
L’exposició del Premi de foto-
grafia de la Fia-faia, Memorial Jo-
sep Pedrals Perarnau, s’obre avui
al públic als locals del Parc Natu-
ral Cadí-Moixeró de Bagà.  En
aquesta onzena edició hi han par-
ticipat 41 obres. En l’apartat de
Bagà, la guanyadora ha estat Roser
Rifà, amb la imatge Compartint el
foc. El premi Sant Julià de Cerda-
nyola ha estat per a Josep M. Mar-
tí, amb la fotografia Gaudeixo com
un nen. El jurat ha declarat desert
el premi Josep Pedrals, en consi-
derar que cap imatge no tenia el ni-
vell de les anteriors convocatòries.
Les fotografies seran exposades
fins al dia 21 a Bagà. El mes de
març es podran veure a l’Arxiu
Comarcal del Berguedà, a Berga, i
del 5 al 20 d’abril seran al Local So-
cial de Sant Julià de Cerdanyola. El
lliurament de premis es farà a
Bagà el 22 de febrer a les 8 del ves-
pre. Al mateix acte es presentarà el
projecte d’escultura de la Fia-faia
que realitzaran destacats artesans
baganesos.
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Les 41 fotos del
certamen de la
Fia-faia s’exposen
al Cadí-Moixeró

Els alcaldes dels municipis de la
riera de Merlès no estan conven-
çuts que aquest estiu puguin entrar
en funcionament les mesures de
regulació d’accés i control a aquest
espai natural. Els batlles dels sis
consistoris per on transcorre la
riera esperen que el departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de
la Generalitat els concreti les pro-
postes que creuen necessàries per
millorar la regulació de l’espai, i
evitar així l’acumulació de deixa-
lles i vetllar per la preservació de
l’entorn natural.

Després de més de dos anys de
reunions i trobades amb repre-
sentants i tècnics de la Generalitat,
tenien el compromís que el proper
estiu s’aplicarien les primeres me-
sures, però en la darrera reunió els
van anunciar que abans calia re-
alitzar un nou estudi per determi-
nar quines són les actuacions a
desenvolupar. L’alcaldessa de Llu-
çà, Eva Boixadé, s’ha mostrat de-
cebuda per aquest canvi de direc-
ció que «alenteix el procés, ja que
no estava previst cap estudi i el
compromís era que a l’estiu tot es-
tigués en marxa». 

Tot i que encara no llença la to-
vallola, veu «complicat» que sigui
així, perquè l’elaboració de l’in-
forme es podria allargar més del
compte. En aquest sentit, creu
que els representants municipals
han fet un esforç per buscar el con-
sens i reclamar una actuació «per
protegir el medi natural», però as-
segura que ara el pas l’han de do-
nar les institucions, «que són les
que tenen les competències per
donar instruccions als agents fo-
restals i als cossos de seguretat per
fer aplicar la normativa».

En la mateixa línia opina Joan
Roma, alcalde de Borredà, que
creu que «perquè aquest estiu es
comenci a regular l’espai, cal tenir
al damunt de la taula la proposta
de la Generalitat abans no s’acabi
el mes de març, perquè llavors
serà massa tard per aplicar-la i
haurem perdut un altre estiu».
Roma creu que falta celeritat en
aquest camí «que ja fa temps que
dura». No obstant això, es mostra
confiat que «el tema es desencalli
i en els propers mesos la Genera-
litat expliqui les propostes». Creu
que «és important delimitar els
usos  per a la seva protecció, el con-
trol i, si és necessari, les sancions,
com més aviat millor». 

L’alcaldessa de Sagàs, Sílvia Trio-
la, comenta que els ajuntaments
han tingut un paper important en
la reclamació de la necessitat d’un
control en l’accés a l’espai natural,
i assegura que, tot i que hi ha opi-
nions diverses, s’ha arribat a un
consens important. Ara conside-
ra, però, que «és la Generalitat
qui s’hi ha de posar al capdavant,
més que res perquè és qui en té la
capacitat». Els responsables mu-
nicipals es tornaran a reunir amb
els representants de la Generalitat
per conèixer en quin punt es tro-
ba el procés.
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Els consistoris de la riera de Merlès no
veuen factible la regulació aquest estiu

Estan esperant mesures concretes de la Generalitat per controlar aquest espai natural
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Els alcaldes dels municipis per
on transcorre la riera de Merlès
creuen que cal actuar de mane-
ra conjunta i no pensen, a hores
d’ara, en prendre mesures de
control d’accés a l’espai natural de
manera separada. 

Els batlles creuen que hi ha
una dificultat afegida, i és que és
una riera de 20 quilòmetres, que
passa per sis municipis i de co-
marques diferents. És per això
que creuen que la millor mane-
ra de coordinar les mesures de

regulació és des de la Generalitat,
«amb el suport i la implicació dels
consistoris». Així ho creu Joan
Roma, alcalde de Borredà, que
pensa que «seria impensable que
cadascú anés per la seva banda,
perquè seria insostenible». A més,
assegura que «els ajuntaments
tampoc no tenim els recursos ne-
cessaris per fer-ho».

És per això que tenen la mirada
posada en una resposta de la Ge-
neralitat perquè es determini com
s’ha de solucionar  aquesta pro-
blemàtica.
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Els batlles creuen que s’ha
d’actuar de manera conjunta

Una bossa de deixalles abandonada a l’entorn de la riera
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L’Ajuntament de Cercs ja ha po-
sat a disposició dels veïns un des-
fibril·lador automatitzat extern
per poder ser utilitzat en cas de ne-
cessitat. El centre de dia i el camp
de futbol municipal  han acollit la
presentació oficial d’aquest aparell,
després que s’hi hagin realitzat
les instal·lacions necessàries per
poder-lo utilitzar amb les garanties
suficients.  

Cal recordar que aquest desfi-

bril·lador és un donatiu que el veí
Serafí Carrillo va fer al consistori de
la vila l’any passat. Actualment, ja
es compleixen tots els requisits
necessaris i el desfibril·lador esta-
rà instal·lat durant la setmana al ca-

sal de la gent gran de Sant Jordi, on
cada tarda hi ha activitat. Per altra
banda, els caps de setmana i du-
rant jornades futbolístiques l’a-
parell es traslladarà al camp de fut-
bol de la localitat. El personal qua-
lificat de protecció civil de Cercs
serà el responsable de tenir cura
del trasllat. A més a més, aquest
personal, juntament amb els
membres del club de futbol, ha re-
but formació per utilitzar el desfi-
bril·lador i estar preparat en cas
d’emergència. L’Ajuntament tam-
bé té plantejat fer cursos de for-
mació a la ciutadania. 

A l’acte de presentació hi van
participar representants munici-
pals, així com el cap de protecció
civil i membres del club esportiu.  
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L’Ajuntament de Cercs instal·la el
desfibril·lador que va donar un veí

L’aparell estarà disponible
al centre de dia durant la
setmana, i al camp de futbol
els dies de partit



185 nens han participat al cros
escolar de Casserres, el segon que
s’ha celebrat aquesta temporada.
Tot i l’amenaça de mal temps, la
competició es va poder desenvo-
lupar sense problemes pels en-
torns de la localitat.

El recorregut del circuit, d’entre
250 i 2.200 metres, amagava algun
desnivell i combinació d’asfalt i sor-
ra. A la celebració també hi van
prendre part els avis de la resi-
dència l’Onada de Casserres, que
van fer d’amfitrions i van ser els
responsables de fer l’entrega de
medalles als atletes. 

Amb l’objectiu de fer més con-

correguda la cursa, els organitza-
dors havien convocat un concurs
de barrets. És per això que molts
participants van córrer amb boi-
nes, gorres de pallasso, barrets
amb banyes,  xinesos, i també
molts barrets de bruixa. Tot i la
gran diversitat,  la guanyadora del
concurs va ser Yun Vilajosana, de
l’escola Princesa Làscaris de Cas-
serres, amb un barret d’abella. 

El cros va ser organitzat pel
Consell Esportiu del Berguedà,
juntament amb l’Ajuntament de
Casserres i la col·laboració del
Club Atlètic Berga, Elisabet Calvés
i les dinamitzadores de l’INS Gui-
llem de Berguedà.

REDACCIÓ | CASSERRES

185 nens participen al cros
escolar de Casserres, el
segon d’aquesta temporada

L’aparell instal·lat

L’exmembre de Teatre de Guer-
rilla actuarà a l’Ametlla de Mero-
la el proper dissabte 8 de febrer.
L’humorista presenta el seu darrer
espectacle,  que porta per títol
Temps. Amb ell com a únic actor
dalt de l’escenari, i la direcció de
Ramon Fontserè, l’obra mostra
què fa una persona quan li anun-
cien que li queden 90 minuts de
vida. La representació tindrà lloc
a l’equipament cultural de l’A-
metlla a partir de les 10 de la nit.

Quim Masferrer actua a
l’Ametlla de Merola

TEATRE

Els alcaldes demanen que
s’apliquin mesures per evitar
l’acumulació de deixalles i
preservar l’entorn natural

Els responsables municipals
estant esperant un estudi de
la Generalitat per concretar
com s’ha de regular l’espai


