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Esperem que aquesta sigui la vençuda! 
Com diem, la normalitat es va imposant a poc a 
poc, sense presses, i això permet que activitats i 

celebracions puguin tornar a formar part del nostre dia 
a dia, això sí, amb precaució i distància.
Aquest Tasta 31 us explica una història molt bonica 
de dues germanes de Casserres que, amb el seu pare, 
s’han aficionat a pujar cims, un fet que els suposa una 
lliçó de vida. També us expliquem que Bagà celebra de 
nou la Festa de l’Arròs amb les tradicionals activitats 
adaptades al moment. Igualment, cal destacar els ac-
tes de celebració del Carnestoltes de Berga i Girone-
lla, vila on al març també portaran a terme la Fira de 
Sant Josep. L’apartat cultural és extens amb la Fira de 
Serrateix i el cicle de Teatre, Dansa, Música i molt més 
que fins al juny tindrà lloc al Teatre Municipal de Berga. 
Les opinions de Pep Masana i Joan Roma, la vinyeta de 
Salvador Vinyes i l’apartat de salut amb els consells per 
passar un hivern saludable, juntament amb les millors 
orientacions comercials, formen aquest nou número de 
la revista. Que gaudiu del Carnestoltes, fires i activitats, 
sempre amb seny!

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 32
Primavera - Fires

05 d’abril (aprox.)
publicitat: tasta@tasta.cat

tel. 617 39 59 78
(tancament edició 23 de març)

Pas a pas, tornem a la 
normalitat
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BAGÀ

Enguany, l’històric àpat dels pobres torna al 
seu escenari natural tot i que amb mesures 
preventives. Per evitar, en la mesura del pos-

sible, les aglomeracions, el consistori lliurarà l’arròs 
als assistents dins de carmanyoles reciclables tal 
com ha explicat la regidora de Festes, Pilar Grille. 
En total s’ha previst repartir-ne 2.000 perquè el 
públic se les pugui endur i degustar a casa seva. 
Les cinc-centes racions restants es preveu que els 
assistents les puguin recollir amb les olles que por-
tin com es fa cada any.
El sistema de repartiment també s’adequa a l’actu-
al situació sanitària. Així, s’ha previst que les perso-
nes que vulguin arròs, formin una fila davant de les 
taules on els geganters repartiran l’arròs, als peus 
de l’estàtua de Galceran de Pinós. 
L’objectiu és que es formi un circuit per tal que les 
persones hi accedeixin, per una banda, i en surtin 
per l’altre, sense creuar-se. Abans de la covid-19, 
l’habitual era que els assistents s’enduguessin l’arròs 
amb uns plats que portaven de casa i que se’l men-
gessin a la plaça mateixa a peu dret. Aquest any es 
convidarà els assistents a degustar-lo a casa seva.

La Festa de l’Arròs 
de Bagà torna a la 
plaça Porxada
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BAGÀ

Els actes de la festa
Així, a les 10 del matí es donarà el tret de sorti-
da de la Fira de Productes Artesans i d’Alimen-
tació a la plaça Catalunya, de 2/4 de 10 fins a 
2/4 de 2, i el Local Social (situat rere el pavelló) 
acollirà la setena edició de la trobada de l’Asso-
ciació de Col.leccionistes de Plaques de Cava 
de Bagà. 
A 3/4 de 12 és previst que comenci la cercavila 
amb els geganters de Bagà. A les 12 del migdia 
hi haurà ballets a la plaça Porxada amb l’Esbart 
Cadí que dansarà, entre d’altres, el tradicional 
Ball Cerdà. El repartiment de l’arròs serà a 
partir de 2/4 de 2.

Test d’antígens als cuiners i col.laboradors
Els tres cuiners de l’arròs de Bagà, en Lluís 
Esparbé, Manel Nieto i Modesto Grille, es fa-
ran un test d’antígens abans de cuinar aquest 
àpat. L’objectiu d’aquesta mesura és preventiu. 
També es faran testos les persones que ajuden 
a netejar els ingredients que es fan servir per 
cuinar el menjar, entre els quals el principal, 
250 quilos d’arròs dels que en sortiran 2.500 
racions. Per cuinar l’arròs es fan servir dues 
paelles: la petita per fer-hi el sofregit i la gran 
per cuinar les gramínies. L’àpat ja es comença 
a preparar el dia abans i els geganters són els 
encarregats de repartir-lo entre els assistents.
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FETS I GENT

De Casserres
al cim!

La Laia i la Judit Taulats Nualart són dues 
noies de Casserres que, gràcies al seu 
pare, Jordi Taulats, han aconseguit esti-

mar, conèixer i compartir la natura, a través de 
caminades a diversos cims de la comarca del 
Berguedà i comarques veïnes.  
Actualment, la Laia té 13 anys i la Judit 9, però 
tot va començar sis anys enrere, a l’agost de 
2015, quan un dia van anar a la muntanya amb 
el pare, com havien fet altres vegades. Aquell 
cop van pujar a la Gallina Pelada, on el seu pare 
els va regalar un dibuix per haver aconseguit 
pujar-hi i van decidir recollir un grapat de terra 
també com a record d’aquell cim. Amb el temps, 
han anat fent cims. Ja en porten 66 i volen con-
tinuar, al ritme que els permeti l’escola i el dia 
a dia, uns 11 o 12 a l’any. Un ritme també alentit 
una mica per la situació de pandèmia.
La Judit explica que “triem les muntanyes mi-

rant un mapa, des de casa mirant al voltant o 
des d’un altre cim” i comenta que “de moment 
hem fet cims com el Puigmal, de 2.995 metres, 
Penyes Altes, on vam caminar 11 hores entre 
parades per reposar, menjar, fer fotos i jugar. 
Vam fer Penyes Altes i Moixeró en un sol dia, 
però ens vam cansar i vam trobar boira. La 
més tècnica va ser el Pedraforca, on vam ha-

ver de grimpar”. 
El Jordi comenta que “vam fer una ruta cir-
cular que és més adient i que va de Gósol al 
verdet, l’enforcadura i tornar a Gósol” i la Judit 
recorda que “vam anar dos cops al Pedraforca. 
El primer hi havia boira ploranera i vam decidir 
tornar. De baixada vam trobar molts bolets que 
més tard vam vendre i amb els diners aconse-

La Laia i la Judit ja han fet 
66 cims i continuen pujant 
muntanyes
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guits vam anar a gaudir al Parc de Palomera”.
La Laia diu que “un altre dia vam anar als rasos 
de Peguera, on vam fer nit amb tendes de cam-
panya. A la nit va ploure molt i va fer tempesta, 
i el pare va haver d’aguantar les dues tendes 
perquè no se les emportés el vent i la pluja. 
Aquella sortida va ser una circular des de Cor-
bera cap a la font de Tagast, on vam fer nit, i 
l’endemà vam pujar al roc d’Uró, a la torre dels 
Enginyers i al cim d’Estela”.
La Judit explica que “l’objectiu és continuar 
fent cims” i la Laia afegeix que “si el cim núme-
ro 50 va ser el Pedraforca, el 100 ha de ser la 
Pica d’Estats per celebrar-ho”.
De cada cim en guarden un record, un grapat de 
terra que desen en uns pots de vidre etiquetats 
amb la data, el lloc i les persones que van parti-
cipar a la sortida, ja que a vegades els acompa-
nyen amics o familiars.

Les dues germanes expli-
quen que “de moment volem 
guardar els pots, que els te-
nim en una postada de la llar 
de foc i ja no n’hi caben. Si mai tenim l’oportunitat, 
ens agradaria fer una exposició dels pots amb les 
fotos dels cims perquè tothom ho conegui”.
El pare, el Jordi Taulats, comenta que “perquè 
no se’ls faci pesada, quan fem una sortida, a 
més de caminar també juguem, ens aturem on 
cal, contemplem la natura i observem la fauna 
de la zona. Són unes grans esportistes perquè 
també fan escalada, vies ferrades, raquetes de 
neu i altres activitats a la natura, sempre, és 
clar, que a escola i a casa tot vagi bé”.
La Laia i la Judit comenten que “el que més ens 
agrada quan fem un cim són les vistes, el poder 
veure altres cims on hem anat i veure el paisatge”.
La Laia vol estudiar arquitectura i la Judit vol 

ser veterinària. Dos objectius que segur acon-
seguiran si apliquen l’empenta i les ganes que 
empren a l’hora de fer els cims. El Jordi les 
anima a ser el que desitgin en un futur, però 
ara, les ajuda i els ensenya el respecte per la 
natura, els indrets, les muntanyes, la flora i la 
fauna de les nostres contrades, és a dir, a for-
mar-se com a persones.
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Berga celebra un lluït Carnestoltes 
del 24 de febrer al 2 de març

La ciutat de Berga celebra un animat i esperat Carnestoltes que re-
cupera els concorreguts actes que hi havia abans de la pandèmia, 
adaptant-los a les mesures actuals i sense els sopars i àpats degut a la 

normativa de prevenció.  
Els actes, que se celebren al llarg de sis dies, estan destinats a persones de 
totes les edats i, fins i tot, els animals de companyia i les plantes hi tenen 
el seu espai. També es posa èmfasi en l’alimentació saludable i alegre amb 
un concurs infantil de menús del dijous llarder i el suport de cara al jovent, i 
com ja és habitual, dels punts Lila.
A l’hora de tancar aquesta edició hi havia algunes dades dels actes de la fes-
ta per a concretar, pel que us demanem que entreu al web de l’Ajuntament 
de Berga www.ajberga.cat i consulteu les xarxes socials. 
La regidoria de Festes de l’Ajuntament de Berga, que or-
ganitza el Carnestoltes amb el suport de diverses entitats, 
us hi convida i recorda que cal seguir en tot moment les 
indicacions dels organitzadors. 

Dilluns 21 de febrer
10.30 h. Trobada escolar de cicle mitjà de les escoles de Berga, amb una acti-
vitat de percussió corporal a càrrec de Santi Serratosa, a la plaça de Sant Pere. 
Dijous 24 de febrer
Concurs infantil de menús del dijous llarder. Adreçat a nens i nenes de fins 
a 12 anys. Hi haurà premis en tres categories.  Per participar-hi, caldrà ins-
criure’s i adjuntar les fotos i/o vídeos que opten al concurs fins al dijous 24 de 
febrer, a les 22 h. Consulteu les bases i el formulari d’inscripció al web de l’Ajun-
tament de Berga (www.ajberga.cat). Les persones guanyadores del concurs 
es donaran a conèixer 
durant el ball de Carna-
val infantil del diumenge 
a la tarda. 
Divendres 25 de febrer 
18.15 h. Vine a ballar amb 
nosaltres! Al pavelló vell.
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BERGA

Adreçat a tots els públics i sense inscripció prèvia. Us animen a venir-hi dis-
fressats i disfressades! Col.labora: Berga Resort, CEEC i El Tossalet. 
Dissabte 26 de febrer 
11.00 h. 2n Concurs de mascotes i 1r Concurs de plantes disfressades. A la 
plaça de Sant Joan. 
Hi haurà premis en la categoria individual (millor disfressa de la mascota i 
de la planta) i en duet (millor disfressa de la mascota i la seva persona res-
ponsable i millor disfressa de la planta i la seva persona responsable).   
Organitza: Associació de Veïns del carrer Major. 
Paral.lelament, activitats infantils a la plaça de Sant Pere.
Col.labora: Berguedana de Folklore Total i Castellers de Berga. 
12.30 h. Arribada del Rei o Reina del Carnaval de Berga 2022 a la plaça 
de Sant Pere.

EL PENINA I LA GOSOLANA VAN SER ELS REIS DEL CARNAVAL 2021
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Seguidament, lectura del pregó, a càrrec del Rei o Reina del Carnaval de 
Berga 2022. 
16.00 h. Concentració de la rua de Carnaval davant de cal Tonillo, al carrer del 
Roser.  Inscripció al concurs de la rua exclusivament a través d’Internet (www.
ajberga.cat) fins al divendres 25 de febrer a les 13 h. Les comparses i les car-
rosses inscrites hauran de recollir els números d’inscripció el divendres 25 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’). Els primers llocs de 
la rua estaran reservats per les comparses infantils. Consulteu les bases i el 
formulari d’inscripció al web de l’Ajuntament de Berga (www.ajberga.cat).

16.30 h. Sortida de la 
rua encapçalada pel Rei 
o Reina del Carnaval de 
Berga 2022. Es conti-
nuarà la rua pel carrer 
del Roser, la plaça de la 

Creu, la ronda Moreta i la plaça de Viladomat. Hi haurà dos jurats, un d’in-
cògnit itinerant i un d’estàtic situat al mercat municipal. Es dispensarà de 
manera gratuïta aigua a les comparses. Durant la rua, Punt Lila itinerant.
A partir de les 20.00 h, arribada de la rua a la plaça de Viladomat i rebuda 
a càrrec de Fermí Riu. 
22.30 h-03.30 h. Ball dels Cornuts amb PD’s locals, a la carpa del Vall. 
A partir de les 00.00 h. Veredicte dels premis del concurs de la rua. Durant el 
ball, Punt Lila, retorn segur a casa. Organitza: La Bauma dels Encantats. 
Diumenge 27 de febrer 
11.30 h. Esmorzar de la guerra de la farina. Bàndol Carlí a La Barana i el Bàn-
dol Liberal a Cal Negre
13.00 h. Guerra de la farina, a la plaça de Sant Pere. Organitza: La Bauma 
dels Encantats. 
17.30 h. Ball de Carnaval infantil amb el concert de Rock per Xics, al pavelló 
vell. Durant el ball, es donaran a conèixer les persones guanyadores del con-
curs infantil de menús del dijous llarder. 
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Dimecres 2 de març
18.00 h. Vetlla de la sardina a l’Ajuntament de Berga. Hi esteu tots i totes con-
vidats i convidades! 
A continuació, enterrament del Rei o Reina del Carnaval de Berga 2022. Es 
demana la participació de molts ploraners i ploraneres. Organitza: La Farsa.
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 de Berga. 
En arribar, II 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 acollona).  
Per finalitzar, sardinada per emportar, a càrrec de la Penya Boletaire, a 
la plaça del Forn.  Les persones participants hauran de respectar les mesures 
d’higiene i seguretat establertes en la normativa vigent per la COVID-19.

BERGA
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EDUCAR AMB  
SENTIT COMÚ 
Armando Bastida

Dissabte 5  — 12:00 h

Xerrada
Entrada per internet i a taquilla: 8 € /  
Socis/es AFA Santa Eulàlia i Princesa  
Làscaris de Casserres: 4€ (*)
Organitza: AFA Santa Eulàlia

Març

MaigAbril

Juny

TERRA DE VOLTORS
de Pep Coll i Àngel Amazares

Dissabte 19 — 19:00 h

Teatre
Entrada per internet: 12 € / Entrada a taquilla: 15 €

ELS FUSELLS DE  
LA SRA. CARRAR 
de Bertolt Brecht, Cia. alGalliner

Diumenge 6  — 18:00 h

Teatre (Memòria històrica)
Entrada per internet: 12 € /Entrada a taquilla: 15 €

ORQUESTRA DEL  
CONSERVATORI 
DE MÚSICA DELS PIRINEUS 
Concert Simfònic

Diumenge 13  — 18:00 h

Música
Entrada per internet i a taquilla: 10 € / Alumnat Conservatori de 
música dels Pirineus i EMM Berga: Gratuït

Febrer

EL PES D’UN COS
de Victoria Szpunberg

Dissabte 2 — 21:30 h

Teatre
Entrada per internet: 12 € /  
Entrada a taquilla: 15 €

Dissabte 30 — 21:30 h

Música
Entrada per internet: 15 € / 10 € (fins a 18 anys) /  
Entrada a taquilla: 18 € / 13 € (fins a 18 anys)

CAMERATA BACASIS  
& DJ ARZZETT 
Electrobacasis — CONCERT JOVE DE SANT MARC

LA BANDA DE L’EMM 
BERGA I SOLISTES 
Banda de l’EMM Berga i Conservatori 
de música dels Pirineus

Dissabte 26  — 19:00 h

Música
Entrades per internet i a taquilla: 7 €  /  
Alumnat Conservatori de música dels Pirineus  
i EMM Berga: Gratuït

OYE POLO 
WORLD TOUR 
Ana Polo i Oye Sherman

Divendres 11  — 20:00 h

Humor
Entrada per internet i a taquilla: 5 €

LES MANS  
D’EURÍDICE 
de Pedro Bloch

Diumenge 13  — 18:00 h
Dissabte 12  — 21:30 h

Teatre
Entrada a taquilla: 10 € (*)
Organitza: Tràfec Teatre

JO, CYRANO
La Closca

Diumenge 20 — 18:00 h

Teatre
Entrada per internet i a taquilla: 10 €
Organitza: La Closca

Divendres 25 — 21:30 h

Teatre
Entrada per internet: 10 € /  
Entrada a taquilla: 13 €

LES DONES 
SÀVIES 
de Molière

LA LLÀNTIA  
MERAVELLOSA 
Festuc Teatre

Dissabte 14  — 18:00 h

Teatre
Entrada per internet: 10 € / 5 € (fins a 16 anys) /  
Entrada a taquilla: 13 € / 8 € (fins a 16 anys)

EL POT PETIT 
El Pot Petit en concert —  
Gira “Vull cantar i vull ballar”

Diumenge 29  — 18:00 h

Música
Entrada per internet: 10 € / 5 € (fins a 16 anys) /  
Entrada a taquilla: 13 € / 8 € (fins a 16 anys)

CONSELL FAMILIAR 
de Cristina Clemente

Diumenge 8  — 18:00 h
Dissabte 7  — 21:30 h

Teatre
Entrada: consultar cartell específic (*)
Organitza: La Farsa

Diumenge 22  — 18:00 h

LA MÀQUINA 
DEL TEMPS 
Corals infantils de l’EMM Berga  
i Conjunt Instrumental

Música
Entrada per internet i a taquilla: 10 € / 
Alumnat Conservatori de música dels Pirineus  
i EMM Berga: Gratuït

ESPECTACLE 
DE DANSA 
Escola ballet Mª Alba

Diumenge 5  — 18:00 h

Dansa
Entrada a taquilla: 5 € (*)
Organitza: Càritas Parroquial de Berga

Programació
Febrer—Juny 2022

ORGANITZA: L’organització es 
reserva el dret de 
modificar o cancel·lar 
qualsevol de les 
activitats previstes.

AMB EL SUPORT DE:

INTERNET 
https://ticketara.com 

TAQUILLA 
1 hora abans de l’espectacle

El públic haurà de respectar 
les mesures d’higiene i 
seguretat establertes en 
la normativa vigent per la 
Covid-19.

www.ajberga.cat     Ajuntament de Berga 
    @ajuntamentberga 
    @AjuntamentBerga

COVID

SEGUEIX-NOS! VENDA D’ENTRADES

La venda anticipada es tancarà el mateix dia de 
l’espectacle a les 12 del migdia. (*) Més informació: cartell específic

TMB_2022_Tasta_210x144.indd   1 27/1/22   12:44
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Berga inicia una nova programació cultural 
formada per setze propostes de teatre, mú-
sica, dansa i divulgació que es portaran a 

terme al Teatre Municipal entre els mesos de febrer 
i juny de 2022. La programació conté vuit especta-
cles impulsats per l’àrea de Cultura de l’Ajuntament 
de Berga amb la col·laboració del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Diputació 

de Barcelona, a través de Programa.cat. A més, hi 
haurà tres concerts programats per l’Escola Mu-
nicipal de Música de Berga i el Conservatori de 
Música dels Pirineus en el marc de la celebració 
del 50+1 aniversari del centre. La resta de la progra-
mació estarà organitzada per l’AFA Escola Santa 
Eulàlia de Berga i l’AFA Escola Princesa Làscaris 
de Casserres, Tràfec Teatre, La Closca, l’Agrupació 
Teatral La Farsa, l’Escola de Ballet M. Alba i Càri-
tas Parroquial de Berga. El material de difusió de 
la temporada cultural d’hivern i primavera ha estat 
dissenyat per l’estudi FURA.
Els fusells de la senyora Carrar va obrir la pro-
gramació teatral el 6 de febrer. La propera acti-
vitat serà el Concert simfònic. 
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CAMERATA BACASIS  
& DJ ARZZETT 
Electrobacasis — CONCERT JOVE DE SANT MARC

LA BANDA DE L’EMM 
BERGA I SOLISTES 
Banda de l’EMM Berga i Conservatori 
de música dels Pirineus

Dissabte 26  — 19:00 h

Música
Entrades per internet i a taquilla: 7 €  /  
Alumnat Conservatori de música dels Pirineus  
i EMM Berga: Gratuït

OYE POLO 
WORLD TOUR 
Ana Polo i Oye Sherman

Divendres 11  — 20:00 h

Humor
Entrada per internet i a taquilla: 5 €

LES MANS  
D’EURÍDICE 
de Pedro Bloch

Diumenge 13  — 18:00 h
Dissabte 12  — 21:30 h

Teatre
Entrada a taquilla: 10 € (*)
Organitza: Tràfec Teatre

JO, CYRANO
La Closca

Diumenge 20 — 18:00 h

Teatre
Entrada per internet i a taquilla: 10 €
Organitza: La Closca

Divendres 25 — 21:30 h

Teatre
Entrada per internet: 10 € /  
Entrada a taquilla: 13 €

LES DONES 
SÀVIES 
de Molière

LA LLÀNTIA  
MERAVELLOSA 
Festuc Teatre

Dissabte 14  — 18:00 h

Teatre
Entrada per internet: 10 € / 5 € (fins a 16 anys) /  
Entrada a taquilla: 13 € / 8 € (fins a 16 anys)

EL POT PETIT 
El Pot Petit en concert —  
Gira “Vull cantar i vull ballar”

Diumenge 29  — 18:00 h

Música
Entrada per internet: 10 € / 5 € (fins a 16 anys) /  
Entrada a taquilla: 13 € / 8 € (fins a 16 anys)

CONSELL FAMILIAR 
de Cristina Clemente

Diumenge 8  — 18:00 h
Dissabte 7  — 21:30 h

Teatre
Entrada: consultar cartell específic (*)
Organitza: La Farsa

Diumenge 22  — 18:00 h

LA MÀQUINA 
DEL TEMPS 
Corals infantils de l’EMM Berga  
i Conjunt Instrumental

Música
Entrada per internet i a taquilla: 10 € / 
Alumnat Conservatori de música dels Pirineus  
i EMM Berga: Gratuït

ESPECTACLE 
DE DANSA 
Escola ballet Mª Alba

Diumenge 5  — 18:00 h

Dansa
Entrada a taquilla: 5 € (*)
Organitza: Càritas Parroquial de Berga

Programació
Febrer—Juny 2022

ORGANITZA: L’organització es 
reserva el dret de 
modificar o cancel·lar 
qualsevol de les 
activitats previstes.

AMB EL SUPORT DE:

INTERNET 
https://ticketara.com 

TAQUILLA 
1 hora abans de l’espectacle

El públic haurà de respectar 
les mesures d’higiene i 
seguretat establertes en 
la normativa vigent per la 
Covid-19.

www.ajberga.cat     Ajuntament de Berga 
    @ajuntamentberga 
    @AjuntamentBerga

COVID

SEGUEIX-NOS! VENDA D’ENTRADES

La venda anticipada es tancarà el mateix dia de 
l’espectacle a les 12 del migdia. (*) Més informació: cartell específic

TMB_2022_Tasta_210x144.indd   1 27/1/22   12:44

El Teatre Municipal programa propostes de teatre, música, 
humor, dansa i divulgació durant el primer semestre de 2022

El 13 de febrer, a les 19 h, l’orquestra del Con-
servatori de Música dels Pirineus i les escoles 
municipals de música de Berga, la Seu d’Urgell 
i Puigcerdà interpretaran el concert del projec-
te simfònic en el marc de la celebració del 50+1 
aniversari de l’EMM Berga. 

Drama rural amb rerefons de postguerra
Terra de voltors, de Pep Coll i Àngel Amazares, 

TERRA DE VO
LTO

RS
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BERGA
és una obra teatral basada en un fet real. Els 
masovers, un matrimoni i les seves dues filles, 
van ser brutalment assassinats a la masia de 
Laortó, situada a la vall de Carreu (Pallars Jus-
sà), l’any 1943. Un drama rural amb rerefons de 
postguerra. El muntatge compta amb les inter-
pretacions de Mònica Lucchetti, Mercè Rovira, 
Dani Arrebola, Ignasi Guasch i Àngel Amazares. 
L’espectacle forma part del cicle de memòria 
històrica i es farà el 19 de febrer a les 19 h. 
Educar amb sentit comú 
L’AFA de l’escola Santa 
Eulàlia de Berga amb la 
col·laboració de l’AFA de 
l’escola Princesa Làscaris 
de Casserres organitzen una conferència titula-
da “Educar amb sentit comú”, a càrrec d’Arman-
do Bastida, infermer de pediatria i pare de tres 
fills. Bastida fa conferències per tota la península 
adreçades a famílies i professionals de la salut i 

l’educació. El 5 de març oferirà una conferència al 
Teatre Municipal, a les 12 h.
Oye Polo World Tour
L’espectacle d’humor Oye Polo World Tour farà pa-
rada a la sala Casino de Berga l’11 de març (20 h), 
en el marc dels actes del 8M. Oye Sherman i Ana 
Polo protagonitzen aquesta gira mundial d’home-
natge a referents feministes contemporanis com 
Pablo Motos, Bertín Osborne i Edu Galán. 
Justificar les males decisions 
Tràfec Teatre presentarà Les mans d’Euricide, 
una obra de l’escriptor brasiler Pedro Bloch. El 
muntatge, interpretat per Pep Mollar, explica la 
història de Gumersind Tavares, un home que tor-
na a casa després de set anys d’absència i s’ado-
na que tot ha canviat. L’obra, dirigida per Pep 
Mollar i Lídia Canals, es representarà els dies 12 i 
13 de març a les 21:30 i les 18 h, respectivament.
Revisant Cyrano de Bergerac 
Uns estudiants de teatre, joves, ardents, diver-

tits, juguen a explicar-nos un clàssic que els 
encanta i els apassiona: Cyrano de Bergerac! El 
muntatge, dirigit per Ivan Otaola i Ariadna Fígols, 
comptarà amb les interpretacions d’Alba Amills, 
Pau Comellas, Estel Díaz, Dalmau Díaz, Eudald 
Feliu, Jana Mozas, Júlia Ribera i Jordi Surinyac. 
L’obra es farà el 20 de març a les 18 h. 

Vertiginosa comèdia d’embolics de Molière 
1672, França. Molière i la Companyia del Rei es-
trenen una comèdia de costums amb un embolic 
familiar on s’hi recull l’afany de saber de les dones 
i posa en evidència un poeta mediocre i cregut 
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de l’època. 2019, 
Catalunya. Enric 
Cambray i Ricard 
Farré interpreten 
tots els papers de 
Les dones sàvies, 
una producció del Teatre Maldà que es represen-
tarà a Berga el 25 de març a les 21:30 h.
Banda i solistes 
L’Escola Municipal de Música de Berga celebra-
rà el seu 50+1 aniversari a través de diferents 
iniciatives com aquest concert dirigit per Judit 
Marmi, a càrrec d’alumnes i exalumnes de l’es-
cola i el Conservatori de Música dels Pirineus, 
juntament amb la Banda de l’EMM Berga i el 
Conservatori, en el qual actuaran com a solistes. 
L’actuació es farà el 26 de març a les 19 h.
L’envelliment en la societat actual 
Què pot portar a desitjar la mort d’algú que esti-
mes? Quin sentit té mantenir en vida el cos d’al-

gú que ha perdut totes les facultats que ens fan 
humans? Aquestes són algunes de les qüestions 
que planteja El pes d’un cos, una obra teatral es-
crita i dirigida per Victoria Szpunberg. El mun-
tatge està protagonitzat per Laia Marull, Quim 
Àvila, David Marcé i Sabina Witt. La representa-
ció es farà el 2 d’abril a les 21:30 h.

Una orquestra de corda i un DJ compartint escenari 
Camerata Bacasis és una orquestra de cambra 
nascuda a la Catalunya Central que celebra una 
dècada de vida amb l’espectacle Electrobacasis. 
La proposta compta amb la participació de DJ 
Arzzett i s’allunya dels tòpics d’una “típica” orques-

tra de música clàssica, ja que inclou grans èxits 
musicals dels últims 50 anys: des de cançons 
d’ABBA, rock català, YMCA o fins a músiques de 
discjòqueis com Avicii o David Guetta. El concert 
està organitzat per les àrees de Joventut i Cultura 
i s’emmarca en els actes joves de la Festa de Sant 
Marc. L’actuació es farà el 30 d’abril a les 21:30 h.
Democràcia familiar 
L’Agrupació Teatral La Farsa posarà en escena 
el muntatge Consell familiar de Cristina Cle-
mente. Els pares han volgut que la seva unitat fa-
miliar sigui una autèntica democràcia. En aquesta 
família s’hi escull un president, se segueixen unes 
estrictes normes electorals i es disposa d’un regu-
lat sistema econòmic amb hisenda pròpia i autèn-

BERGA
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tiques estructures d’estat. Angelina Vilella dirigirà 
aquest muntatge interpretat per Maria Coromi-
nas, Eudald Feliu, Sergi Selva, Anna E. Puig i Eric 
Calderer. Les representacions es faran el 7 i 8 de 
maig a les 21:30 h i a les 18 h, respectivament.
La utilitat de la llàntia dels desitjos 
Quins tres desitjos demanaries a una llàntia mera-
vellosa amb un geni capaç de concedir el que de-
manes? La llàntia meravellosa de Festuc Teatre 
és un espectacle de titelles que explica la histò-
ria de la Nur i la voluntat d’aconseguir el seu únic 
desig: que la seva mare es curi de la malaltia que 
pateix. L’espectacle es farà el 14 de maig a les 18 h.

La màquina del temps
La màquina del temps és una cantata fresca i di-
vertida, un viatge per la història que porta a pas-
sar per les sonoritats i estils més diversos, tot ple-
gat amb el segell de singularitat i qualitat a parts 

BERGA

iguals del seu compositor i protagonista, Arnau 
Tordera, autor de la cantata amb la col.laboració 
d’Antoni Font-Mir en la dramatúrgia acompanyat 
per les corals infantils de l’EMM Berga i un conjunt 
instrumental format per a l’ocasió amb alumnat 
del centre. El concert forma part dels actes de 
celebració del 50+1 aniversari de l’EMM Berga. La 
cantata es farà el 22 de maig a les 18 h.
Cantar i ballar amb El Pot Petit
El Pot Petit farà parada a Berga amb la gira “Vull can-
tar i vull ballar”. Es tracta d’un espectacle estrenat l’any 
passat amb un nou repertori i que suposa una decla-
ració d’intencions. L’espectacle es farà el 29 de maig, a 
les 18 h. El concert està organitzat amb la col.laboració 
de les àrees de Festes i Cultura i comptarà amb la par-
ticipació puntual de l’alumnat de l’EMM Berga.  
Dansa solidària 
L’Escola de Ballet M. Alba tancarà la programa-
ció cultural amb un espectacle solidari de dansa 
amb motiu del 45è Festival de final de curs de 
l’escola i en benefici de Càritas Parroquial de 

Berga. L’alumnat oferirà un repertori variat amb 
l’objectiu d’apropar diferents tipologies de dan-
sa al públic, com per exemple: coreografies de 
ballet clàssic, neoclàssic, contemporani o hip-
hop. L’espectacle es farà el 5 de juny a les 18 h. 
Informació i venda d’entrades
La venda d’entrades dels espectacles programats 
per l’Ajuntament de Berga, l’EMM Berga i el Con-
servatori de música dels Pirineus (Concert Simfò-
nic de l’Orquestra del Conservatori de música dels 
Pirineus, Terra de voltors, Oye Polo World Tour, Les 
dones sàvies, La Banda de l’EMM Berga i Solistes, 
El pes d’un cos, Camerata Bacasis & DJ Arzzett, La 
llàntia meravellosa, La màquina del temps i El Pot 
Petit) són a la venda a través del portal web www.
ticketara.com. La venda d’entrades per Internet es 
tancarà el mateix dia de la realització dels espec-
tacles, a les 12 del migdia. La venda d’entrades a la 
taquilla del Teatre Municipal de Berga es farà una 
hora abans de l’inici dels espectacles. L’àrea de 
Cultura també posa a disposició de la ciutadania 
un canal per atendre consultes a través de l’adreça 
de correu electrònic cultura@
ajberga.cat i al telèfon 600 
463 398. L’horari d’atenció 
telefònica serà de dilluns a di-
vendres, de 9 a 13 h.
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GUARDIOLA DE BERGUEDÀ
Guardiola es vesteix de 
Carnestoltes el Diumenge 27 
de febrer

Diumenge 27 a les 16:30 inici de la rua de 
carnaval des de davant de l’estació i pels 
carrers del municipi, finalitzant a la plaça de 
l’ajuntament amb els balls de cada comparsa. 
En acabar, lliurament de premis del concurs 
d’aparadors, animació i guerra de confeti.
L’Ajuntament de Guardiola de Berguedà us 
hi convida!        

més informació a: www.guardioladebergueda.cat
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La Vila de Gironella 
celebra amb força un gran 
i animat Carnestoltes

Després de la singular i exitosa celebració del Carnestoltes l’any 
passat, quan la Perla va visitar els barris per a conèixer els par-
ticipants del concurs de guarniments evitant així el moviment 

de persones durant la pandèmia, enguany el Carnestoltes de Gironella 
recupera molts dels actes tradicionals, amb les mesures sanitàries 
pertinents i amb activitats de tota mena i per a totes les edats.
Gironella és Carnestoltes se celebrarà els dies 4, 5 i 6 de març. 
Com que encara falten unes setmanes, hi pot haver algun canvi o 
afegit. Per això us recomanem consultar el programa d’actes a tra-
vés de les xarxes socials i els webs de l’Ajuntament de Gironella: 
www.gironella.cat i www.culturitzat.cat. Hi podeu accedir a tra-
vés dels codis QR:
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GIRONELLA
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GIRONELLA
ACTES PER A TOTHOM
Els actes comencen el divendres dia 4 de març, jornada dedicada a la 
mainada.  Al matí, la Perla i cia. visiten els patis de les escoles i a la tarda 
hi haurà animació al pati de les escoles de la vila.
Dissabte dia 5 al matí, la Perla i el jurat visiten els aparadors dels comer-
ços guarnits per a l’ocasió.
A les 11:00 h, a la plaça de l’Estació: Glitter Party.
A les 17:30 h, a la plaça de l’Estació: inici de la rua del Carnestoltes.
A les 22:30 h, a la plaça de l’Estació: cercavila pels bars de Gironella centre.
A les 23:30 h, (lloc a concretar): festa amb l’Orquestra Blú versions i DJ lo 
puto Cat. Preu de l’entrada: 5 euros a: www.culturitzat.cat
El diumenge 6 de març al matí, la Perla i cia. visiten els barris de Gironella.
A les 18:00 h, a la plaça de l’Estació: Tarab. Espectacle final de 
Carnestoltes. És gratuït prèvia reserva d’entrades a www.culturitzat.cat

DAVID FONT
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GASTRONOMIA

La nova edició de la cuina de la caça i la tòfona 
estarà activa fins al 31 de març, i compta 
amb la participació de 10 restaurants que 

ofereixen plats i menús especials, centrats en els 
productes de la caça i la tòfona, posant en valor 
aquests elements culinaris tan característics del 
Berguedà.
Des de l’impacte de la pandèmia l’any 2020, la 
campanya de la caça i la tòfona va veure com 
disminuïa significativament el nombre de restau-
radors, mantenint a 5 el nombre de restaurants 
participants en les edicions del 2020 i 2021. 
Enguany, tot i la pandèmia, els restaurants s’han 
sumat de nou a la campanya, que ha esdevingut 
un referent al calendari culinari del Berguedà, 
conjuntament amb la cuina del bolet. De fet “ja fa 
dies que molts comensals i clients habituals 
demanen plats amb tòfona i carn de caça. Això 
ens confirma la consolidació d’aquesta campanya 
gastronòmica”, explica Jordi Badia, president de 
l’Associació d’Hostaleria i Turisme del Berguedà.
La coincidència en la temporalitat dels produc-
tes de la caça i la tòfona va unir les dues campa-

nyes el 2018. Lluís Vall, president de l’Agència de 
Desenvolupament del Berguedà, comenta que 
“la millor manera de començar l’any és descobrint 
el Berguedà a través del paladar, i ho fem mitjan-
çant aquella cuina més desconeguda, però que 
fa les delícies de tots els restaurants que s’hi 
acullen. Descobrir la comarca adaptant la cuina 
a la temporalitat que els paisatges ens ofereixen, 
també és descobrir el Berguedà”.
Un dels restaurants participants des de la pri-
mera edició a la campanya és el restaurant Niu 
Nou de Bagà. La Carme Clotet i el Romà Revelles 
expliquen que “la tòfona és el diamant de la nos-
tra cuina i degustar-la és un regal per als sentits 
i una experiència sublim”.
Creuen que la gastronomia del Berguedà s’ha 
d’aprofitar de la tòfona i la caça, amb l’objectiu de 
“crear un nucli de tradició a la comarca perquè 
gent d’arreu vingui expressament a provar 
aquests menús i estil de cuina”. 
Els plats i menús disponibles es poden consultar 
als webs de l’Oficina de Turisme del Berguedà i 
de l’Associació Hostaleria i Turisme del Berguedà, 

així com a les xarxes socials d’aquestes entitats i 
dels restaurants adherits a la campanya.
Enguany hi participen els restaurants de Cal 
Pericas (Pobla de Lillet), Niu Nou i Ca l’Amagat 
(Bagà), Cal Travé, la Barana i la Cabana (Berga), 
Cal Marçal (Puig-reig), La Muntanya (Castellar 
de n’Hug), Susèn (Saldes) i el Recó de l’avi 
(Guardiola de Berguedà).
Aquesta campanya està impulsada per 
Hostaleria i Turisme del Berguedà amb la col.
laboració de l’Agència de Desenvolupament del 
Berguedà i el suport de vins Abadal, el Consorci 
de Comerç Artesania i Moda de la Generalitat 
de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

Una desena de restaurants del Berguedà 
ofereixen la cuina de la caça i de la tòfona
Aquesta edició ha doblat el nombre d’establiments participants
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SALUT

Consells per combatre el fred a l’hivern

L’hivern significa fred i a vegades, com hem 
vist els últims dies, molt de fred. Però això 
no ens obliga a quedar-nos a casa. Al con-

trari, és recomanable sortir a l’exterior -si el fred 
no és extrem, és clar- perquè d’aquesta manera 
el nostre cos s’aclimata a les temperatures bai-
xes. Però sí que cal tenir en compte alguns con-
sells per evitar riscos relacionats amb el fred:
1 – Eviteu els canvis bruscos de temperatura, 
especialment els infants, la gent gran i les persones 
amb malalties respiratòries. Passar de sobte de la 
calor al fred pot alterar algunes de les nostres fun-
cions fisiològiques perquè els vasos sanguinis es 
constrenyen. Això ho podem evitar adequant-nos 
a la temperatura del lloc en el qual estem. 
2 – La vitamina C és una gran aliada. Procureu 
augmentar la ingestió d’aliments frescos rics en 
vitamina A i, sobretot, C perquè és imprescindible 
per reforçar el sistema immunològic. La vitamina C 
la podem trobar en cítrics, hortalisses i fruita seca. 
La taronja i el kiwi, per exemple, n’aporten molta.
3 – Tingueu cura de la pell. És la nostra prime-
ra barrera de protecció contra el fred, però les 

baixes temperatures i la manca d’humitat pro-
voquen deshidratació, sequedat, descamació 
i petits talls o clivelles. La calefacció excessiva 
també li és perjudicial i per això cal hidratar-la 
de manera freqüent, sobretot les parts més ex-
posades, com la cara, el coll i les mans. 
4 – Preneu aliments calents. Un dels aliments 
estrella per a combatre el fred és el brou, que a 
més d’ajudar el nostre cos a mantenir la tempe-
ratura també ens hidrata. Encara que a l’hivern 
sentim menys set, i per tant beguem menys ai-
gua, el nostre cos la necessita igual que a l’estiu. 
Si podeu, preneu una infusió o un brou cada 
vegada que torneu d’un lloc molt fred. Així la 
nostra temperatura es reequilibra.
5 – Abrigueu-vos bé. És convenient que us vestiu 
amb diverses capes de roba poc ajustada al cos, 
abric i calçat impermeable, barret, guants ajus-
tats als canells o manyoples -escalfen més que els 
guants- i bufanda o una altra peça que protegeixi la 
cara i la boca. Quan entrem en contacte amb el fred 
automàticament perdem calor del cos, per això és 
important abrigar-se abans de sortir a l’exterior. 
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I, sobretot, fugiu del fred quan comenceu a tre-
molar. És el principal senyal que ens indica que 
hem d’entrar en calor. Quan estem en un ambient 
molt fred i comencem a tremolar és perquè el 
nostre cos ja està consumint calories per alliberar 
calor i combatre el fred corporal. 
També heu de tenir en compte que el fred no pro-
voca la grip i els refredats. Aquestes malalties son 
provocades pels virus que es contagien sobretot 
en ambients tancats, quan la gent esternuda, 
estossega o parla, com hem après durant la pan-
dèmia de Covid-19. Per això, no cal alarmar-se si 
ens comença a degotar el nas. No és un refredat 

sobtat, sinó un mecanisme intel·ligent del nostre 
cos davant dels canvis bruscos de temperatura. El 
nas és el primer òrgan que s’hi ha d’adaptar i és 
l’encarregat d’escalfar l’aire que respirem perquè 
arribi càlid i humit als pulmons.
Aquest hivern tenim una protecció extra que 
no hi comptàvem: les mascaretes. A més de ser 
una eina bàsica en la lluita contra la pandèmia, 
també contribueixen a fer que l’aire que respi-
rem quan som a l’exterior no sigui tan fred en el 
moment que l’inhalem per la boca o el nas. És 
una petita ajuda més.
Text extret de: www.medicinalliure.com
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MASANA

Periodista 
i escriptor

Sant Sebastià i sant Roc 
guarden de pesta i de foc

Entrem a l’any 2022 i ho fem amb la pandèmia de 

coronavirus ben present i amb una sequera alar-

mant, al Berguedà. Anys enrere, ja s’haguessin tret 

sants i verges per demanar la fi del que, antigament, es 

consideraven dos dels genets de l’apocalipsi, la fam per la 

sequera i la mort per epidèmia. Més d’un poble ja hagués 

advocat algun dels sants, diguem-ho així, més epidemio-

lògics, com sant Roc o sant Sebastià, o sant Marc, molt 

anomenat per protegir els conreus de plagues i sequeres, 

i hagués promès un vot del poble. El vot del poble era una 

prometença feta a Déu o a alguns sants, gairebé sempre 

amb motiu d’alguna pesta o calamitat pública. Aquest vot 

obliga a fer-lo cada any, renovar-lo, a celebrar la festa del 

sant “salvador” tot fent una processó, aplec, celebrar al-

guna missa o alguna altra pràctica piadosa.(1).

Al Berguedà hi ha molts exemples d’aquest tipus de 

relació de recerca d’ajuda dels humans vers als sants 

i verges catòlics. Al segle XIV,  la pesta negra va fer 

estralls a Europa, amb una població afeblida per les 

males collites. Poca documentació hi ha al Berguedà 

sobre l’afectació, però sembla ser que l’aplec a l’ermita 

de la Mare de Déu de Falgars és amb motiu d’un vot del 

poble contra la pesta negra del 1348 (2). El vot del poble 

d’Olvan a sant Sebastià, el 20 de gener, seria per dues 

epidèmies de pesta (una al segle XIV i l’altra al XIX). Un 

altre vot de poble a sant Sebastià el fan a Montclar.

El segle XVII va castigar molt el Berguedà, amb malal-

ties infeccioses el 1607, el 1612 amb el tifus, el 1620 

amb l’epidèmia de pesta febril, el 1627 amb la grip, 

el 1652 amb la pesta bubònica, i durant la dècada de 

1680 la sequera va ser constant (3), arribant al 1687, 

quan una plaga de llagostes va acabar amb el poc que 

quedava de verd, després de tanta sequera. Tant a 

Gironella, que es van encomanar a sant Marc, i en aca-

bar la plaga es va fer el vot del poble cap a l’ermita de 

sant Marc, com a Berga, on els habitants del municipi 

van recórrer a baixar la Mare de Déu de Queralt cap la 

vila, van organitzar una processó per demanar-li aju-

da i protecció, juntament amb la figura de sant Marc. 

Des d’aleshores, el dia de sant Marc es fa un aplec al 

santuari de Queralt.

Sant Roc, patró de Gironella, és un altre dels invocats. És un 

sant del segle XIV, la devoció pel qual es va estendre ràpida-

ment a partir del s. XV. Advocat contra la pesta, es venera a 

la capella del carrer Boixader de Berga. Construïda l’any 1854 

pel veïns del carrer de les Canals, complint així la promesa feta 

per haver-los deslliurat del còlera. A Gironella, els seus goigs 

diuen així: “De setanta-hu en l’any. A vos eix poble clamà. I del 

mal cessà l’afany. Desseguit que us invocà”. (4) Aquell mateix 

any, a Paller, s’invoca Maria per lliurar-los del còlera.

D’altra banda, també s’invocaven sants per un altre tercer 

genet apocalíptic, la guerra, i a Avià es pregava per la fi de 

la Guerra de la Independència, a la Quar i Olvan es pregava 

a sant Sebastià durant la Guerra Espanyola o a sant Martí 

de la Nou per derrotar els musulmans.

Pep Masana 
Notes bibliogràfiques: 
1-Definició “vot del poble”. Enciclopèdia Catalana. 
2-Santuari de Falgars/vot del poble. Mapes de patrimoni cultural. Diputació de Barcelona.
3- Guerrero y Sala, Lluís. Aspectes sanitaris de la vila de Berga (1569-1760).Tesi doctoral. UB.
4- Briones, Margarita i Santacreu Joan: “Goigs i devoció popular”. L’Erol.
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JOAN
ROMA

Polític, exalcalde i 
exdiputat

El Berguedà, ruta 
cultural imprescindible

La Diputació de Barcelona ha tingut entre les seves 

prioritats la d’actuar sobre el patrimoni arquitectò-

nic de la província. Ha destinat importants recur-

sos a aquest àmbit en una doble direcció: salvar el patri-

moni i alhora fer-lo visitable. No seria lògic invertir diner 

públic en restaurar i no posar-lo al servei de la gent. 

És així com, al llarg de molts anys, ha anat interve-

nint en monuments de gran rellevància i que ara són 

motiu de visita obligada per a tots els amants de la 

història de l’art. Cada intervenció, cada restauració 

ha anat precedida d’amplis i profunds estudis, seguits 

d’investigacions arqueològiques per confirmar o des-

mentir anteriors construccions. Finalment, s’ha posat 

en marxa la restauració, duta a terme amb una enor-

me professionalitat des de tots els punts de vista. I 

s’acaba amb una documentació exhaustiva de tot l’es-

tudiat, investigat i trobat, convertit, moltes vegades, 

en llibres esplèndidament editats.

Pels berguedans que encara no hagin tingut temps, o 

no coneguin prou bé aquests monuments restaurats, 

passo la llista, amb la recomanació d’anar-los 

a visitar. Un per un, amb temps i tranquil·litat 

com per admirar tots i cadascun dels ele-

ments que els componen. Serà una experièn-

cia inesborrable que farà córrer el boca-orella 

perquè ningú es perdi aquesta oportunitat. 

El llistat dels monuments restaurats, i tots ells visi-

tables, és el següent: Sant Llorenç prop Bagà (Guar-

diola de Berguedà), Sant Vicenç del Rus (Castellar de 

n’Hug), Sant Quirze de Pedret (Cercs) i de pas admirar 

el magnífic pont sobre el Llobregat, Sant Vicenç d’Obi-

ols (Avià) i Sant Sadurní de Rotgers (Borredà).

Per saber dies de visita es pot consultar els webs 

d’aquests ajuntaments o el de qualsevol dels monu-

ments on apareix la totalitat del patrimoni arquitec-

tònic. La Diputació, fa pocs anys, va transferir al Con-

sell Comarcal del Berguedà la gestió de les visites, de 

manera que ara és aquesta institució l’encarregada 

de convocar concurs, per adjudicar a una empresa 

especialitzada, la gestió d’actes, visites i esdeveni-

OPINIÓ

ments que cregui convenients. Actualment, és l’enti-

tat Civitas la que s’encarrega d’aquesta feina. 

Fa uns anys vam intentar que la Generalitat es sumés 

a aquesta iniciativa per aconseguir una complerta 

oferta cultural, però no ho vam aconseguir. Conside-

ro un error aquella decisió perquè si amb diner de 

tots es restauren monuments, ha de donar com a re-

sultat que tots ells puguin ser visitats i admirats. Així 

ho va considerar la Diputació i així ho ha dut a terme, 

amb estreta col·laboració i participació dels ajunta-

ments concernits i del Consell Comarcal del Berguedà. 

El resultat és una ruta cultural imprescindible. Us la 

recomano entusiàsticament.

Joan Roma i Cunill
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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
Consell Comarcal del Berguedà 
www.bergueda.cat 938 213 553
Àrea Comarcal de Turisme 
www.elbergueda.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 938 258 046
Oficina d’Informació i Turisme de Bagà 
turismebaga@gmail.com    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 
Horaris autobús                              mobilitat.bergueda.cat 

AVIÀ
Ajuntament                               938 230 000
www.avia.cat                           avia@diba.cat
Mercat setmanal   (dimecres) 
BAGÀ
Ajuntament                                  938 244 013
 www.baga.cat                        baga@diba.cat
Mercat setmanal                            (dimecres)
BERGA
Ajuntament                                   938 214 333
www.ajberga.cat
Mercat setmanal                             (dissabte)
BORREDÀ
Ajuntament                                    938 239 151
www.borreda.net borreda@diba.cat
Mercat setmanal   (dilluns no festius)
CAPOLAT
Ajuntament 938 215 040
www.capolat.cat capolat@diba.cat
CASSERRES
Ajuntament 938 234 000
www.casserres.cat  casserres@diba.cat
Mercat setmanal  (dijous)
CASTELL DE L’ARENY
Ajuntament 938 238 025
www.castelldelareny.cat -  castell@diba.cat 
CASTELLAR DE N’HUG 
Ajuntament 938 257 077
www.ajcastellardenhug.cat 
CASTELLAR DEL RIU 
Ajuntament 938 212 775
www.castellar.cat      castellarr@diba.cat
CERCS 
Ajuntament 938 247 890
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
www.gironella.cat 
Mercat setmanal                    (dimecres)
GISCLARENY 
Ajuntament 937 441 020
www.gisclareny.cat  
GÓSOL 
Ajuntament 973 370 055
www.gosol.ddl.net 
Mercat setmanal   (dijous)
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ 
Ajuntament 938 227 059
www.guardioladebergueda.cat 
Mercat setmanal   (dissabte)
MONTCLAR 
Ajuntament 938 231 092
www.montclar.cat montclar@diba.cat
MONTMAJOR 
Ajuntament/Dispensari 938 246 000
www.montmajor.diba.cat                                     
LA NOU DE BERGUEDÀ 
Ajuntament 938 259 000
www.lanou.bergueda.org nou@diba.cat
OLVAN 
Ajuntament 938 250 013
www.olvan.cat 
LA POBLA DE LILLET 
Ajuntament 938 236 011

www.poblalillet.cat 
Mercat setmanal   (dissabte)
PUIG-REIG 
Ajuntament 938 380 000
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
www.saldes.cat 
SANT JAUME DE FRONTANYÀ 
Ajuntament 938 239 194
www.santjaumedefrontanya.cat 
 SANT JULIÀ DE CERDANYOLA
Ajuntament 938 227 667
www.santjuliadecerdanyola.cat 
SANTA MARIA DE MERLÈS 
Ajuntament 938 250 400
www.stmerles.diba.es 
VALLCEBRE 
Ajuntament 938 227 031
www.vallcebre.cat 
VILADA 
Ajuntament 938 238 128
www.vilada.cat 
VIVER I SERRATEIX 
Ajuntament 938 204 922
www.viveriserrateix.cat 
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