
OCTUBRE
NOVEMBRE 2021

EL BERGUEDÀ
núm 29 Terra de

BoleTs

Fireta “Tocats pel bolet”
Montmajor · Dissabte 16 d’octubre



t

Programació
Setembre—Desembre 2021

GALA DELS 30 
ANYS DE TELEVISIÓ  
DEL BERGUEDÀ 
Presentació:  
Eric Calderer i Alba Sanclimens

ACTES AMB MOTIU DE 
LA MARATÓ DE TV3 
Comissió de Salut Mental del Berguedà (*)EN PATUFET 

(I ELS SEUS PARES) 
Teatre Nu

PORT BO
Cantada d’havaneres  
i cançó de taverna

ENCARA HI HA 
ALGÚ AL BOSC
Anna Maria Ricart Codina
ACTE AMB MOTIU DEL 25N

LA BELLA I LA BÈSTIA 
Munt d’Arts

EL PETIT DE CAL ERIL
“N.S.C.A.L.H.”

LA DONA DEL 
TERCER SEGONA
Teatre Nu

BLACK BLOC 
Sanyes

Dissabte 9 — 19:00 h

Divendres 19 — Dissabte 20 — Diumenge 21

Dilluns 1 — 18:00 h

Diumenge 17 — 19:00 h

Diumenge 28 — 18:00 h

Diumenge 7 — 18:00 h
Dissabte 6 — 21:30 h

Dissabte 23  — 21:30 h

Diumenge 5 — 18:00 hDissabte 13  — 19:00 h

Acte de commemoració

Espectacle familiar

Música

Teatre

Teatre musical

Música
Teatre

Màgia

Preu general: gratuït,  
inscripció prèvia (*)

Preu general: 10 € | Fins a 16 anys: 5 €

Taquilla inversa (*)

Preu general: 15 € | Fins a 18 anys: 10 €  

Preu general: 12 € (*)

Preu general: 10 €
Preu general: 10 €

Preu general: 10 € | Fins a 18 anys: 5 €

Octubre

Desembre

Novembre

INTERNET 
https://ticketara.com

TAQUILLA 
1 hora abans de la funció

VENDA D’ENTRADES

(*) Més informació, venda d’entrades o inscripció: segons cartell específic.

ORGANITZA:

COMISSIÓ DE SALUT MENTAL DEL BERGUEDÀ

AMB EL SUPORT DE:
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Amb el suport de:

�es de fa unes setmanes comencem a veure a les 
xarxes socials, i a vegades en directe, cistelles 
amb bolets, aquest preuat obsequi de la natura 

que, any rere any, converteix el Berguedà i les comar·
ques veïnes en l’epicentre micològic de Catalunya. 
Aquest Tasta està dedicat a les festes i mercats boletaires 
de la comarca com la Festa boletaire de Vilada, el Mercat 
de Guardiola de Berguedà, la Fireta Tocats del Bolet de 
Montmajor, amb el Museu del Bolet i altres activitats. 
Hem volgut conèixer com es presenta la temporada bole·
taire, parlant amb Juan Martínez, del Centre de Ciència 
i Tecnologia Forestal de Catalunya, però també hem de 
destacar altres festes importants, com la Festa Major de Cercs. 
La cultura també hi té un paper destacat, amb la progra·
mació de les activitats de tardor i hivern al Teatre Muni-
cipal de Berga o el tren del ciment, el xalet del Catllaràs 
i els jardins Artigas de la Pobla de Lillet. Les seccions 
d’opinió amb Pep Masana, Joan Roma i Ramon Mino-
ves, juntament amb la informació comercial més impor·
tant, conformen aquest Tasta número 29 . 
Que trobeu molts bolets però, SEMPRE, respectant la 
natura i les propietats i explotacions agrícoles i forestals. 

Les aplicacions següents corresponen a formes  
d'identificació corporativa del Departament de la 
Presidència amb tipografies de cossos 8 i 12 en 
composició horitzontal i centrada, i també en composició 
vertical només per a aquells casos en què l'espai ho 
requereixi.

Podeu consultar la normativa en el manual, disponible 
en línia a: 
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/identitat-visual

No ens fem resposables de les 
opinions dels col·laboradors

PRESENTACIÓ LA VINYETAEDICIÓ

Propera edició del tasta núm 30
FESTES DE NADAL
01 de desembre (aprox.)
publicitat: tasta@tasta.cat
tel. 617 39 59 78

(tancament edició 24 de novembre)

 

Tardor Boletaire
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 TEMPORADA BOLETAIRE

Una temporada boletaire “normal”
“Aquesta temporada no serà de les 
millors, però tampoc de les pitjors”. 
Són declaracions al Tasta de Juan 
Martínez de Aragón Ramírez 
de Esparza, doctor enginyer de 
forests i investigador del Centre 
de Ciència i Tecnologia Forestal 
de Catalunya.
La temporada ha començat tard. 
Segons explica l’investigador, 
“s’ha iniciat quinze dies més tard. 
El bosc està humit perquè ha plo·
gut, però no a tot arreu ho ha fet 
igual. Al Solsonès va més tard per·
què les tempestes de principis de 
setembre no van ser tan abundants 
com al Berguedà, però tot està bé 
perquè comencen a sortir rovellons 

i alguns camagrocs. S’estan veien 
diferents espècies. Si anem més 
al Pirineu, sobretot al Pirineu de 
Lleida, està més parat perquè hi 
ha plogut poc, tot i que mica en 
mica s’està recuperant. En resum, 
podem dir que aquesta temporada 
serà curta, perquè ha començat 
tard, i força normal pel que fa a 
producció. El 2018 va ser un any 
excepcional, però aquest no ho 
serà, ja que els models predictius 
d’aquests mesos ens diuen que, pel 
que fa a pluges, seran normals més 
aviat secs. Ara, si al final la pluja 
s’anima, la campanya pot millorar. 
En una temporada mitja es poden 
produir uns 60 quilos de bolets per 
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 TEMPORADA BOLETAIRE

hectàrea, mentre que en una excep·
cional es pot arribar a 200 quilos 
per hectàrea i en una de dolenta no 
passem de 15 o 20 quilos”.
Pel que fa al canvi climàtic, que ha 
produït tantes variacions a les pre·
cipitacions i temperatures, Juan 
Martínez explica que “analitzant 
els 23 o 24 anys que prenem dades 
de diverses parcel·les, no hem de·
tectat una diferència significativa 
pel que fa a producció ni a oscil·
lacions de temporades boletaires. 
Sempre han seguit un mateix patró 
cíclic, pel que creiem que el canvi 
climàtic no hi afecta gaire. Tampoc 
sabem com afectarà el canvi cli·
màtic als mesos de tardor, ja que 

els darrers anys hi ha hagut força 
pluja, el que no podem dir que sigui 
dolent per a la producció de bolets. 
El que sí que hem vist és que hi ha 
hagut un endarreriment en la pro·
ducció de bolets. Estem veient que 
els bolets surten més tard d’una 
manera més constant, durant més 
anys s’endarrereix la temporada, 
com ha passat enguany al Pirineu, 
i això és a causa del canvi climàtic 
perquè cada vegada plou menys 
a l’agost. Menys tempestes que 
abans al Pirineu i Prepirineu pel 
que s’endarrereix l’inici de produc·
ció. A nivell d’espècies, no hem de·
tectat cap canvi”.
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Finalment, hem demanat a Juan 
Martínez de Aragon com influ·
eix la massificació als boscos en 
el lloc i cicle de vida dels bolets a 
casa nostra. El doctor enginyer de 
forests ens explica que “el que sí 
hem vist és que el trepitjat cons·
tant de la mateixa zona de bosc, fa 
que les condicions físiques i quími·
ques canviïn. Sobretot les físiques. 
Hi ha menys compactació del sòl, 
hi ha menys drenatge de l’aigua. 
Això fa que algunes especies no 
surtin i en surtin altres. Així, a les 
zones més trepitjades, succeeix 
que deixen de sortir espècies que 
ens agraden molt com rovellons, 
fredolics o camagrocs. Cada vega·

da hi ha més gent al bosc i amb la 
pandèmia encara ha crescut més el 
nombre de persones que, a més de 
buscar bolets, hi fa activitats com 
bicicleta, muntanyisme, escalada, 
etc.”.
Martínez de Aragon afegeix que 
“el bosc s’ha de cuidar. Hi ha molta 
gent que ara ha anat al bosc sense 
haver·hi anat mai abans, sense que 
hi hagi una tradició familiar que els 
transmetin què és el bosc, què són 
els bolets, la seva importància pel 
bosc...i això fa que transitin pels 
boscos pitjor que per casa seva, ja 
que els sembla que el bosc no té 
propietari i que hi poden fer el que 
volen”.  

TEMPORADA BOLETAIRE
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El bolet és el gran protagonista de la tardor al Ber-
guedà i un dels productes estrella de la comarca. 
Per això, un any més, l’Associació d’Hostaleria 
i Turisme organitza la Cuina del Bolet del Ber-
guedà. Fins a 14 restauradors de la comarca han 
creat menús pensats per degustar diferents tipus 
de bolets i donar a conèixer maneres noves de 
consumir aquest aliment tan valorat. 
La Cuina del Bolet es va iniciar el 25 de setem·
bre i s’allargarà fins al 15 de novembre. Durant 
aquestes setmanes, els comensals d’arreu tin·
dran una gran varietat de menús on triar, ja si·
guin menús tancats, menús degustació o menús 
a escollir. Els preus d’aquests oscil·len entre els 
20 i els 62 euros. A més, en aquesta edició s’ha 
incorporat un sistema per a mesurar l’efectivitat 
de la campanya. D’aquesta manera, se sabrà 
quantes persones han visitat la comarca gràcies 
a la Cuina del Bolet i si la publicitat que s’ha fet 
als diferents mitjans és efectiva. 
Com a novetat d’enguany, la Cuina del Bolet 
del Berguedà col·laborarà amb la Marató de 
TV3. Una part dels beneficis que es recaptin 

amb la campanya gastronòmica es destinaran a 
aquesta iniciativa, que aquest any es centra en 
la salut mental.
La 21ena edició de la Cuina del Bolet s’ha or·
ganitzat amb la col·laboració de l’Agència de 
Desenvolupament del Berguedà, el CCAM, 
la Diputació de Barcelona, la xarxa de 
productes de la terra i està patrocinada per 
Cellers Abadal, Cava Rovellats i Monbolet.
Per gaudir d’aquesta iniciativa només cal esca·
nejar el codi QR o visitar la pàgina web: 
www.cuinadelbolet.com

14 restauradors participen en la campanya 
de la Cuina del Bolet del Berguedà

TEMPORADA BOLETAIRE
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Ramon
minoves

President Penya 
Boletaire de Berga

Temporada de bosc 
i bolets

OPINIÓ

En els últims anys, els banys de 
bosc i natura han anat en aug·
ment a Catalunya. 
Segurament ha estat fruit de 
diverses situacions socials i 
econòmiques. Però els humans 
tenim necessitat, de tant en 
tant, de retornar als hàbitats 
més naturals.
Amb l’arribada de la tardor, 
també arriben els bolets, de 
tots colors, formes i textures, 
amb gustos diferents i fins i tot 
amb olors diferents pels més 
avesats. Però també el que és 
més evident és la riuada de gent 
als boscos de tot Catalunya i 
del Berguedà.
Enguany, per segon any con·
secutiu, no hi ha hagut Festa 
dels Bolets amb el Concurs 

de Boletaires i el seu esmor·
zar. Tampoc l’aparició, com per 
“art de màgia”, d’una magnifica 
falla amb al·legories boletaires 
al passeig de la Pau de Berga, 
després de mesos de treball 
intensos. La COVID-19, amb 
les normatives del PROCICAT 
de prevenció de la salut, posen 
dificultats insalvables per a 
realitzar una diada boletaire de 
manera reeixida. 
Malgrat tot, els bolets esperen 
els intrèpids boletaires arreu 
dels boscos del país. Tot i això, 
aquesta anada al bosc, cal fer·
la amb respecte a la natura i 
sobretot a tot al medi natural. 
Deixar el lloc més net del que 
l’hem trobat de papers, llaunes 
i escombraries en general és 

obligació de tots. Però també 
respectar els filats que guarden 
les vaques i tot el bestiar és in·
dispensable per tal que la gent 
que viu a pagès no vegi alterada 
la seva vida. 
Tot i això, esperem que la pan·
dèmia deixi de fer estralls i de 
cara l’any vinent fer renéixer de 

nou i amb més força i creativitat 
que mai la Festa dels Bolets. 
Bona temporada de bolets. 
Visca el rovelló!

Ramon minoves
PResident de la Penya BoletaiRe 
de BeRga
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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!

CULTURA

Berga vesteix de cultura la tardor i l’hivern 
Teatre, música, màgia i actes commemoratius i solidaris
formen la nova temporada cultural
El Teatre Municipal de Berga ha iniciat una nova 
temporada cultural que inclou una desena de pro·
postes de teatre, música, teatre musical, màgia, 
espectacles familiars i actes commemoratius i 
solidaris que es portaran a terme entre els mesos 
de setembre i desembre. 
La programació ha estat impulsada per l’àrea de 
Cultura de l’Ajuntament de Berga, amb la col·

laboració del Departament de Cultura de la Gene-
ralitat de Catalunya i la Diputació de Barcelo-
na, a través de Programa.cat, i es completa amb 
quatre propostes promogudes per Televisió del 
Berguedà, la Fundació privada Tutelar del 
Berguedà, Munt d’Arts i la Comissió de Salut 
Mental del Berguedà. El material de difusió de 
la temporada cultural de tardor i hivern ha estat 
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dissenyat per l’estudi FURA amb la col·laboració 
d’Anna Escobet.  
La programació, que va començar el 26 de setem·
bre amb El bon policia de Santiago Rusiñol, amb 
Ricard Farré i Arnau Puig, continua el 9 d’octubre 
amb la gala de la Televisió del Berguedà.

Tres dècades televisives 
El 8 de setembre es van complir 30 anys del naixe·
ment de Televisió del Berguedà. Per commemorar 
l’efemèride, l’equip que forma part de la televisió 
local ha preparat una gala de celebració presen·
tada per Eric Calderer i Alba Sanclimens, que 

es farà el dissabte, 9 d’octubre, a les 19 h. Cal re·
servar butaca enviant un missatge de WhatsApp 
al telèfon 679 781 535. La gala també es podrà 
seguir en directe per Televisió del Berguedà. 

Havaneres i cançó de taverna 
El grup Port Bo oferirà una cantada d’havaneres 
i cançó de taverna en benefici de la Fundació 
privada Tutelar del Berguedà. Josep Nadal 
(tenor), Irineo Ferrer “Mineu” (baríton) i Car-
les Casanovas (veu baixa, guitarra i direcció 
musical) oferiran una actuació farcida de temes 
propis i temes populars. El concert tindrà lloc el 

PORT BO
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CULTURA
diumenge, 17 d’octubre, a les 
19 h. L’actuació és solidària 
i s’aplicarà el sistema de 
taquilla inversa en què cada 
espectador i espectadora 
decideix allò que vol pagar 
un cop finalitzat l’especta·
cle sense que hi hagi un preu 
mínim o màxim establert.

No sabràs com acabarà la història 
Berga formarà part de la gira de concerts del 
grup El Petit de Cal Eril, que acaba de publicar 
el seu vuitè disc ocult rere les sigles N.S.C.A.L.H. 
(No Saps Com Acabarà La Història). El Petit de 
Cal Eril és un grup integrat per Joan Pons (veu i 
guitarra), Artur Tort (teclats), Dani Comas (baix), 
Ildefons Alonso (bateria) i Jordi Matas (guitar·
res i teclats) i, el dissabte 23 d’octubre, actuarà 
al Teatre Municipal de Berga, a les 21:30 h. Les 
entrades tindran un preu de 10 €.

Una rondalla popular cata-
lana
Es tracta d’una adaptació de 
la popular rondalla catalana 
sota el títol En Patufet (i els 
seus pares) de Teatre Nu. És 
un text escrit en un vers picat 
i viu, amb tocs d’humor i ten·
dresa. Una proposta adreçada 

al públic familiar i interpretada per Maria Beren-
guer, Víctor Borràs i Meritxell Santamaria. 
L’espectacle es farà el dilluns, 1 de novembre, a les 
18 h. L’entrada costarà 10 € per al públic general i 5 
€ per a les persones menors de 16 anys. 

La Bella i la Bèstia  
La companyia teatral de Munt d’Arts presenta·
rà el musical La Bella i la Bèstia, a càrrec d’una 
vintena d’actors i actrius berguedans. Es tracta 

 EL PETIT DE CAL ERIL
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d’una adaptació del tradicional conte francès 
conegut per la versió cinematogràfica de Disney. 
Les representacions de l’espectacle tindran lloc el 
dissabte, 6 de novembre (21:30 h) i el diumenge, 7 
de novembre (18 h). Les entrades costaran 12 € i es 
poden reservar als telèfons 630 750 297 i 692 
802 175.

Màgia innovadora i transgressora
Black Bloc és un espectacle de màgia a càrrec 
del jove il·lusionista Sanyes, que posa el focus so·
bre els problemes més greus de la nostra societat 
i utilitza la seva màgia inno·
vadora i transgressora com 
una eina de denúncia sobre 
temàtiques com la xenofòbia, 
el racisme, el canvi climàtic 
o les persones refugiades. 
Black Bloc és un especta·
cle recomanat per a públic 

a partir de 10 anys. Es 
farà el dissabte, 13 de 
novembre, a les 19 h. 
L’entrada per veure 
l’espectacle costarà 10 
€ per al públic general i 
5 € per a persones fins 
a 18 anys. 

Marató per la salut mental
El Teatre Municipal de Berga acollirà tres jorna-
des d’activitats sobre la salut mental. Es 

tracta d’actes en benefici 
de La Marató de TV3, que 
enguany estarà dedicada a 
les patologies mentals. La 
Comissió de Salut Mental 
del Berguedà organitza i 
coordina el programa d’acti·
vitats, que inclourà propostes 

diverses com conferències, 
taules rodones, concerts, 
activitats esportives o 
exposicions. Els actes es 
desenvoluparan del 19 al 21 
de novembre i els horaris es 
podran consultar en un pro·
grama a part. 

Supervivents de les violacions durant la 
guerra a Bòsnia i Hercegovina
La guerra dels Balcans va passar al cor d’Euro-
pa, a dues hores d’avió de Barcelona. El novem·
bre de 2020 va fer 25 anys que va acabar oficial·
ment la guerra a Bòsnia i Hercegovina on entre 
25.000 i 50.000 nenes i dones van ser violades 
com a estratègia de neteja ètnica. Encara hi ha 
algú al bosc és una obra d’Anna Maria Ricard 
protagonitzada per Ariadna Gil, Montse Esteve, 
Òscar Muñoz, Magda Puig, Judit Farrés, Erol 

BLACK BLOC

ENCARA HI HA ALGÚ AL BOSC
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Servei de distribució
de gasoil a domicili
industrial, agrari i per a calefacció

Servei, qualitat i confiança

93 821 01 93
Passeig de la Pau, s/n
08600 Berga · Barcelona

ballus@ballus.cat
www.ballus.cat

Llerí i Pep Pascual. Es representarà 
el diumenge, 28 de novembre, a les 
18 h, en el marc dels actes del Dia In·
ternacional per a l’eliminació de la vi·
olència envers les dones (25N). L’obra 
està recomanada per a persones a 
partir de 14 anys i l’entrada costarà 
15 € per al públic general i 10 € per a 
persones fins a 18 anys. Aquesta obra 
va fer estada al Teatre Nacional de 
Catalunya el gener d’aquest any.   

L’estigma de la salut mental 
La programació cultural de tardor i 
hivern es clourà amb l’espectacle La 
dona del tercer segona de Teatre 
Nu. Es tracta d’un monòleg protago·
nitzat per Àurea Márquez, que in·
terpreta una dona de cinquanta anys, 
carnissera de professió, que viu amb 
el seu fill, i explica davant de la seva 
comunitat de veïns un fet relacionat 
amb les malalties mentals i amb l’es·
tigma que arrosseguen les persones 
que en pateixen alguna. El muntatge 
es representarà el diumenge, 5 de 
desembre, a les 18 h i l’entrada cos·
tarà 10 €.

Informació i venda d’entrades
La venda d’entrades dels especta·
cles programats per l’Ajuntament 
de Berga (El bon policia, El Petit de 
Cal Eril, En Patufet (i els seus pares), 
Black Bloc, Encara hi ha algú al bosc 
i La dona del tercer segona) són a la 
venda a través del portal web www.
ticketara.com i també es podran ad·
quirir a la taquilla del Teatre Munici·
pal de Berga, una hora abans de l’inici 
dels espectacles. 
L’àrea de Cultura també posa a dis·
posició de la ciutadania un canal per 
atendre consultes a través de l’adre·
ça de correu electrònic cultura@
ajberga.cat i del telèfon 600 463 
398. L’horari d’atenció telefònica serà 
de dilluns a divendres, de 9 a 13 h.

Mesures d’higiene i seguretat 
per a la Covid-19
El Teatre Municipal de Berga man·
tindrà el protocol de prevenció es·
tablert la temporada passada per tal 
de garantir la seguretat de l’equip 
artístic, l’equip tècnic i el públic. 

CULTURA
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 GUARDIOLA

MERCAT DEL BOLET DE 
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

16 i 17 d’octubre 
Festa del Bolet
Consultar activitats a: 
www.guardioladebergueda.cat

D’octubre a novembre, 
a la plaça de l’església.

1 de novembre, Fira de Tots Sants 
a Guardiola de Berguedà
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 VILADA

IXè Concurs literari
Aurora Bertrana 2021
Com ja és habitual el concurs s’es·
tructura en 3 categories per grups 
d’edat: infantil (fins als 11 anys 
d’edat), juvenil (dels 12 als 17 anys) i 
adult (a partir de 18 anys). Els premis 
per a la categoria d’adult són econò·
mics: 300€ el primer premi, i 150€ 
el segon premi; mentre que per la 
categoria juvenil i infantil els premis 
consistiran en llibres i/o un obsequi 
segons s’especifica a les Bases.
Fins al 15 d’octubre es poden presen·
tar les narracions corresponents a 
cadascuna de les categories (ja sigui 
per correu postal, correu electrònic a 
vilada@vilada.cat o presencialment 
a les oficines de l’Ajuntament de 
Vilada). Es preveu que el lliurament 
de premis es faci durant el mes de 
desembre. El Concurs literari “Auro·
ra Bertrana” va ser impulsat per un 
grup de joves del poble i es va cele·

brar amb èxit en una primera etapa 
entre els anys 2008 i 2011. En una 
segona etapa, coincidint amb l’any 
Bertrana, l’Ajuntament de Vilada 
va decidir recuperar·lo i assumir·ne 
l’organització. Des de llavors, s’ha 
consolidat en xifres de participació 
que augmenten cada any i que en 
l’última edició va apropar·se al cen·
tenar de treballs presentats d’autors 
i autores d’arreu dels Països Cata·
lans. D’aquesta manera el municipi 
recorda el pas de la família Bertrana 
al poble, i reivindica la figura d’Au·
rora i Prudenci com a ensenya del 
patrimoni cultural de Vilada. Des de 
l’Ajuntament de Vilada es convida 
a tothom a participar en un concurs 
obert a la cultura popular i a la nar·
rativa més propera. Les bases es 
poden consultar al web 
www.vilada.cat.
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DIUMENGE 10
11 h. Missa Solemne a l’església.
11:30 h. Taller de dibuix infantil, amb 
premis per als participants.
12 h. Ballada de Gegants.

16:30 h. SCAPE ROOM - VÍCTIMA17.
A càA càrrec de Simulacre8. (Inscripció: 18 euros 
per a grup de 3 persones)
Inscripcions: Núria 639456685
          Isaac 667002286

5 d’OCTUBRE DATA MÀXIMA PER INSCRIPCIONS I VENDA DE TIQUETS
Les activitats es duran a terme a la PLAÇA DIPUTACIÓ. 
En cas de pluja es faran al Local Social.

DISSABTE 9
11-13 h. II Concurs de puzzles per pare-
lles al local social. Cal inscripció (10 euros).
Si plou, aquesta activitat es realitzarà a la sala polivalent.

12 h. Animació Infantil.
16 h. Sessió de Zumba per fer baixar el dinar.
17 h. Berenar musical amb la Laura 
Luceño, que constarà de coca i xocolata. 
Preu: 2€. Venda de tiquets: Merceria i Forn. 
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Van presentar un projecte de sistema 
de reconeixement automàtic de bolets 
a partir de fotos enviades per mòbil a 
uns servidors amb xarxes neuronals 
profundes.
I, com no, sempre ens quedarà el Cen-
tre de Ciència i Tecnologia Forestal 
de Catalunya, amb seu a Solsona, el 
qual, gràcies a l’estudi setmanal de les 
seves 200 hectàrees repartides per tot 
Catalunya, fa una previsió de la collita 
abans i al final. La mitjana de les dues 
últimes dècades s’ha situat entorn als 
60 quilos per hectàrea, essent el 2014 
un any excepcional amb 200 quilos per 
hectàrea. Amb el seus estudis, conclo·
uen que la producció del bolet augmen·
ta en terrenys amb una correcta gestió, 
amb la retirada d’arbres vells per afavorir 
l’arribada de la llum a terra i augmentar 
la fotosíntesi, sobretot amb la tòfona i el 
rovelló, doncs a més, les clarianes aug·
menten la humitat del sòl.
Bé, que tingueu una molt bona tem·
porada de bolet i, sobretot, sobretot, 
hi ha dues coses que la tecnologia no 
pot suplir: un bon entrepà i una bona 
companyia!

Fa temps que la tecnologia ha en·
trat al món del bolet. Un exem·

ple són les nombroses aplicacions per 
a mòbil que han sortit durant els últims 
anys relacionades amb aquest sector. 
S’han convertit en les nostres guies, en·
ciclopèdies, per poder identificar, amb 
infinitat de fotografies fetes des de 
diferents angles, si el bolet que tenim 
al davant és comestible o no, quines 
propietats té i de quines maneres el 
podem cuinar. Tot i que cal anar sempre 
amb compte! Amb el GPS connectat, 
ens ofereixen la possibilitat de saber en 
quines muntanyes tenim més possibili·
tats de trobar l’espècie que busquem, o 
de guardar, ben guardada, la ubicació 
del lloc concret on hem carregat, per 
tal que no ens passi com a molts, que 
després no hi sabem tornar. La majoria 
d’aplicacions solen tenir comentaris 
d’experts i d’altres usuaris que ens 
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poden ajudar. Algunes no ne·
cessiten ni connexió a internet, 
i, si t’avorreixes i no en trobes 
cap, tens la possibilitat de fer alguna 
partideta amb els seus jocs relacionats 
amb el bolet. A més a més, la majoria et 
recomana els restaurants propers on 
poder menjar plats boletaires.
Algunes d’aquestes aplicacions són: Bo-
lets Pro, Boletus, Fungipetdia, Mus-
htool, Ebolets (que ofereix prediccions 
diàries sobre els llocs de Catalunya on hi 
ha més possibilitat d’aparició de cada 
espècie), o Guia per trobar bolets 
del Berguedà, de Marc Estevez, on 
t’indica 14 rutes del Berguedà, Bages, 
Solsonès o Lluçanès on pots triomfar.
Fins i tot, el CSIC va treure, el 2013, Fun·
ginote per ajudar als neòfits en aquest 
“esport”.
D’altra banda, les xarxes socials han 
“substituït” l’home del temps de TV3 

traslladat al Berguedà, a l’hora de 
donar el tret de sortida a la tempora·
da. Instagram, Facebook o Twitter, 
amb les seves fotos i ubicacions, ens 
donen la immediatesa del dia a dia.
Alguns, mitjançant el programa 
Google earth, triant un radar nou, 
introdueixen el lloc on tenen previst 

anar a buscar bolets i poden seguir si hi 
plou o no.
El cultiu de bolets ha evolucionat gràci·
es a la tecnologia d’una manera ràpida i 
efectiva. Xina, amb 6 milions de tones 
l’any, és la gran potència mundial, però 
els Països Baixos, quart productor 
mundial amb 300.000 tones, segueix 
sent un referent pel que fa a innovació 
tecnològica, i, davant el problema de la 
manca de mà d’obra, van presentar un 
concurs on es premiava el millor robot 
per a collir bolets. 
Igualment, el 2019, un equip de l’Es·
cola d’Enginyeria de la UAB, encap·
çalat pels estudiants Juan Borrego 
i Marc Codina, van quedar vuitens 
en la final mundial d’Innovate FPGA, 
celebrada a Xina, un concurs interna·
cional organitzat per Intel i Terasic. 
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del conjunt, però si més no, també 
caldria tancar·les millor i assegu·
rar·se que ningú hi pugui entrar, ni 
que sigui per evitar mals majors.
Esperem resposta de la Generalitat. 
Em comprometo a donar·la a conèi·
xer tan bon punt la rebem i a insistir 
per veure acomplert un desig que 
estic segur compartim tots els ber·
guedans.

Joan Roma i Cunill

Ens pertoca a tots els bergue·
dans vetllar perquè el patri·

moni arquitectònic que tenim a la 
comarca sigui preservat i traspassat 
a les futures generacions en les mi·
llors condicions possibles, oimés si 
ha resistit centenars d’anys, com és 
el cas del monestir de Sant Pere de 
la Portella (La Quar).
La situació d’aquest conjunt monu·
mental em produeix una especial 
indignació perquè de petit l’havia vist 
en unes raonables condicions i, anys 
després, en poc temps, va quedar en 
pèssima situació, fins al punt de peri·
llar la seva supervivència.
I es tracta d’un BCIN. Un Bé Cul·
tural d’Interès Nacional, és a dir, un 
monument rellevant entre tots els 
que tenim a Catalunya. Doncs bé, 
malgrat aquesta distinció atorgada 

Joan
Roma

Polític, exalcalde i 

exdiputat

Protegir el patrimoni 
arquitectònic

OPINIÓ

l’any 2010, la part del monestir està 
lluny de ser restaurat. Se’n va fer una 
part, però portem anys esperant la 
continuïtat. I tots sabem que un mo·
nument no acabat, es va deteriorant 
, de manera que el dia que s’hi vulgui 
actuar, caldrà reparar tots els desper·
fectes produïts.
És per aquest motiu que hem portat 
aquest tema al Parlament de Ca-
talunya, de la mà del diputat Cris-
tòfol Gimeno, del grup socialista 
–units per avançar. No és la primera 
vegada que portem aquest tema al 
Parlament i em temo que no serà 
la darrera, però farem tot el possible 
per exigir que, si tenim un BCIN a la 
comarca del Berguedà, ha de tenir 
l’atenció i dedicació que mereix.
Tots sabem de les dificultats de la 
Generalitat en determinats sec·

tors, però també veiem que per a 
segons què hi ha diner, i en canvi, 
per a preservar un llegat cultural de 
primer ordre, no. No podem acceptar 
resignadament aquesta negativa 
i ens pertoca, a tots els estaments 
de la comarca, sumar esforços per 
aconseguir dur a terme aquesta res·
tauració.
I és que el conjunt s’ho val. Ja no em 
fico en les construccions posteriors 
que no tenen el valor arquitectònic 

SANT PERE DE LA PORTELLA
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Els bolets, un superaliment 
SALUT

Arriba la tardor i amb ella els boscos 
fan aquella olor d’humitat i fongs 

tan característica. En aquesta època de 
l’any, la natura ens porta els bolets, un su·
peraliment de temporada.
Sabem que hi ha molts tipus de bolets, els 
estrella com l’ou de reig o els ceps, seguits 
de rovellons i llenegues, però què en sa·
bem a nivell nutricional?
Ens aporten una gran quantitat d’aigua i 
poca energia, fantàstic doncs per poder·ne 
consumir a petites quantitats diàriament. 
Ep! Però cal tenir present que contenen un 
nivell alt de purines i aquelles persones 

amb tendència 
a acumular àcid 
úric no en poden 
prendre habitual·
ment. Contenen 
fibra prebiòtica 
que alimenta 
la microbiota i 
fa que el budell 
gaudeixi d’un 
bon estat de salut.
Pocs hidrats de carboni, característica 
essencial per aquelles persones que fan 
dietes baixes en carbohidrats. Poques pro·

teïnes, entre un 2·7% depenent del bolet; 
les tòfones, per exemple, arriben al 6·7% 
per 100 g, la resta de bolets estan entre 
el 3·5% per 100 g, però per ser un fong no 
està gens malament. En dietes vegetaria·
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nes o veganes ens serveix per a comple·
mentar la proteïna de molts plats. 
Són rics en minerals com el fòsfor i el zinc 
–gran antioxidant i protector del sistema 
immune. No queden pobres en vitamines, 

sobretot del grup B i C, essencials per al 
nostre sistema nerviós.
Cal tenir en compte que porten un tipus 
de fibra que, per algunes persones, pot 
ser indigesta. 

FOTO: RAC1 FOTO: SANT JOAN DE DÉU - FAROS



28 OCTUBRE - NOVEMBRE 2021

 SALUT

Si tot i així en voleu menjar, cal que estiguin 
molt ben cuinats.
En resum, un aliment de tardor que ens re·
galen els boscos. 
Quin regal els podem donar a canvi?
Respecte per als animals que hi viuen, ja 
siguin ramats o animals autòctons. Si hi 
ha ramats, procureu tancar bé les tanques 
i eviteu alçar la veu en trobar un bolet, es 
poden espantar i reaccionar de manera in·
esperada.
No deixar·hi rastre, aneu·hi a peu i recolliu 
tot allò que no sigui propi del bosc. 
Gaudir de la natura preservant·la i respec·
tant·la és el millor regal que li podem donar 
a canvi.

Eva Núñez
Centre de nutrició SAÓ
Plaça Viladomat, 3  08600 Berga
Tel. 637 33 09 08

FOTO: DIARI DE GIRONA
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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.cat - avia@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
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)
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 
Horaris autobús                               mobilitat.bergueda.cat 

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                                        (dimecres)
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 

INFO BERGUEDÀ
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          Carrer Barcelona, 54    Tel. 93 822 07 07
             08600 BERGA       www.gabinetmedic.cat

AL LERGOLOGIA
Dra. Garriga
CARDIOLOGIA
Dr. Boada, Dr. Sobrepera
CIRURGIA
Dr. Gallardo, Dra. Martínez
CICIRURGIA PLÀSTICA
Dra. Leiva
DERMATOLOGIA
Dra. Molina
FISIOTERÀPIA
Gemma Arque, Miriam Cano, 
Pol Pons
FISIFISIOTERÀPIA SÒL PELVIÀ
Miriam Cano
FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA
Pol Pons
GINECOLOGIA / OBSTETRÍCIA
Dra. Quesada, Dra. Suàrez
MEDICINA GENERAL
DDr. Moneny, Dr. Gomà
MEDICINA INTERNA
Dr. Esquius, Dr. Giralt, 
Dr. Gomà
OFTALMOLOGIA
Dr. Badal
OSTEOPATIA
RoRoger Ferré
OTORRINOLARINGOLOGIA
Dra. Molina
PEDIATRIA
Dr. Fargas, Dra. Serrano

PODOLOGIA
Carles Mateos
PSICOLOGIA
Goretti Solà, Artur Argelaguer, 
Dr. Gomà
REUMATOLOGIA
DDr. Giralt
TRACTAMENT DEL DOLOR
Dra. Isern, Dra. Minguell
TRAUMATOLOGIA
Dr. Mir, Dr. Yun, Dr. Cànova
UROLOGIA
Dr. Mateos
VVASCULAR
Dr. Grau

Radiologia 3D
Estètica dental

Cirurgia i Implants
Endodòncia

Odontologia general
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Somriu a 

la Tardor!


