on els in-
fants podran descobrir tot allò que l’espai els ofe-
reix de manera autònoma; Tallers creatius, pinta 
cares, globoflèxia, l’activitat “Un Jorn al Mas”, 

BOTIGA VIRTUAL
Tel. 609 791 095 - 659 620 766
www.vedellaecologicadelpedraforca.com

francesc@vedellaecologicadelpedraforca.com

- Certificada per CCPAE
- Lots de 7, 14 i 21 kg
 a partir de 9 €/kg.
- Totes les peces dels
 lots van tallades,
 filetejades i envasades
 al buit.
- Transport inclòs.

VENDA DE VEDELLA ECOLÒGICA 

Berga celebra una nova 
edició de la Fira del Formatge

l’exposició de lleteres i d’eines formatgeres. 
Un cap de setmana ple d’activitats que no 

deixaran indiferent a ningú. 
Els organitzadors us hi conviden. í
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Pollastres a l’ast i menjar per emportar               

Especialitat en tot tipus de carns a l’ast

Pollastre a l’ast
12 croquetes casolanes 

Allioli
Ampolla de vi o

refresc 2 l. (suplement 0,5 €)

17,50 € 

Pollastre a l’ast
6 canelons casolans 

Allioli
Ampolla de vi o

Refresc 2 l (suplement 0,5 €)

18,00 €

Pollastre a l’ast
Safata gran de macarrons 

Allioli
Ampolla de vi o

Refresc 2 l. (suplement 0,5 €)

17,00 € 

Pollastre a l’ast
 

Allioli

Amanida verda

12,00 €

Pollastre a l’ast

9,50 €

Conill a l’ast

11,75 €

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

ROSTISSERIA
XAVI XAVIER

1

3

2

4

☎
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L a comarca del Berguedà, a través de 
l’Agència de Desenvolupament del Ber-
guedà, ha aconseguit el reconeixement de 

la seva política de sostenibilitat a través del pro-
grama Green Destinations Award. Aquest progra-
ma certifica i promou destins turístics sostenibles 
a nivell internacional d’acord a criteris ambientals, 
socioeconòmics i culturals. Després d’un període 
de preparació d’informes i documentació amb 
més de 100 criteris i indicadors de sostenibilitat, i 
després de rebre una auditoria independent in situ, 
Green Destinations ha atorgat al Berguedà el 
distintiu d’or (Green Destinations Gold) que indica 
excel·lència en tots els camps de la gestió soste-
nible de la destinació, com la natura i la conserva-
ció del patrimoni, la gestió dels residus, l’energia i 
el clima. El premi també és un reconeixement als 
esforços de les destinacions per mantenir l’atrac-
tiu del seu turisme en el futur. No només es mesu-
ren aspectes visibles i tangibles com el patrimoni 
natural, sinó també polítiques i plans de gestió 
que tenen en compte els principis del desenvolu-
pament sostenible.

Els responsables de l’ADB creuen que, tot i així, 
encara hi ha molts reptes de futur que caldrà 
treballar com a destinació conjuntament des 
de l’administració, empreses, societat i que en 
l’informe d’auditoria han quedat exposats com a 
deures pendents pels propers dos anys.

Des de l’any 2018 el Berguedà és dins de 
la llista de destins que competeixen per ser en 
el top100 de destinacions sostenibles del món 
(sustainable destinations top 100 competition). 

El Berguedà assoleix el reconeixement d’or 
de Green Destinations en sostenibilitat

La idea d’aquestes certificacions i premis és 
que els destins avancin en el desenvolupament 
sostenible i que s’avaluï de manera imparcial ba-
sant-se en evidències i es verifiqui independent-
ment d’acord amb els estàndards internacionals 
dictats pel Consell Global de Turisme Sostenible. 

El reconeixement al Berguedà va ser atorgat 
formalment el dia 23 de gener a Madrid, dins la 
fira de turisme FITUR i el president de l’Agència 
de Desenvolupament del Berguedà, Lluís 
Vall, va ser l’encarregat de recollir-lo i d’explicar 
per què el Berguedà ha assolit aquesta distinció.

Lluís Vall va destacar que: “Aquest és el mi-
llor reconeixement que poden rebre els tècnics 
de l’ADB, el sector turístic i tota la comarca. 
Posa en valor els esforços fets ens els darrers 
anys posant les bases d’un model turístic res-
pectuós amb el territori, apostant per la soste-
nibilitat en tots el àmbits i posant de manifest 
les singularitats que tenim per tal de diferenci-
ar-nos dins el mercat turístic destacant els pai-
satges naturals, patrimonials, els productors, la 
gastronomia, la cultura, l’esport... tenint sempre 
en compte la sostenibilitat i la preservació dels 
espais. Amb tot això un agraïment a tothom que 
hi ha contribuït. Aquest és el model que hem de 
seguir per poder conviure perfectament el turis-
me i la pròpia gent del territori”. í

TURISME

ADBERGUEDÀ.
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Els dies 5, 6, 7 i 8 de març, el Guixaró 
(Casserres) acollirà la vint-i-sisena 
edició de la Trobada de Vehicles 

Militars d’Època. Es tracta d’una inici-
ativa que a començar el 12 de març de 

La Trobada de vehicles 
militars d’època al Guixaró 
arriba a la 26ena edició

1995 a l’antiga colònia tèxtil del Guixa-
ró, al municipi de Casserres, quan va 
acollir un bon grapat dels mítics jeeps 
de la segona guerra mundial. 

La concentració era només d’un dia 



42 FEBRER-MARÇ 2020 n 27



els primers anys, però ha anat evolucionant amb 
més participants i activitats,  convertint-se en 
una concentració internacional de quatre dies.

L’organització va a càrrec de l’entitat His-
tòrics, que també organitza altres activitats 
i trobades al voltant dels vehicles clàssics. El 
seu responsable, Ferran Sibila, explica al Tasta 
que aquesta activitat s’ha convertit en una de 
les principals trobades del sector, tant per anti-
guitat com per la coneixença de la comarca, la 
companyonia dels participants i la bona acollida 

938 234 375

606 670 336 (Xisco)

629 219 764 (Pere)

TURISME
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que tenen al Guixaró i al Berguedà.
Sibila destaca d’aquesta 26 ena 
edició, la participació d’un cente-
nar de vehicles. Enguany, entre 
els participants hi haurà un camió 
GMC de 1941 acabat de restaurar.

Programa d’actes:

Dijous 5 de març
10:00 h. Concentració a la masia 
cal Riera, al camí de can Riera s/n 
de Puig-reig.
10:30 h. Inici de la primera etapa 
per la comarca. Ruta espectacu-
lar de 80 km.
14:00 h. Dinar.
16:00 h. Segona etapa.
18:00 h. Final d’etapa. 
21:00 h. Sopar.

Divendres 6 de març
10:00 h. Inscripcions i esmorzar 
a la masia cal Riera, al camí de 
can Riera s/n de Puig-reig.
11:00 h. Tercera etapa amb ruta 
per la comarca i visita (25 km).

14:00 h. Dinar típic mallorquí (ar-
ròs brut), a càrrec del tio Miquel i 
Bernat Vila.
16:00 h. Quarta etapa per la zona 
del Guixaró i berenar a Canudes 
(20 km).
21:00 h. Sopar de Club a la masia 
de Cal Riera.

Dissabte 7 de març
09:30 h. Al Guixaró, inscripcions i 
esmorzar per als participants. 

tir amb els seus millors unifor-
mes de gala, fet que es tindrà 
en compte de manera positiva a 
l’hora de lliurar els premis, que es 
farà als voltants de les 23:00 h. 
En acabar, festa amb Juan Ramón 
Gamir.

Diumenge 8 de març
10:00 h. Al Guixaró, inscripcions i 
esmorzar popular.
A continuació, Fira del Jeep, mer-
cat de peces, militaria,  col·lec-
cionisme i venda de productes 
artesans.
11:00 h. Exposició dels vehicles 
participants.
12:00 h. Setena etapa de cloenda 
per la zona (15 km).
14:00 h. Fotografia de grup, di-
nar de campanya i lliurament de 
premis. 

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

11:00 h. Cinquena etapa de 65 km.
14:00 h. Dinar de pícnic gaudint 
de la natura durant el recorregut. 
En acabar, inici de la 6a etapa.
18:00 h. Arribada al Guixaró i 
final de la sisena etapa. Temps 
lliure fins al sopar de gala, que 
començarà a les 21:00 h al Res-
taurant Sol i Cel de Cal Rosal. 
Durant el sopar, els participants 
que ho desitgin, hi podran assis-
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La Festa de la Matança del porc, 
se celebra el tercer diumenge de 
febrer i consisteix en oferir un es-

morzar gratuït a tota la gent del poble 
i a tothom que els vulgui acompanyar. 
És habitual la participació d’unes 300 
o 350 persones.

La festa va començar 43 anys 
enrere (aquest any celebraran els 
44 anys) com una celebració d’uns 
quants amics. Un donava el porc, un 
altre hi posava la beguda, un altre 
el pa..., i així, any rere any, fins que la 
colla es va fer més gran i varen conver-
tir l’esmorzar en una autèntica festa 
oberta a tothom.

Enguany, la Penya Blaugrana 
de Borredà (PBB) ha estat l’encar-
regada de la seva organització, en 
col·laboració amb l’Ajuntament de 

Dissabte 15 de febrer, Carnestoltes 
És el segon any que es celebra a Borredà aquesta festa, organitzada 
per totes les entitats del poble: Ampa de l’escola, Borredà de Festa, 
Penya Blaugrana, Associació de la Gent Gran, grup de zumba i amb la 
col·laboració de l’Ajuntament i els comerços de Borredà.
El Carnestoltes començarà a les 5 de la tarda, amb una rua que 
recorrerà tots els bars del poble, els quals oferiran un petit piscolabis. 
Seguidament, s’anirà al local Puigmal, on es farà un concurs de 
disfresses i se sortejarà una panera. Hi haurà servei de còctels, amb 
alcohol i sense, i, qui ho desitgi, podrà sopar amb entrepà i beguda, 
tot amenitzat amb música per a ballar.
Els organitzadors us hi conviden! í

FIRES I FESTES

A Borredà, Carnestoltes i  
Festa de la matança del porc

EL
 Q

U
ER

O
L 

VE
LL

.

Borredà. El porc, des de bon principi, 
el dona l’empresa Catalana de Pin-
sos. Abans es matava i es preparava 
a la mateixa plaça Major, però, amb 
la Llei de Protecció dels Animals, es 
va passar a fer-ho el dia abans, i ara 
ja es porta a l’escorxador.

En total, s’ofereixen totes les parts 
del porc, degudament fetes a la brasa 
o a la paella, acompanyades amb pa, 
que la gent pot torrar a la plaça en tres 
focs a terra. També tenen porrons de 
vi a la seva disposició i altres begudes. 
L’any passat es varen consumir prop 
de 160 quilos de carn de porc i botifar-
res, 40 quilos de pa, i un bon nombre 
de litres de vi i altres begudes.La festa 
comença a les 10 del matí i dura fins a 
esgotar totes les existències. Tothom 
hi és benvingut. í
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L a vila de Gironella es transforma en el reg-
nat de la Perla els dies 28 i 29 de febrer i 1 
de març de 2020, amb activitats per totes 

les edats. 
Divendres és el dia dedicat als nens i nenes 

de les escoles i la Perla també visitarà la Resi-
dència Sant Roc. Dissabte hi haurà la gran rua 
de Carnestoltes, desfilada de comparses amb 
concurs, passacarrers i nit de festa. Diumenge a 
la tarda hi haurà un divertit concurs i joc d’esca-
pisme, amb el públic de protagonista. 

Com que encara falten unes quantes setma-
nes, hi ha algunes activitats que s’estan ultimant. 
Per això us recomanem consultar el programa 
d’actes a través de les xarxes socials i el web de 
l’Ajuntament de Gironella: www.gironella.cat

Gironella és Carnaval!

Divendres 28 de febrer
9:30h - Arribada de la Perla a l’Escola Sant Marc i 
rua pels carrer de Cal Bassacs.
10:30h - Arribada de la Perla a l’Escola FEDAC, Es-
cola Gironella i Llar d’Infants l’Estel i rua per l’Avin-
guda Catalunya de Gironella.

FIRES I FESTES

12:00h - Final de rua al Local del Blat  
(Només Escoles)
13:30h - La Perla Visita la Fundació Sant Roc.
15:15h - Ball de disfresses, espectacle i animació al 
Local del Blat. Només escoles i es permet portar una 
disfressa lliure que els nens tinguin a casa.
19:30h - Glitter Party Kids (Zumba & Dance)  Local 
del Blat - Entrada 2€
20:30h - Glitter Party Adults (Zumba & Dance) Lo-
cal del Blat - Entrada 3€
22:00h - Sopar popular  (Organitza Club de Futbol 
Atlètic Gironella)
23:00h - Karaoke + Concurs d’actuacions playback 
per penyes. (Inscripcions APP Gironella).

Dissabte 29 de febrer
10:30h - Ruta del Jurat del concurs d’aparadors dels 
comerços de Gironella (Inscripcions APP Gironella)
17:30h - Trobada de comparses i carrosses - Plaça Dr. 
Armengou - Parc del Paco (Inscripcions APP Gironella) 
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18:00h - Inici de la rua de carnestoltes pels carrers 
de Gironella - Parc del Paco.
20:00h - Final de Festa i entrega de premis de com-
parses i aparadors - Parc del Paco.
22:30h - Passacarrers pel centre de Gironella amb 
la xaranga Tocabemolls - Inici Local del Blat.

00:00h - Ball de carnestoltes amb l’or-
questra de versions Dalton Bang i Dj Weah 
- Entrades anticipades 8€ via entradium. A 
taquilla 12€.

Diumenge 1 de març
18:00h - Party game! Concurs, reptes i 
escapisme on el públic és el protagonis-
ta. T’atreveixes a jugar al Local del Blat? 
Entrades anticipades general 8€ i  infantil 
5€ via entradium. A taquilla general 12€ i  
infantil 7€. í
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Diumenge 9 de febrer 
18 h /  MORT A LES CUNETES 
Preu: 8€
Direcció: David Pintó
Interpretació: Joan Valentí “Nan”
Música: Martí Marsal
Espai escènic, vestuari i atrezzo: 
Albert Pascual “Pascu”

Sinopsi: El muntatge narra la histò-
ria de “La Fossa de Can Maçana o els 
Fets de Súria”: l’afusellament de vuit 
republicans, civils, que van ser trets 
la nit del 9 de febrer de 1939 de la 
presó de Manresa i la fuga d’un novè, 
Josep Nin, que ho va poder explicar. 
La fossa comuna amb aquests vuit 
afusellats encara avui no ha estat lo-
calitzada. Un emotiu espectacle que 
dona veu als protagonistes d’aquella 

TEATRE MUNICIPAL DE BERGA
PROGRAMACIÓ FEBRER – JULIOL 2019

terrible nit per reconstruir els fets des 
de la força de la paraula i la música 
en viu. Un reconeixement a aquestes 
persones que van morir per les seves 
idees i un homenatge a totes les vícti-
mes de la repressió franquista.
Durada: 1h
Idioma: Català
Públic: tots els públics

Diumenge 1 de març
18 h / 360 GRAMS 
Preu: 12€  
Autoria: Ada Vilaró
Creació i direcció: Maria Stoyanova, 
Vero Cendoya i Ada Vilaró
Interpretació: Ada Vilaró
Espai escènic i vídeo: Paula Bosch
Espai sonor: Carlos Gòmez

Sinopsi: Un espectacle poètic, que 
fusiona paraula, cos i dansa. Una sola 
intèrpret que comparteix una vivèn-
cia íntima que evoca una experiència 
amb el públic i el sacseja.
Amb només un pit el cos no deixa de 
ser bell. Quan la vida et parteix en dos 
es desplega davant teu l’oportunitat de 
travessar el dolor i redescobrir el misteri 
de la bellesa. Una bellesa política que 
combat la superficialitat i desafia els 
estereotips. Una bellesa que és el que 
és, amb la seva diferència. Una veritat 
que abraça i estima la vida.
Durada: 1h
Idioma: Català
Públic: tots els públics

Diumenge 15 de març 
18 h/ LLUM TRENCADA
d’Iguana Teatre 
Preu: 12€

CULTURA

Memòria històrica, reflexió i qualitat cultural 
Des d’ara i fins al juliol, la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Berga 
posa en marxa una interessant programació de teatre i música al Teatre 
Municipal. Aquesta es consolida i s’allarga fins al juliol, amb la participació 
d’entitats de la ciutat i reconegudes companyies que oferiran actuacions, 
concerts, musicals, dansa, monòlegs, clown i espectacles infantils. La pro-
gramació també integra el cicle “Memòria i dignitat”, i el dedicat al femi-
nisme des d’una mirada “violeta”, que es durà a terme el mes de març. La 
regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Berga i les entitats participants us 
conviden a gaudir de tota la programació.
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Direcció: Pere Fullana
Interpretació: Marina Domínguez, 
Catalina Florit, Irene Soler 
Dramatúrgia: Aina Salom i Carme 
Planells. A partir de Dones republi-
canes Memòria de la Guerra civil a 
Mallorca de Margalida Capellà. 
Sinopsi: El cop d’estat del 18 de juli-
ol de 1936 trencà els somnis de gran 
part de la població i per a les dones 
suposà una gran pèrdua, de tots els 
drets que havien aconseguit amb la 
II República, però també dels homes 
que feien part de la seva vida. 
L’espectacle recupera algunes his-
tòries d’aquestes dones que anaren 
a presó, no per les seves idees polí-
tiques, sinó perquè eren filles d’un o 
dones d’un altre. I reivindica el paper 
d’altres dones, activistes, fortes i va-
lentes, que s’atreviren a enfrontar-se 
amb els qui les volien fer callar. 
Durada: 1h
Idioma: català i castellà
Públic: tots els públics

Diumenge 22 de març 
18 h / Lloc: SALA CASINO / CESK 
FREIXAS, gira “Festa Major”
Preu: 10,50€ anticipada (**), 12€ ta-
quilla. Organitza: Dmusical.
Interpretació: Cesk Freixas, veu i gui-
tarra; Víctor Nin, guitarra.
Sinopsi: Aquest 2019 és un any molt 
especial per en Cesk Freixas. Celebra 
quinze anys de trajectòria artística 
de la millor manera possible, recor-
rent un cop més de nord a sud tota la 
geografia dels Països Catalans amb 
un nou disc sota el braç, el setè de la 
seva discografia. Quinze anys i 1.600 
concerts d’una aventura musical que 
amb Festa Major (U98 Music) marca 
un dels moments creatius més bri-
llants d’un Freixas consolidat des de 
fa anys com un dels autors més im-
portants en llengua catalana.
Durada: 1h 15 min.
Idioma: català
Públic: tots els públics

Diumenge 29 de març
18 h / EL SILENCI DELS TELERS ins-
pirat en el llibre d’Assumpta Montellà
Preu: 10€ 
Direcció: Ferran Utzet

Interpretació: Maria Casellas i An-
drea Portella
Dramatúrgia: Anna Maria Ricart
Espai sonor: Guillem Rodríguez
Escenografia: Martí Doy
Imatge i disseny gràfic: 
Clàudia Portús
Producció: 
EMERGÈNcies i Maria Casellas
Sinopsi: La Pilar i la Carme van viure 
i treballar tota la vida en una de les 
colònies tèxtils que van florir, a finals 
del segle XIX, a les ribes dels nostres 
rius. Tot i que les colònies van anar 
tancant a partir de la dècada dels 80 
del segle passat, la Pilar i la Carme, 
d’alguna manera, encara són allà. 
Inspirat en el llibre d’Assumpta Montellà.
Durada: 75 min.
Idioma: català
Públic: tots els públics

Dimarts 31 de març
10 h i 12 h / 
LA FADA DE DRINGUEN-DINGUE

Preu: gratuït
Intèrprets: Alumnat de P5 de les es-
coles de primària de Berga, Gironella 
i Cercs. Músics de l’Escola municipal 
de música de Berga i el Conservatori 
dels Pirineus
Sinopsi: La Fada de Dringuen-Din-
gue explica la història d’una fada que 
condemna a tot un poble a no saber 
ballar. La Candela convencerà a la 
fada perquè els tregui el conjur.
Durada: 45 min.
Idioma: català
Públic: tots els públics

Diumenge 5 d’abril
18 h - Lloc: ESGLÉSIA DE SANTA 
EULÀLIA / EL RÈQUIEM DE GABRIEL 
FAURÉ i LES FRIDAY AFTERNOONS 
DE BRITTEN

CESK FREIXAS.
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 FIRES I FESTES

Preu: 10€ (***) 
Direcció: Abel Castilla
Interpretació: Cor del Conservatori 
dels Pirineus i Cor Jove de la Coral 
Sant Jordi; Eudald Dantí, orgue; Eli-
senda Martí, piano; Laia Capdevila, 
soprano; Jordi Sabata, baríton. 
Sinopsi: El Rèquiem de Fauré és una 
obra inusual entre les altres aportaci-
ons al gènere, més propenses en ge-
neral a incidir en l’aspecte dramàtic 
del moment d’enfrontar a la mort. El 
de Fauré, en canvi, resulta esperan-
çador i reconciliador, sempre d’acord 
amb la idea de la mort que el seu 
autor defensava. El concert també 
presentarà una obra de joventut del 
compositor anglès Benjamin Britten, 
les Friday Afternoon, una obra molt 
singular d’un compositor cabdal del 
segle XX.
Durada: 2h 
Idioma: llatí i anglès
Públic: tots els públics

Dissabte 25 d’abril
23 h / Lloc: PAVELLÓ VELL D’ES-
PORTS / OBESES AMB LA COBLA 
BERGA JOVE I EL COR D’OBESES
Preu: 15€ anticipada (*), 20€ taquilla 
Obeses: Arnau Tordera, veu i guitarra; 

Arnau Burdó, teclats i veus; Maiol 
Muntané, bateria; Jaume Coll, baix.
Cobla Berga Jove: Queralt Cuadra, 
Joan Serra, Júlia Altarriba, Lluís Gual, 
Marc Escànez, Toni Molera, Marc Vi-
llegas, Martí Badia, Marcel Comellas, 
Blai Gragés, Marc García i Denis Rojo.
Cor d’Obeses: Judit Muñoz, Anna So-
lans, Mireia Tarragó, Ainhoa Aguilar, 
Laura Capellà, Irene Recolons, Joan 
Mas, Albert Santasusagna, Juan Ber-
trand, Adrián Bernal, Joan Climent i 
Néstor Pindado.
Sinopsi: El quartet de música mo-
derna Obeses, la Cobla Berga Jove i 
el Cor d’Obeses sumen forces en un 
projecte conjunt revolucionari, tant 

per a l’esfera contemporània com per 
a la tradicional. Les peces més im-
portants de la discografia d’Obeses 
apareixeran presentades amb arran-
jaments elaborats per Arnau Tordera, 
tot sumant els timbres característics 
de la cobla al món sonor de la banda. 
Durada: 1h 45 min
Idioma: català
Públic: tots els públics

Diumenge 3 de maig
18 h / LA NENA DELS PARDALS
Preu general: 10€; 
preu fins a 16 anys: 5€
Autoria: Jordi Palet. Inspirat en el 
conte de Sara Pennypaker © Edito-
rial Joventut
Direcció i coreografia: 
Joan Maria Segura Bernadas
Interpretació: 
Xavi Idàñez i Txell Botey
Música en directe: 
La Tresca i la Verdesca (Jordi López, 
Toni López i Claudi Llobet)
Il·lustracions: Noemí Villamuza 
Sinopsi: Quan el Gran Timoner or-
dena exterminar els pardals del país 
perquè es mengen el gra, una nena, la 
Ming Li, decideix portar-li la contrària 
i seguir les directrius del seu cor.

Un espectacle poètic i emocionant 
sobre els petits herois quotidians, 
sobre el respecte a la vida i la saviesa 
innata dels nens.
Durada: 65 min aprox. Idioma: català  
Públic: a partir de 5 anys

Dissabte 9 de maig
20 h / CALMA!  
Preu: 12€ preu general, 
8€ fins a 18 anys (*)
Direcció i interpretació: Guillem Albà
Creació: Alícia Serrat, Marc Angelet, 
Andreu Martínez, Guillem Albà.
Música: Pep Pascual
Coreografia: Ariadna Peya
Sinopsi: Guillem Albà ens explica, 
sol i sense paraules, un fet tan com-
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plex i a l’hora tan quotidià: la pressa. 
Aquest “corre tothora” en el que vi-
vim instal·lats.
CALMA! porta l’espectador a gaudir 
d’una experiència per moments cò-
mica, per moments poètica. CALMA! 
és pur GUILLEM ALBÀ. El seu clown 
salvatge hi és present, la seva poètica 
no hi falta, i el seu missatge optimista 
i vital esdevé, finalment, catàrtic.
Durada: 1h 30 min
Idioma: català
Públic: 
joves i adults, a partir de 12 anys

Diumenge 21 de juny
18 h / FESTIVAL DE BALLET M. ALBA
Preu: 5€. Organitza: Càritas Bergue-
dà i Escola M. Alba
Directora: Mª Alba Sanchez Seuba
Intèrprets: Alumnat de l’Escola de 
Ballet M. Alba
Sinopsi: En motiu del final de curs de 
l’Escola de Ballet M. Alba, l’alumnat 
ofereix un repertori divers i variat que 
apropa diferents tipologies de dansa 

al públic, durant l’espectacle podreu 
gaudir des de coreografies de ballet 
clàssic fins a hip hop, passant pel 
neoclàssic i el contemporani, totes 
elles interpretades per alumnes que 
van des dels 3 fins als 40 anys. L’acte 
és en benefici de Caritas Berga.
Durada: 1h 45min aprox
Idioma: sense text
Públic: tots els públics

Dissabte 27 de juny 21 h i 
diumenge 28 de juny

17 h i 21h / 
EL DESPERTAR DE LA PRIMAVERA, 
el musical   Preu: 10€ (***)
Direcció: David Quintana
Interpretació i producció: Alumnat 
de l’Escola municipal de música de 
Berga i el Conservatori de Música 
dels Pirineus i amb la col·laboració 
de l’Agrupació Teatral La Farsa.
Sinopsi:Spring Awakening és un 
musical que ha triomfat arreu del 
món,  basat en l’obra alemanya de 
1891 Spring Awakening de Frank 

Wedekind. Ambientat a l’Alemanya 
de finals del segle XIX, el musical 
explica la història d’uns adolescents 
que descobreixen el tumult interior i 
exterior de la sexualitat. En aquesta 
producció, l’alumnat de l’escola i el 
conservatori l’interpretaran amb mú-
sica en directe.
Durada: 2h   Idioma: català
Públic: a partir dels 12 anys

Dissabte 4 de juliol
21.30 h i diumenge 5 de juliol, 18 h /  
LA RATERA d’Agatha Christie
Preu: 10€ Organitza: La Farsa
Direcció: Angelina Vilella
Intèrprets: Sònia Ferrer, Marc Coro-
minas, Èric Calderer, Anna E. Puig, 
Ferran Pujols, Eva Coromines, Òscar 
Garcia, Sergi Selva.
Sinopsi: La Ratera és una obra de 
teatre de gènere negre, està consi-

VENDA D’ENTRADES: Taquilla: 1 hora abans de la funció. 
Per internet: (*) Consulta cartells a part o al web www.ajberga.cat  (**) https://
entradium.com        (***) https://entrapolis.com
ALTRES DADES: Teatre Municipal de Berga   /  Ronda Queralt, 15 08600 – Berga
Contacte: cultura@ajberga.cat  /  www.ajberga.cat
Organitza: Ajuntament de Berga / EMMB + CMPLA FARSA -  DMUSICAL
Consell local per la República / Caritas i E. B. M. ALBA amb el suport de:
Generalitat de Catalunya. Dept. Cultura  / Diputació de Barcelona / programa.cat

derada l’obra teatral de més perma-
nència mundial. Actualment s’està 
representant a Londres des de 1952 
de manera continuada.
La història passa en una mansió 
d’hostes a les afores de Londres, de-
gut a la neu, aquests queden incomu-
nicats; tots són sospitosos d’un crim. 
És una trama de misteri i suspens. Qui 
serà l’assassí?  
Durada: 1h 45min.  Idioma: català
Públic: tots els públics
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Solucions Dentals Berga 
estrena noves instal·lacions
Solucions Dentals Berga va inaugurar fa pocs 
dies les noves instal·lacions situades al centre 
comercial El Canal de Berga, just davant d’on 
estan situats, al carrer Pere II, 7, baixos.

Aquest nou equipament compta amb la 
tecnologia més moderna i vol complementar 

FETS I GENT

els serveis que ja fa anys ofereixen a les actu-
als instal·lacions. Hi ha dos box, un laboratori, 
sala d’espera, recepció i les oficines a la planta 
superior.

La inauguració de les noves dependències 
va comptar amb la presència dels responsables, 
treballadors i clients que van voler celebrar-ho 
amb una copa de cava. Una ferma aposta pel 
futur i per oferir, com sempre, el millor servei i 
tracte.

Solucions Dentals Berga treballa amb les 
millors mútues del mercat, és obert de dilluns a 
dissabte de 9 del matí a 10 del vespre i disposa 
de servei d’urgències i d’atenció al pacient du-
rant tot el dia, al telèfon 670 005 005.
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El 2020 caduquen 7678 descomptes al 
Berguedà, 7 vegades més de les caducitats 
del 2019. Les renovacions dels descomptes 

són per a 3 anys i moltes persones residents van 
activar aquestes renovacions el 2017. El Consell 
Comarcal del Berguedà va registrar, el 2018, 1750 
altes i renovacions i, el 2019, van ser 1234. El 2020 
caduquen 7678 descomptes, una xifra molt supe-
rior als dos últims anys. A dia d’avui, hi ha 14.430 
descomptes donats d’alta al Berguedà.

Durant el 2019, caducaven 1089 descomp-
tes i se’n van renovar 754, el 69,24% del total ja 
que 335 no es van renovar. Per altra banda, hi 
va haver 480 altes noves de persones residents 
que mai abans havien gaudit del descompte. Per 
últim, es van tramitar 2162 canvis de targeta vin-
culada al descompte. 

Durant el 2020, el número de descomptes 
que caduquen és molt superior als dos anys an-
teriors. La meitat de les caducitats del 2020 es 
produiran durant els mesos d’abril, maig i juny. 
Per això s’aconsella a les persones residents al 
Berguedà que gaudeixen del descompte:

-Que comprovin a http://www.tunelsbarcelona-
cadi.cat quan se’ls caduca el descompte
-Que facin la renovació per Internet a www.ber-
gueda.cat/tunel
La renovació es pot tramitar 3 mesos abans de 
la caducitat, és a dir, si el descompte caduca el 
31 de maig de 2020, ja es pot renovar per 3 anys 
a partir de l’1 de març. S’aconsella fer les trami-

El descompte del túnel del Cadí ja es pot 
renovar en línia a qualsevol hora i sense cues

tacions en línia per evitar cues, des de qualsevol 
punt i a qualsevol hora. En el cas que caduqui el 
descompte o no s’hagi fet mai abans, s’ha de fer 
una nova alta i aportar tota la documentació que 
s’especifica.
Tota la informació sobre el tràmit es pot trobar a:
 http://www.bergueda.cat/tunel
Comunicació / Consell Comarcal del Berguedà
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 ACTIVITATS

Parc Natural Cadí Moixeró
Tot el mes de febrer. Exposició d’art 
sonor: Isard    
02-febrer. 
Sortida: Els paisatges agroforestals 
de Bagà i Guardiola de Berguedà
08-febrer. 
Espectacle familiar: Històries i 
Llegendes de Pirineus endins. 
07-març. 
Descoberta del cosmos amb família

Bagà
09-febrer. 
Festa de l’arròs. Ajuntament Bagà
VI Trobada Festa de l’Arròs. 
Plaques de Cava
16-febrer. 
Arqueologia del Paisatge – Gréixer. 
UEC Bagà
20-febrer. 
Marxa Nòrdica. Rural Salut
21 al 26 febrer. 
Carnestoltes a la vila de Bagà. 
Ajuntament Bagà
26-febrer. 
Dimecres de cendra i Cremada del 
Rei Carnestoltes

29-febrer. 
Arrossada i ball de Carnestoltes del Club 
Bagà Gran al Pavelló.
09 al 22 març. 
Exposició Mossèn Joan Serra i Vilaró. 
Ajuntament Bagà. 
Marc: Ruta del Romànic (Data pendent de 
confirmar) UEC Bagà
19-març. 
Marxa Nòrdica. Rural Salut
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filla, l’Aurora, a casa seva, fins que en Ramon Anglerill li 
va oferir les Eres de Guardiolans per viure-hi.

El doctor Soler explica en una entrevista a La 
Vanguardia al gran Manuel del Arco, com ell va decidir 
quedar-se a rural perquè li agradava més, tot i els 
perills de les tempestes i haver d’anar a veure els 
pacients amb cavall, a peu o amb jeep. També recorda 
com es pagava el metge amb espècies com llonganis-
ses, ous, pollastres o sacs de patates. En Soler afirma 
que “el metge de poble és més complet que un de 
ciutat perquè ha de saber de tot, fins i tot fer de cape-
llà. Molta gent m’anomenava mossèn, després vaig 
passar a ser el número 1787”.

De l’epidèmia de la grip del 18 explica l’anècdota 
que ell mateix la va portar a Vilada provinent de les 
Mines de Fígols, i treu pit tot comentant que de 750 
veïns van emmalaltir 580 i només en van morir 4, el 
percentatge més baix de la província.

Igualment, va crear el “fons d’auxili” pel metge 
pobre del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, del 
qual el 1981 es va constituir una fundació. Fou partícip 
de la creació del Sindicat de Metges de Catalunya, de 
la Mutual Mèdica i de la Cooperativa de Consum. í

Manuel del Arco, La Vanguardia: 
“Mano a Mano”. 06-11-1959.
Joan Pujol i Ros: Àngel Soler i Daniel. 
Galeria de Metges Catalans.
Pilar Márquez Ambrós: “Vilada col·locarà una placa...” 
Naciódigital.cat 01-08-2018.
Josep Rafart: Aurora Bertrana, una dona del segle XX. 2001.

 

Àngel Soler i Daniel (El Bruc 1891 - Barcelona 1972) fou 
un metge que formà part d’una nissaga de doctors ber-
guedans des del 1834. Josep Soler i Masana, el seu 
avi, va ser metge de Vilada, així com el seu pare, Josep 
Soler i Sola.

Va estudiar la carrera de Medicina a la Universitat 
de Barcelona i, mentre ho feia, treballava a la farmà-
cia Casa de la Barceloneta, on va inventar l’Elixir 
Daniel, que combatia el dolor. Mentre feia quart de 
carrera, va patir una tuberculosi pulmonar, fet que el 
va influir en la seva decisió d’especialitzar-se en la 
tisiologia, el tractament de la tuberculosi.

Per ell, la importància del factor ambiental era 
molt gran per a tractar els problemes pulmonars, i el 
que s’anomenava “fer un canvi d’aires” era fonamen-
tal per a la bona respiració. Per això va fundar el 
Sanatori Antituberculós de Vilada als anys trenta, 
complex que posaria a Vilada en el mapa en aquesta 
mena de malalties. Ho va fer en un edifici de dues 
plantes, que es va ampliar a d’altres cases de repòs. En 
total, tenia uns 40 llits.

Però, com el mateix doctor va dir, el descobriment 
dels antibiòtics va ser el final d’aquests sanatoris, 

PeP
masana

Periodista 

i escriptor

Fer un 
canvi  d’aires

HISTÒRIES I HISTORIETES (22)

d’aquests llocs de canvi d’aires. En Kubala va anar a 
Monistrol de Calders a fer un canvi d’aires per la seva 
malaltia. En Soler va dir que el seu principal enèmic era 
l’estreptomicina, de la qual sospitava que tenia molts 
efectes rebot i secundaris.

L’Àngel Soler era tot un personatge, es va ficar en 
política i va ser un dels fundadors de la Lliga Regionalista 
de la Barceloneta, i a Vilada va fundar l’Ateneu 
Democràtic de Vilada, entitat catalanista vinculada a 
Acció Catalana. A causa d’aquests temes, va haver de 
marxar de Vilada i deixar el lloc al seu amic, el Dr. Font, 
i sort que ho va fer el 18 de juliol de 1836, perquè els 
miners de Fígols es van presentar a casa seva per matar-
lo, però ell ja estava a Perpinyà.

Després de la guerra, va tornar cap a casa i, essent 
amic del Prudenci Bertrana com era, va acollir la seva 



EL DOCTOR ÀNGEL SOLER I DANIEL S’ADREÇA ALS MALALTS DEL SANA-
TORI ANTITUBERCULÓS DE VILADA, ELS QUALS HAN PLANTAT ARBRES AL 
VOLTANT DEL PARC. DESPRÉS, AQUEST ES CONVERTIRIA EN L’ANOMENA-
DA “MUNTANYETA” I SERVIRIA PER AL PASSEIG DELS MALALTS. VILADA, 
ANYS 1960. (FAMÍLIA SOLER SOLÉ). / WWW.GALERIAMETGES.CAT
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L ’arribada d’un cadell a casa 
representa un gran repte 
respecte a la seva educació 

i adaptació al nostre estil de vida. 
Són innocents i ho tenen tot per 
aprendre, de nosaltres i del seu 
entorn, per tant, és imprescindible 
estar ben informats sobre les se-
ves necessitats.

És de gran importància que el 
cadell tingui el seu raconet a dins 
de casa, amb el seu llitet, un bol 
d’aigua i joguines per mossegar 
a l’abast. El cadell entremaliat 
necessita jugar, mossegar, córrer, 
aprendre i experimentar cons-
tantment; alhora necessita dormir 
moltes hores al dia, caldrà respec-
tar-lo i no empipar-lo mentre dorm. 

durant el passeig i que es cansin, 
així després estaran més receptius 
a aprendre i ens facilitarà fomen-
tar conductes tranquil·les al carrer 
i a dins de casa.

És de gran importància mani-
pular el cadellet per totes les parts 
del seu cos, de manera tranquil·la i 
acostumant-lo ja de ben petit per 
a futures exploracions físiques i 
visites al veterinari. Això no només 
permetrà controlar el seu aspecte 
i estat de salut, sinó que també 
ajudarà a reforçar el vincle entre 

Un cadell a casa

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

Ensenyarem al cadell les normes 
de la casa, el que es permet i el que 
no, des del mateix moment que el 
tenim entre nosaltres.

A poc a poc l’acostumarem al 
collar i la corretja, també al mor-
rió, especialment si és raça ppp o 
pretenem viatjar amb ell en metro, 
tren..., i a la cistella de transport 
(transportín) si pensem utilit-
zar-ne en un futur; crear una as-
sociació d’aquests objectes amb 
experiències positives serà la clau 
per a una bona adaptació.

Establir uns horaris d’alimen-
tació i de passeig ens permetrà 
crear una rutina que ens ajudarà, 
entre d’altres coses, a facilitar 
l’aprenentatge del cadell a l’hora 

de sortir a fer les seves necessi-
tats, llavors aprofitarem per pre-
miar-lo efusivament quan ho faci 
al lloc adequat.

Respecte a l’alimentació, reco-
mano donar-los el menjar repartit 
en diversos àpats i evitar deixar-los 
el pinso disponible tot el dia.

Durant el passeig, l’exposa-
rem a tanta diversitat d’ambients 
com ens sigui possible i el socia-
litzarem positivament amb altres 
gossos i persones. És fonamental 
que tinguin una bona sessió de joc 

ignasieducadorcani@gmail.com
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El Canis lupus familiaris (nom 
científic) és un animal molt soci-
able que li agrada viure en grup 
i, quan els deixem sols a casa, la 
majoria dels cans entren en es-
tat d’ansietat, per tant haurem 
d’acostumar el cadell a estar sol 
a casa, de manera progressiva. En 
algunes situacions és recomana-
ble limitar l’espai del cadell quan 
marxem de casa amb un parc de 
gossos i així evitarem sorpreses 
desagradables.

Les sessions d’educació ca-
nina estan orientades a informar, 
guiar, prevenir i corregir proble-
mes de comportament. Si neces-
siteu més informació per al vostre 
cadell, no dubteu a buscar asses-
sorament en un professional en 
conducta canina. í

Per a més informació: 
ignasieducadorcani@gmail.
com / 676 977 152

“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 

vosaltres. Si en un futur el gos 
necessitarà serveis de perruqueria 
i bany, serà el moment ideal per 
anar-lo acostumant a l’aigua, al 
soroll de l’assecador, a les tisores, 
al tallaungles..., si els exposem po-
sitivament ja de petits l’adaptació 
és més ràpida.

Amb altes dosis de paciència 
anirem practicant les ordres bàsi-
ques d’obediència (seu, quiet, vine, 
ordre d’interrupció...), sempre a tra-
vés de jocs, premis i de manera po-
sitiva, respectant sempre l’animal. 
Aquestes ordres ens permetran un 
control del gos amb seguretat, es-
timularem psicològicament l’ani-
mal fent-lo sentir realitzat i ens 
ajudaran a evitar i prevenir mals 
comportaments. És important usar 
el seu nom únicament per accions 
positives, mai per renyar-lo, així 
evitarem confondre’l i confiarà en 
nosaltres quan el cridem. La co-
herència i el sentit comú és clau a 
l’hora d’establir una bona comuni-
cació amb el teu gos.
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 SALUT

L a grip és una malaltia respiratòria infeccio-
sa causada pel virus influenza, del qual hi ha 
3 tipus (A, B i C) i diversos subtipus.  

És una malaltia que pot presentar un ampli 
ventall de formes clíniques: des d’infeccions 
asimptomàtiques fins a quadres respiratoris 
que es poden complicar. Els virus de la grip cir-
culen durant els mesos d’hivern al nostre medi, 
produint epidèmies estacionals. Els virus gripals 
que circulen cada temporada no tenen la matei-
xa patogenicitat i la susceptibilitat de la població 
davant dels virus tampoc no és homogènia. Per 
això, la intensitat de les epidèmies de grip varia 
d’un any a l’altre. La vacunació antigripal és la 
mesura de prevenció primària més efectiva per 
prevenir la grip i les seves complicacions.

La grip es transmet d’una persona malalta a 
una altra a través de les gotetes que s’expulsen 
amb la tos i els esternuts. La capacitat de trans-
missió s’inicia des del dia abans de l’aparició dels 
símptomes i persisteix durant cinc dies després.  

S’estima que la grip estacional pot afectar 
entre el 5% i el 20% de la població general, i que 
aproximadament el 25% dels processos respira-
toris febrils podrien ser produïts per la grip. 

Què sabem de la Grip?

Els símptomes
La grip presenta febre elevada, tos seca, mal de 
cap i de coll, dolor muscular i malestar general. 
També pot provocar diarrees, nàusees i vòmits, 
sobretot en nens petits. En la majoria de casos, 
les persones es recuperen en 7-10 dies.

A qui afecta
la malaltia?
La grip pot afectar a qualsevol persona, però els 
més vulnerables de patir complicacions són els 
infants menors de 2 anys, les persones d’edat 
igual o superior a 60 anys, les embarassades, les 
persones amb obesitat mòrbida i les persones 

de qualsevol edat que 
pateixin alguna ma-
laltia cardiovascular, 
pulmonar, neurològi-
ca, neuromuscular, 
metabòlica, etc.

El tractament 
habitual
No hi ha tractament 
específic per a la grip. 
Es recomana donar un 
tractament amb anal-
gèsics i antitèrmics 

(paracetamol) per alleujar o tractar alguns dels 
símptomes associats a la grip, com la febre o el 
mal de cap.

Els antibiòtics no curen la grip. Només en 
aquells casos en què hi hagi una sobreinfecció 
bacteriana, com la pneumònia, o en malalts crò-
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nics pot estar indicat un tractament 
antibiòtic preventiu per evitar com-
plicacions.

La millor manera de protegir-se 
de la grip és la vacunació i seguir 
unes bones pràctiques d’higiene per 
tal de evitar la propagació del virus. 
L’objectiu de la vacunació antigripal 
anual és generar protecció contra els 
virus gripals que circularan durant la 
temporada de grip. Les autoritats 
sanitàries i les societats científiques 
d’arreu del món recomanen de ma-
nera unànime la vacunació antigripal 
estacional de les persones d’alt risc.  
Les vacunes antigripals són molt 
segures i ben tolerades amb una efectivitat que 
oscil·la entre el 30% i el 70% per prevenir l’hospi-
talització per grip i la pneumònia. En les persones 
grans residents en institucions, les vacunes han 

demostrat ser efectives entre el 50% i el 60% 
per prevenir l’hospitalització o la pneumònia, i el 
80% per prevenir la mort per grip. í
www.hospital.vallhebron.com
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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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Finançament fins a 48 mesos

NOVES 

INSTAL·LACIONS

Servei d’urgències: 670 005 005


