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 L
a revista Tasta ha estat setze mesos sense 
sortir en format paper degut a la pandèmia. 
Aquest número és l’intent de recuperar la 

normalitat. Tot i que encara no estem al cent 
per cent, volem agrair el suport i la confiança 
d’institucions, entitats i anunciants per a se-
guir endavant. Aquest estiu no és normal, però 
molt millor que el de l’any passat. Us recomanem 
gaudir de la Cultura segura, de les activitats i 
celebracions perquè també és necessari per a la 
nostra salut, sempre tenint en compte les mesu-
res anti-còvid i seguint les recomanacions d’orga-
nitzadors i autoritats.
Un record per a les persones que ja no hi són, 
una abraçada a les que han estat i estan ma-
laltes, un agraïment als que ens cuiden en tot 
moment i un prec a tothom perquè, si fem bé 
les coses, contribuirem a que aquest malson 
s’acabi.

Gaudiu de l’estiu com mai, amb precaució!
No ens fem resposables de les 
opinions dels col·laboradors

PRESENTACIÓ LA VINYETAEDICIÓ

Propera edició del tasta núm 29
FESTES BOLETAIRES

01 d’octubre (aprox.)
publicitat: tasta@tasta.cat
tel. 617 39 59 78

(tancament edició 23 de setembre)

 

Treballem per tornar a la normalitat
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 BERGA - ACTIVITATS

(gaudeix de la nit sense embru-
tar els carrers. Emporta’t les dei-
xalles que generis i deixa l’espai 
públic net). La quarta lona inclou 
la nova imatge i el lema creats 
per a la campanya d’enguany: 

“Amb un consum responsa-
ble farem la nit memorable. 
Respectem el descans i els 
carrers”. La il·lustració repro-
dueix una imatge nocturna de la 
ciutat de Berga, la qual també 

Berga porta a terme la campanya ‘Salva la nit’ per promoure el civisme 
en l’oci nocturn i reduir els efectes de les botellades.
Berga ha ampliat la campa-

nya ‘Salva la nit’ per pro-
moure el consum responsable i 
fer que a les nits es respecti el 
descans veïnal i els carrers de la 
ciutat. La iniciativa està impul-
sada per l’àrea de Joventut de 
l’Ajuntament de Berga en co-
ordinació amb els cossos de se-
guretat de la Policia Local i els 
Mossos d’Esquadra, i Energy 
Control de l’Associació de 
Benestar i Desenvolupament. 
Hi col·labora la Diputació de 
Barcelona. 
La campanya ‘Salva la nit’ 
inclou accions de sensibilitza-
ció sobre el consum d’alcohol 
i altres drogues a peu de car-
rer mitjançant la intervenció 
presencial d’equips de pro-
fessionals d’Energy Control. 
També s’ha portat a terme l’ 

instal·lació de llenços de grans 
dimensions de la campanya en 
quatre espais de la ciutat, on 
es produeixen les trobades de 
joves durant les nits dels caps 
de setmana. Les pancartes han 
estat col·locades a la façana de 
l’antic Hotel Queralt, la plaça 
de Sant Joan i la plaça de 
Viladomat. Els llenços repro-
dueixen les imatges de tres dels 
principals missatges de la cam-
panya dissenyada l’any passat: 
Soroll Off (diverteix-te i viu 
nits inoblidables amb els amics 
i amigues reduint el soroll i res-
pectant el descans nocturn dels 
veïns i veïnes); Menys alcohol, 
més control (escull menys, per 
aconseguir més! El consum res-
ponsable et farà gaudir més de 
les nits de festa amb els amics i 
amigues) i Absolutament net 

PROFESSIONALS D’ENERGY CONTROL A BERGA
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s’ha instal·lat en un dels aparadors buits del 
carrer Major en format de vinil. 
Per reforçar la campanya i conscienciar la 
població també es compta amb la compli-
citat dels bars, els locals d’oci nocturn i els 
supermercats que obren en horari nocturn. 
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El proper 8 de setembre se celebrarà una nova 
edició de la Gala de Queralt, que enguany 
comptarà amb una iniciativa singular que es 

farà després de la missa a l’esplanada situada 
on hi havia l’antic funicular, en direcció a la Cova.

Es tracta d’enlairar cap a l’estratosfera, a uns 
30.000 metres d’alçada, un globus de làtex 
ple d’heli amb la figura d’una oreneta gran 
de cartró-ploma a la part de sota. A l’interior 
d’aquesta oreneta s’instal·larà instrumental de 
comunicació: una webcam, una ràdio balisa i un 
localitzador per poder recuperar-la quan torni al 
terra amb un paracaigudes.

Dins del globus, hi haurà tantes orenetes pe-
tites com persones han perdut la vida per la CO-
VID19 al Berguedà. Cada oreneta portarà el nom 
d’un d’aquests berguedans i una llavor d’espígol. 
Segons els organitzadors, un cop haurà assolit 
la màxima alçada, el globus esclatarà i sortiran 
totes les orenetes que s’escamparan per l’aire.

La iniciativa va sorgir d’una conversa entre el 
pintor Josep Maria Hontangas i Montserrat 

La Gala de Queralt homenatjarà les 
víctimes berguedanes de la Covid-19

Soler, presidenta d’Òmnium al Berguedà. Al 
principi es van reunir amb el Consell Comarcal 
i van enviar una carta a cada regidoria de ben-
estar social dels ajuntaments de la comarca 
per demanar-los la seva col·laboració. Els van 
proposar que a l’entrada de cada ajuntament 
hi hagi uns sobres amb les orenetes que aniran 
dins el globus perquè les famílies que han perdut 
alguna persona hi puguin posar el nom o alguna 
frase de comiat i de record. Aquestes es recolli-
ran abans del 8 de setembre, per a posar-hi una 
llavor d’espígol i preparar-les al globus.

L’acte començarà acabada la missa, en substitu-
ció de les sardanes, a la placeta de l’antic funicular. 
La primera part començarà amb la presentació 
d’aquesta acció. Tot seguit s’interpretarà el cant 
dels ocells amb violoncel i es farà l’enlairament 
del globus. La segona part consisteix en l’expli-
cació d’una acció que es farà de forma paral·lela a 
Veneçuela, Xile, Uruguay, Portugal i Senegal 
mitjançant els “Centros Odontológicos Virgen 
de Queralt”, acabant amb una actuació musical.

BERGA
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Un dels capitans de Queralt, Ot Vilella, en 
representació de la junta, explica que “quan ens 
van proposar aquesta iniciativa ho vam veure 
molt bé. Aquest any serà un any amb moltes 
mancances personals, per això, un reconeixe-
ment com aquest, no hi podia faltar. Nosaltres 
també plantarem un cirerer en record seu”.

Una de les entitats col·laboradores és LAB-
DOO.org, una plataforma col·laborativa, sense 
ànim de lucre, que té per objectiu fer arribar ordi-
nadors portàtils en desús carregats amb aplica-
cions educatives a escoles d’arreu del món.

L’entitat col·labora aportant els portàtils que 

serviran per a fer el seguiment del globus. Dins 
l’oreneta que enlairarà el globus hi haurà una cai-
xa degudament tancada, ja que la temperatura 
a l’estratosfera pot arribar a 60 graus sota zero, 
amb un emissor APRS que a través d’ones i més 
tard de telefonia mòbil, permetrà geolocalitzar el 
globus. A l’Oreneta també hi haurà una càmera 
que enregistrarà tot el vol.

Els radioaficionats del Berguedà elaboraran 
un QSL especial i també hi haurà una col·laboració 
amb els centres dentals “Virgen de Queralt”. 
L’homenatge, és organitzat per Òmnium Cultu-
ral del Berguedà, la Junta de Queralt i el grup de 

radioaficionats del Berguedà, amb la col·labora-
ció de la Penya Boletaire de Berga, Protecció 
Civil, Visual Retolació, Grup Horitzó, LABDOO, 
Goufone, Selvamar noticias, “Centros Odon-
tológicos Virgen de Queralt”, l’Ajuntament de 
Berga i el Consell Comarcal del Berguedà.

PRESENTACIÓ DE L’HOMENATGE
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DIJOUS 2
18h
→ DAVANT ESGLÉSIA DE SANT FRANCESC

AGRUPACIÓ TEATRAL LA FARSA presenta:

MINIMALARI 
d’en Pinto i Chinto (contes d’animals de tota mena)

MANS ENLAIRE 
de Ramon Folch i Camarasa (farsa en un acte)

Preu: 5€ (Fins a 5 anys gratuït) (*)

20h 
→ AMFITEATRE DEL PARC DEL LLEDÓ

CIRC VERMUT presenta:

ABSURD
de Circ Vermut (circ de carrer) 

Preu: 5€ (Fins a 5 anys gratuït) (*)

EL FORN
ARTS ESCÈNIQUES AL CARRER 
BERGA — SETEMBRE 2021

DIVENDRES 3
De 16:30h a 19:30h  
→ AMFITEATRE DEL PARC DEL LLEDÓ 

Taller per a persones joves i adultes (a partir de 16 anys)

MOVIMENT TEATRAL
A càrrec de LÍDIA CANALS (TRÀFEC TEATRE)

Informació i inscripcions: 
625969377- lydiaco@gmail.com

Preu: 10€ (Places limitades)

21h 
→ AMFITEATRE DEL PARC DEL LLEDÓ 

Cia GERARD VILARDAGA-IRIS HINOJOSA presenta:

L’ASSISTENTA 
de Gerard Vilardaga 

Preu: 5€ (*)

(*) Entrades: a taquilla 30 min abans de la funció
EL PÚBLIC HAURÀ DE RESPECTAR LES MESURES D’HIGIENE I SEGURETAT ESTABLERTES PER L’ORGANITZACIÓ

Organitza: Amb el suport de:
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ACTIVITATS
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El Berguedà oferirà la formació semipresencial de monitor/a i director/a d’educació en 
el lleure infantil i juvenil durant la tardor

El Berguedà acollirà els cursos de formació adreçats al jovent per obtenir el títol 
de Monitor/a o Director/a d’Activitats d’Educació en el Lleure Infantil i Juvenil. Es 

tracta de dos cursos impartits per la Fundació Verge Blanca que es portaran a ter-
me de forma semipresencial durant la tardor i que permetran adquirir un títol oficial 
expedit per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya 
que autoritza les persones participants a exercir de monitors/es o directors/es en co-
lònies, campaments, rutes, camps de treball, etc. La inscripció romandrà oberta fins 
al 4 de setembre i hi haurà 25 places disponibles per a cadascun dels cursos. L’Ajun-
tament de Berga i el Consell Comarcal del Berguedà financien una part de la 
matriculació de l’alumnat resident a Berga i el Berguedà. El procés de matriculació 
es podrà fer fins al 4 de setembre en línia www.vergeblanca.org o presencialment 
a l’Oficina Jove del Berguedà, al carrer Pere III, 5, baixos (93 821 35 53). 

Les persones que resideixin al Berguedà hauran de sol·licitar el certificat d’em-
padronament del seu ajuntament per poder obtenir un descompte de 200 € en la 
matrícula del curs de monitor/a i 250 € en la matrícula del curs de director/a de 
lleure. A més, els monitors i monitores que formen part d’un grup del MCECC tin-
dran un 25 % de descompte en la matrícula. 

Bernat Sala, 73 A - Pol. Ind. La Valldan - Berga - Tel. 93 821 90 05         
distal@mcdistribucions.com - www.mcdistribucions.com

ELS MAJORISTES DE PRODUCTES CONGELATS AL BERGUEDÀ

ISTRIBUCIONS
També servei diari 

de peix fresc i marisc!

COMARCA
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Les restriccions a la riera de Merlès s’endureixen 
per preservar aquest espai natural protegit que pateix 
problemes derivats de la massificació. 
El Consell Comarcal del Berguedà -que té dele-
gada la gestió de la riera-, aplicarà mà dura per evitar 
que hi hagi cotxes estacionats fora de les 17 zones 
especialment condicionades per aparcar.  Aquests 
espais tenen una capacitat per a 68 vehicles. Per 
fer-ho s’han incorporat al dispositiu especial d’estiu 
de vigilància de la zona membres de l’Associació de 
Voluntaris de Protecció Civil de Cercs (AVPC).
Quatre persones amb dos cotxes són els encarregats 
de tancar els dos grans accessos per carretera (nord i 
sud) per evitar que hi accedeixin més cotxes dels que 
poden aparcar en els espais condicionats. Es deixa 
passar per aquests controls als veïns de la zona i a 
les persones que s’allotgen en establiments turístics 
propers a la riera.

Més vigilància per protegir l’espai 
natural de la riera de Merlès

COMARCA
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Gósol està de Festa Major!

Dimecres 11 d’agost
Matí: Jocs florals i joc de la pastanaga
Tarda-nit: Concert de Marc Anglarill
Dijous 12 d’agost
Tarda-nit: Túnel del terror
Divendres 13 d’agost
Tarda: Talent show
Dissabte, 14 d’agost
Matí: Pregó
Concurs de botifarra (inscripcions 
a les 16h) 
18:00 i 22:00 h Concert Joan Altarriba

Diumenge, 15 d’agost
11:00 h Missa
12:30h Vermut musical amb Llibert 
Fortuny
18:00 h Ball de les cosses. 
Llibert Fortuny + ball de les cosses
19:00 h Concert Joan Vilandeny
Dilluns, 16 d’agost
Matí: Gimcana
12:00 h Missa
17:30 h Circ de puces (màgia/teatre)
19:00 h Concert de Pep Vancell a 

Gósol ja té a punt la festa major, amb actes i activitats per a totes les edats 
i pensats per a ser viscuts amb la màxima alegria però també seguretat. Us 
recomanem consultar el programa d’actes oficial per si hi ha algun canvi o 
afegit a la programació.

FIRES I FESTES

l’església, en memòria d’Albert 
Parramon
22:00 h Concert Sant Pau Rhum
Dimarts 17 d’agost
Matí: Jocs florals + joc de la pas-
tanaga (premis)
22:00 h Havaneres amb Xicranda 

(45 min de concert + descans per fer 
rom cremat + 45 min de concert)
22:45 h Cremat de rom
Dissabte, 21 d’agost
Titelles a El Molí
Totes les activitats excepte les especifi-
cades es porten a terme a la Pl. Major.
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A gaudir de la Festa Gran de Gironella
La Vila de Gironella celebra del 16 al 24 d’agost, les festes de Sant Roc. Els 
organitzadors han treballat de valent per a muntar una festa amb actes per 
a totes les edats i gustos, mantenint un estricte control anti covid, amb 
l’objectiu de que l’esperada celebració sigui segura per a tothom.

16 d’agost
11.30h - Missa en honor a Sant. Roc. 
Església Nova de Santa Eulàlia.
19.00h - Audició i ballada de 
Sardanes amb la Cobla Princi-
pal de Terrassa. Pl.de l’Estació
Seguidament ballada de l’Al-
morratxa, els gegants de
Gironella i acompanyament de la 
Coral Estel i la Cobla Principal 
de Terrassa. Pl.de la Vila.
22.00h - Concert amb Pep i Mª 

José Quintet. Pl. de l’Estació.
17 d’agost
17.00h - Inflables a la piscina mu-
nicipal.
18 d’agost
20.30h - Zumba Dance Party. 3€. 
Pl. de l’Estació.
22.30h - Cinema a la fresca amb 
la pel·lícula “Explota, explota” de 
Raffaella Carrà. Pl. de l’Estació.
19 d’agost
17.00h - Inici de les 8h de petanca. 

Pl. de l’Estació.
18.00h - Concert amb versions 
acústiques amb The Rates. Pisci-
na municipal.
19.30h - “Tardeo” amb DJ Sim-
mons i Dj Destor. 
Piscina municipal.

19.00h - Acte de comiat i procla-
mació del Pubillatge Girone-
llenc. Pl. de l’Estació.
22.00h - Concert amb Blú Versi-
ons. Pl. de l’Estació.
23.30h - Concert amb Jises & 
The Funkytecs. Bar la Font del Balç.

FIRES I FESTES

LA PEGATINA
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20 d’agost
17.00h - Inici del torneig de futbol Amateur. 
Camp d’esports municipal.
20.30h - Concert jove amb Tina Morango i 
La Pegatina. 5€. Pl. de l’Estació.
21 d’agost
08.30h - Concurs de pesca. Roques del Pont 
Vell.
09.00h - Certamen ocellaire. Passeig de Cal 
Metre.
19.00h - Espectacle infantil amb Ambauka. 
Pl. de l’Estació.
20.30h - Masterclass de Ioga amb Alicia 
Dorca. Piscina municipal.
22.00h - Vesprada amb Mogambo Live. Pis-
cina municipal.
22.00h - 52è Festival de dansa Folklòrica 
amb l’Esbart Nou Sant Jordi de Gironella i 
l’Esbart Manresà. Pl. De l’Estació.
22 d’agost
09.00h - 1a Duatló Vila de Gironella. 25€. 
Zona esportiva.
17.30h - Concert amb Llibert Fortuny. 5€. Pis-
cina municipal.
18.00h - Bany de bosc amb Sara Vallhonrat. 
25€. Ermita Sant Marc.
20.00h - Gran concert de gala amb l’orques-
tra Venus. 5€. Pl. de l’Estació.
20.30h - Quina amb l’animació de Kevini Kini-

ni. Piscina municipal.
20.30h - Caminada Sanadora, Cos i Ànima 
amb Sara Vallhonrat. Piscina municipal.
23.00h – Festa Jove amb el DJ Lo Puto Cat. Pl. 
de l’Estació.
23 d’agost
09.00h - Caminada interpretativa de la natu-
ra del riu Llobregat amb Sara Vallhonrat. Pont 
Vell.
20.00h - Gran concert de gala amb l’orques-
tra Metropol. 5€. Pl. de l’Estació

AMBAUKA
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23.00h - Concert jove amb Jacob Comellas. 
Pl. de l’Estació
24 d’agost
17.00h - Fontades populars. Inici font del Tirai 
i font del Paco.
21.30h - Havaneres amb Els Cremats. Pl. de 
l’Estació.

Localitats: 
Entradium.com i a l’APP de Gironella. Cal 
reservar o comprar entrada per assistir a 
tots els actes de la Pl. de l’Estació.
Venda d’entrades presencials del 9 al 13 
d’agost de 9.00h a 14.00h a l’Ajuntament 
de Gironella.
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Berga amplia la campanya ‘Salva la nit’ per promoure el 
consum responsable i fer que les nits siguin 
memorables respectant el descans veïnal i els carrers 
de la ciutat. La iniciativa va néixer l’estiu de l’any passat 
amb l’objectiu de prendre consciència que la diversió 
nocturna també ha de ser compatible amb el civisme, la 
prudència, la responsabilitat i l’empatia. Per fer-ho, es 
va fer una campanya a través de les xarxes socials 
formada per diferents peces gràfiques referents als 
efectes derivats de les botellades com el soroll i la 
pertorbació del descans veïnal i l’abandonament de 
deixalles al carrer, entre d’altres. La campanya es 
completava amb accions de sensibilització realitzades 
per equips especialitzats d’educadores i educadors de 
carrer en espais on es produeixen habitualment 
concentracions de joves per consumir begudes 
alcohòliques. Enguany, la campanya tindrà continuïtat i 
es reforçaran els missatges per incidir en el respecte al 
veïnat i als carrers.
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TASTA-SalvaLaNit.pdf   1   27/07/2021   16:02
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El Consell Comarcal crea un servei especial de Transport a la Demanda 
per traslladar veïns de l’alt Berguedà al CAP’s de referència
El Consell Comarcal del Berguedà ofereix un nou servei especial del Transport a la Demanda 
(TAD) perquè els veïns dels municipis de l’Alt Berguedà que s’hagin de desplaçar des dels seus 
municipis fins els seus centres d’assistència primària CAP de referència (Guardiola de Berguedà i 
Berga) perquè els visi�n, ho puguin fer amb aquest transport públic que ges�ona l’ens comarcal.  
ElEl servei especial TAD Salut es va posar en marxa el dilluns 2 d’agost i es preveu que es�gui 
ac�u fins el 20 de setembre. En aquesta data els dispensaris dels municipis de l’Alt Berguedà: 
Gósol, Saldes, Vallcebre, Castellar de N’Hug, Sant Julià de Cerdanyola i La Pobla de Lillet, recu-
peraran el servei habitual de metges. Durant aquest període els consultoris estaran oberts 
amb l’horari habitual amb servei d’infermeria i administra�u. El servei esmentat també 
s’oferirà als veïns de Vilada, Borredà, Castell de l’Areny i Sant Jaume de Frontanyà.
El servei especial TAD Salut es prestarà únicament i exclusiva a aquells ciutadans dels munici-
pis esmentats de l’Alt Berguedà que requereixin atenció mèdica als seus CAP’s de referència: 
Guardiola de Berguedà o Berga. Les condicions per beneficiar-se’n són que no puguin accedir 
a la seva visita amb les línies del transport públic regular d’autobús existents o les del TAD or-
dinari. És a dir: només es podrà fer servir en aquells casos que no hi hagi cap més opció de 
transport públic, prèvia prescripció faculta�va i sempre que no es trac� d’un transport urgent 
que s’hagi de fer amb ambulància o bé transport adaptat.
Seran els propis professionals sanitaris els que decidiran quines són 
les persones que poden accedir a aquest servei especial. Per fer-ho, 
a banda dels criteris mèdics, �ndran en compte aquells usuaris que 
no disposin de cap mitjà de transport públic regular (bus o la TAD or-
dinari). Aquesta informació detallada es pot trobar a la pàgina web: 
h�ps://mobilitat.bergueda.cat/linia o al Codi QR:
Un cop els professionals sanitaris hagin compro-
vat que un usuari compleix aquests requisits, ja 
podran ac�var el servei especial TAD salut.
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Casserres celebra una Festa Major segura 
La Vila de Casserres ja té a punt la festa gran.

Actes i activitats pera totes les edats i gustos, 
i totes comptaran amb les pertinents mesures 
anticòvid. Gaudiu-ne!
Dijous 26 d’agost
21:00h Entrecotada i Actuació (Piscines municipals)
Divendres 27 d’agost
18:00h Presentació i exposició: Declaració 
Drets Humans. Inauguració de l’exposició amb 
la xerrada a càrrec del director Adam Majó Gar-
riga, Director General Promoció i Defensa Drets 
Humans de la Generalitat de Catalunya. LA VELLA LOLA

FIRES I FESTES
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19:00h Dansa del Grup de balla-
rines de Casserres (Plaça Santa 
Maria)
19:00h Actuació de Mambes. Orga-
nitza Grup de Joves (Plaça 1 d’octu-
bre)
20:00h Actuació de la Coral Sant 
Bartomeu (Plaça Santa Maria)
22:00h Havaneres amb “La Vella 
Lola” (Plaça Sant Marí)
22:30h Actuació de Sixtus. Organit-
za Grup de Joves (Plaça 1 d’octubre)

Dissabte 28 d’agost
08:00h Concurs de Pintura ràpida
08:00h Sortida de la cursa “La 
Casserrenca” (bicicletes i córrer)
09:00h a 11:00h Proves de nens al 
circuit.
11:00h Eliminatòries d’adults.
12:00h Vermut amb X-trio. Org. 
Grup de Joves (Plaça 1 d’octubre)
Tarda  Celebració de la Casserres 
Salvatge. (Camp de la Llangotera)

15:00h Inscripcions Torneig de 
Botifarra (Pavelló d’esports)
16:00h Torneig de Botifarra (25€ 
per parella)
18:00h Actuació d’Elisabeth Ma-
joral (Plaça Santa Maria)
19:00h Actuació de Perifèria. 
Organitza Grup de Joves (Plaça 1 
d’octubre)
22:00h a 24:00 Actuació d’Ostres 
Ostres (Plaça Santa Maria)
22:30h Concert amb Pirat’s 
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 FM CASSERRES

27 Agost, 22.00h

20 Agost, 22.00h

13 Agost, 22.00h

Sound Sistem. Organitza Grup de 
Joves (Plaça 1 d’octubre)
Diumenge 29 d’agost
12:00h Vermut amb Swite Duo. 
Organitza Grup de Joves (Plaça 1 
d’octubre)
12:30h Actuació de la Cobla Ber-
ga Jove (Plaça Santa Maria)
17:00h Presentació del Casser-
res FC. Inauguració del camp 
“Lluís Calveras” i partit de fut-
bol entre el Casserres i l’Olvan.
19:00h Actuació de Jises & The 
Funkytecks. Organitza Grup de 
Joves. (Plaça 1 d’Octubre) 
19:00h Actuació de l’Orquestra 
Solistes (Plaça Santa Maria)
22:00h Concert Fi de Festa amb 
l’Orquestra Solistes 
22:30h Actuació de Besos de Per-
ro. Organitza Grup de Joves. (Pla-
ça 1 d’Octubre) 
Dilluns 30 d’agost
18:00h Actuació In-
fantil amb Rikus (Pla-
ça Santa Maria)
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VILADA
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Visitar una illa llunyana o un país exòtic, saltar en paracaigudes, fer 
submarinisme o en�lar-se en un vaixell per veure balenes... aquestes 

són només algunes de les activitats que ens passen pel cap quan 
pensem en aventura, vacances o relax. Però aquest any hem après 
més coses, hem anat més enllà. Aquest any hem après que, a prop, 
molt a prop, tenim coses excepcionals i que la veritable aventura, 

sovint, la tenim al costat de casa.

Et volem convidar de nou al Berguedà per fer les coses com no les has 
fet abans, perquè les visquis encara més intensament.

www.visitbergueda.cat
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etat, però el cost del projecte la 
va fer desistir. En aquell lloc es 
va aixecar un cinema anomenat 
Pathé Palace. A partir d’ales-
hores, gairebé es va retirar de 
la vida pública i va morir el 6 de 
desembre de 1945. El seu cos va 
ser enterrat al cementiri de les 
Corts.

Bibliografia: Josep Cunill “Elena Jordi. 
Una reina berguedana a la Cort del 
Paral·lel”. 
Àmbit de Recerques del Berguedà.
Foto: lamanyana.cat

Montserrat Casals i Ba-
qué, més coneguda com a 

Elena Jordi, va néixer un 20 de 
novembre de 1882 a Cercs. Amb 
la seva família es van establir a 
Barcelona el 1906, ella viuda i 
amb dos fills. Allà, van obrir un 
estanc, que es va convertir en 
un lloc on passaven molts per-
sonatges de la cultura. 
Va conèixer persones del món 
del teatre com Jandru soler, 
Salvador Vilaregut o Ramon 
Tor que la van introduir al tea-
tre, primer amb papers discrets, 
i ben aviat més importants. Va 
actuar al Teatre Íntim d’Adrià 
Gual on una Margarida Xirgu 
molt jove ja era primera actriu. 
Després, ho va fer al Principal i 
a la Companyia d’Enric Borràs i  
la de Josep Santpere. Ben avi-
at, va destacar, apart de la seva 
bellesa, per les seves dots inter-
pretatives i perquè no dubtava a 
despullar-se a l’escenari. 

PeP
Masana

Periodista 

i escriptor

La primera directora de cine a Espanya 
era de Cercs

HISTÒRIES I HISTORIETES (23)

L’obra “La dona nua” la va aca-
bar de catapultar a la fama, i es 
va convertir en una de les reines 
del Paral·lel.
Al 1914 esdevingué empresària 
i va formar la “Companyia Ca-
talana de Vodevil Elena Jordi” 
amb la que va tenir molt d’èxit, 
sobretot entre les classes més 
populars. 
I al 1916, aquesta dona inquieta, 
va entrar al món del cinematò-
graf, amb la seva germana Tina, 
fundant la productora Studio 
Films. El seu primer paper al 
cine va ser a “La loca del mo-
nasterio”. 
Al 1918, va produir, dirigir i pro-
tagonitzar la pel·lícula “Thaïs”, 
basada en l’òpera de Masse-
net, a la vegada inspirat en el 
llibre Thaïs d’Anatole France. 
La pel·lícula era de dues bo-
bines i hem de tenir en compte 
que en aquella època del cine 
mut no passaven de 10 minuts. 

Dos anys abans s’havia estrenat 
a França una pel·lícula futurista 
també sobre la mateixa novel·la.
De ben segur, Elena Jordi, de-
nunciada diverses vegades per 
immoralitat, s’identificava amb 
Thaïs, una cortesana d’Alexan-
dria, coneguda per ser la per-
dició dels homes degut a la seva 
bellesa i seducció. 
Un ermità, segurament atret i 
obsessionat per ella, la va in-
tentar convertir al cristianisme 
i ho va aconseguir. La dona va 
entrar en un convent, va donar 
les seves immenses riqueses al 
poble més desvalgut, i no va 
sortir en anys. La paradoxa de 
la llegenda de Thaïs és la felici-
tat d’ella envers la vida, envers 
la buidor vital del monjo, sem-
pre obsessionat per no pecar. 
És el debat entre el terrenal i el 
celestial, l’amor humà i el diví.
Elena Jordi va intentar cons-
truir un teatre de la seva propi-

El
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a 
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 Consells per a l’estiu en època de pandèmiaSALUT

Amb l’arribada de l’estiu els dies s’allarguen i ve 
de gust sortir de casa i aprofitar el temps de 

lleure per fer activitats a l’aire lliure.
La llista d’opcions és interminable: fer una excur-
sió, anar de càmping, banyar-se a la platja i a la 
piscina, viatjar, o senzillament passar una bona 
estona en companyia de la família i dels amics.
D’una banda, tot i que l’estiu és una bona època 
per incorporar hàbits de vida saludable al nostre 
dia a dia, com ara fer activitat física o seguir una 
alimentació saludable, és, alhora, l’estació que 
més propicia els excessos.
D’altra banda, la calor, el sol i l’aigua ens poden 
jugar males passades si no apliquem mesures de 

protecció per garantir la nostra seguretat. Seguir 
algunes recomanacions us pot ajudar a prevenir 
riscos i gaudir d’un estiu saludable i segur.
En època de pandèmia cal, sobretot, seguir els con-
sells de salut per a evitar contagis. Els trobareu a 
l’enllaç mitjançant el codi QR:
Consells importants:
- Tapeu-vos la boca i 
el nas en tossir o esternudar
- Manteniu la distància de seguretat    
amb altres persones
- Poseu-vos la mascareta
- Eviteu compartir menjar i estris
- Limiteu la vida social

- Netegeu i desinfecteu la llar
- Avalueu la vostra exposició diària a la COVID-19
Cada activitat que fem en societat comporta un 
nivell d’exposició al contagi de la COVID-19. 
Hem fet una aproximació per ajudar-vos a avalu-
ar-la tenint en compte alguns factors clau:
El temps que dura l’activitat: com menys temps 
dura, menys nivell d’exposició.
Si és a l’interior o a l’aire lliure: les activitats a 
l’exterior i en espais amb bona ventilació fan 
més difícil la possibilitat de contagi.
El nombre de persones que hi participen: l’acu-
mulació de persones augmenta la possibilitat 
que el virus hi sigui present. A més, és important 
que en espais molt concorreguts, hi hagi el mí-
nim de persones amb risc de patir complicacions 
per la COVID-19.
Millor persones conegudes: tot i que no és reco-
manable reunir-se amb massa persones alhora,
és més segur si no són desconegudes.
La força amb què exhalem o el to de veu que fem 
servir: quan les persones que ens envolten respi-
ren fort (per fer un esforç, per projectar la veu o 
per exhalar fum del tabac), tenim més possibili-
tats de ser contagiats.
Per tot això, us recomanem que exigiu que es 
compleixin les mesures de seguretat a tots els 
entorns on us moveu. No és el mateix un acte pú-
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blic amb distància i mascaretes que un on això no 
es respecta. I, com sempre: renteu-vos les mans 
sovint i limiteu els contactes socials als membres 
del vostre grup estable.
I si teniu símptomes...
Davant de l’aparició de símptomes com febre, tos, 
sensació de falta d’aire, malestar general, diarrees 
o vòmits: truqueu al 061 /Salut Respon, feu una 
eConsulta a través de La Meva Salut, o contacteu 
amb vostre centre d’atenció primària.

Canal salut – Generalitat de Catalunya

LES 7 CARES DEL PEDRAFORCA, 
PROJECTE DE REFERÈNCIA A 
NIVELL EUROPEU

La Comissió Europea Interreg MED ha seleccionat 
el projecte EMbleMatiC (Muntanyes Emblemàtiques 
del Mediterrani) i les seves eines metodològiques per 
replicar-les en altres territoris d’àmbit europeu. 
L’eco-itinerari de les 7 cares de Pedraforca, fruit 
del projecte EMbleMatiC, serà un referent per 
4 muntanyes europees que volen implementar 
aquesta metodologia al seu país. D’aquesta mane-
ra es reforça el posicionament del Pedraforca i del 
Berguedà com a destinació turística sostenible. 
Aquesta iniciativa sorgeix de l’Agència de Desen-
volupament del Berguedà, entitat impulsora del 
projecte EMbleMatiC a la comarca. 

La durada és de 13 mesos (de juny 2021 a juny 
2022) i hi participaran 3 de les muntanyes que ja 
van participar en l’anterior projecte i 4 de noves. 
Les que repeteixen i que actuaran com a “donants 
metodològics” i referents són el Canigó, l’Olimp 
i el Pedraforca, mentre que les que actuaran 
com a “receptores” de la metodologia per poder 
implementar en els seus territoris seran Komo-
vi (Montenegro), Monte Lessini i Stromboli 
mountains (Itàlia) i Kozjak (Croàcia). 
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 INFO BERGUEDÀ

Mossos d’Esquadra 112
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
Farmàcia 938 230 300
www.avia.catavia@diba.cat
Mercat setmanal   (dimecres) 

CASTELLAR 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
www.castellar.cat      castellarr@diba.cat
CERCS 
Ajuntament 938 247 890
Museu de les Mines         938 248 187
Dispensari: Cercs 938 248 527
Dispensasi: 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
Mercats: Cercs (dijous)- Sant Jordi (dimarts)
L’ESPUNYOLA 
Ajuntament 938 231 055
fwww.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)
GISCLARENY 
Ajuntament 937 441 020
www.gisclareny.cat  

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 - 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 

BAGÀ
Ajuntament 938 244 013
Dispensari 938 244 500
Farmàcia 938 244 101
Club Jubilats Sant Jordi 938 244 401
www.baga.cat  baga@diba.cat
Mercat setmanal                                        (dimcres)
BERGA
Ajuntament 938 214 333
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
www.casserres.cat  casserres@diba.cat
Mercat setmanal  (dijous)
CASTELL DE L’ARENY 
Ajuntament 938 238 025
www.castelldelareny.cat -  castell@diba.cat 
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GÓSOL 
Ajuntament 973 370 055
Dispensari 973 370 201
www.gosol.ddl.net 
Mercat setmanal   (dijous)
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ 
Ajuntament 938 227 059
Dispensari  938 227 172
www.guardioladebergueda.cat 
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
Dispensari 938 236 006
www.poblalillet.cat 
Mercat setmanal   (dissabte)
PUIG-REIG 
Ajuntament 938 380 000
Vigilants Locals 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
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
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
www.vilada.cat 
VIVER I SERRATEIX 
Ajuntament 938 204 922
www.viveriserrateix.cat 
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PROTOCOLS 
COVID-19 
ACTIUS!


