
L’empresa Altius Cerdanya  pro-
mou la construcció  d’un centre
d’alt rendiment esportiu al Ber-
guedà al poble abandonat de Pe-
guera (Fígols), segons  ha avançat
Televisió del Berguedà i ha pogut
confirmar Regió7. El projecte
també preveu fer instal·lacions a
Berga i al cim del Padró. 

Al seu dia els promotors  van
plantejar fer aquesta centre  a la
Molina (Cerdanya) amb un cost
previst de 30 milions d’euros . Tan-
mateix no va tirar endavant per
raons que no han transcendit.

A hores d’ara, la proposta  de
creació d’un centre d’alt rendi-
ment esportiu al Berguedà s’està
acabant de perfilar, segons ha
confirmat a Regió7 Ramon Gash,
portaveu d’Altius Cerdanya.  Tot i
que  en el mandat passat,  els im-
pulsors del centre es van entrevis-
tar amb responsables de l’Ajunta-
ment de Berga i del Consell Co-
marcal del Berguedà, la Genera-
lita i la Diputació per traslladar-
los aquesta idea, no ha estat fins
fa ara que han iniciat una ronda
de contactes amb representants
institucionals i d’entitats per con-
cretar-los més què volen fer.

La proposta consisteix en la
construcció d’un  centre d’alt ren-
diment esportiu perquè els espor-
tistes d’elit es puguin preparar en
alçada  i en instal·lacions situades
a 700 metres (Berga) a 1.600 (Pe-
guera) i a 2.000 al cim del Padró a
tocar de Peguera. Es preveu la
construcció d’un canal artificial
d’aigua, piscina olímpica interior,
velòdrom i pista d’atletisme co-
berta i la pavimentació de 13 qui-
lòmetres de pistes i camins fores-
tals per fer neu artificial i practi-
car-hi esquí de fons.

Ramon Gash ha declinat expli-
car per ara  els detalls  d’aquesta
iniciativa  perquè  encara estan
fent reunions amb representants
d’administracions berguedanes
per explicar-los el projecte i  ha de-
manat temps abans d’informar-
ne. Els promotors s’hauran d’en-
tendre amb el propietari  de l’antic
poble abandonat de Peguera, el
xeic àrab  Butti Bin Maktoum
Juma-al-Maktoum.

El  Grup de Defensa de la Natu-
ra del Berguedà ja ha dit que  s’hi
oposa perquè Peguera «és un dels
pocs indrets verges del Bergue-
dà». L’entitat demanarà  a les ad-
ministracions competents que no
es modifiqui el Pla d’Espais d’In-
terès Natural (Pein) Ensija-Rasos
de Peguera, en el qual està inclòs

el cim del Padró,  perquè no s’hi
pugui fer part de les instal·lacions
que preveu el projecte esmentat.
I també que es deneguin  els per-
misos que es demanin per fer-hi
arribar una pista així com també
que es prohibeixi enderrocar les
ruïnes de les cases del vell poble
de Peguera o traslladar el seu ce-
mentiri per fer-hi el centre. 

Per la seva banda, Eloi Escútia,
regidor de Medi Ambient de Ber-
ga, ha admès que «tenim informa-
ció per saber quines són les volun-

tats» dels promotors del projecte.
Amb tot, ha dit que el govern no té
un posicionament definit  sobre
la iniciativa. «No ho puc valorar
perquè encara no ho hem debatut
internament»,  ha dit. Els regidors
cupaires tractarà sobre aquesta
proposta en una assemblea per-
manent com solen fer.

Sí que ha valorat la proposta el
conseller d’Esports del Consell
Comarcal. Abel Garcia creu que
un centre esportiu d’alt rendiment
al Berguedà «encaixa dins de l’es-
tratègia de la comarca» de poten-
ciar els esports i la natura com a
eines al servei de «la promoció
econòmica i esportiva» comarcal.

Pel que fa a l’alcalde de Fígols,
Antoni Garcia, no ha contestat les
trucades d’aquest diari.
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Un empresari projecta fer un centre
d’alt rendiment esportiu a Peguera
El Grup de Defensa de la Natura del Berguedà s’oposa a una proposta que s’havia volgut fer a la Molina
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Berga acollirà el 23 de novem-
bre les parades i les activitats de la
quarta Fira de la Ratafia i la Xoco-
lata, organitzada per l'Ajuntament
de Berga i el Casal Panxo.

La regidora de Promoció Eco-
nòmica, Roser Rifà, va explicar
ahir que l'objectiu de la fira és pro-
moure la xocolata i la ratafia a tra-
vés d’activitats que permetin als
visitants conèixer-les, més enllà
de degustar-les. Enguany hi haurà
setze parades de productors xo-
colaters i una desena de ratafies,
amb elaboradors d'arreu del terri-
tori i tallers. Rifà va explicar que
enguany serviran per descobrir

usos poc convencionals de la xo-
colata o per conèixer quines plan-
tes s'utilitzen per fer la ratafia. 

El certamen es complementa
amb el Concurs de Ratafia de Ber-
ga, que arriba a la desena edició.
Com va recordar Albert Cols, del
Casal Panxo, «s'ha convertit en un

concurs que ha agafat volada»,
amb una setantena de ratafies ar-
tesanes. A banda, també hi haurà
un tast de ratafies comercials i un
sopar ratafiaire. Les activitats tin-
dran lloc al carrer del Roser i la
plaça dels Països Catalans durant
el dia i al Casal Cívic a la tarda.

DANI PERONA BERGA

Berga potencia 
les activitats de la 
Fira de la Xocolata
i de la Ratafia 
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Albert Cols, Roser Rifà i Albert Dorna en la presentació de la fira, ahir
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Ruïnes de l’antic poble de Peguera, que pertany al terme de Fígols

La demarcació de la Catalunya
Central del  Col·legi d'Arquitectes
organitza una sortida per conèi-
xer el patrimoni de les colònies
tèxtils del Llobregat. Aquesta ac-
tivitat forma part del cicle Arqui-
tectour, un cicle de visites que or-
ganitza el COAC arreu del territori
per posar en valor el patrimoni ar-
quitectònic del país.

El punt de trobada de la visita
és a la colònia de l'Ametlla de Me-
rola davant del cafè a les 9 del
matí. Fonts del col·legi han expli-
cat que «es farà un recorregut per
la colònia on la importància de
l'empresa, l'estructura urbana de
la colònia i les seves dimensions
fan que encara conservi vives
bona part de les seves activitats
culturals, festives i els seus signes
d'identitat propis». L’Ametlla de
Merola és una de les antigues co-
lònies tèxtils del Llobregat més di-
nàmiques.

El recorregut pel patrimoni de
les colònies continuarà a les 11 del
matí. Es visitarà la colònia de cal
Pons també a Puig-reig. Fundada
el 1875 per la família manresana
Pons, és probablement la colònia
tèxtil més interessant de Catalu-
nya des del punt de vista monu-
mental. El punt de trobada és da-
vant de l'església neogòtica i es vi-
sitarà l'església, la casa de l'amo,
la casa-convent de les monges i
els jardins i el bosquet.

Les visites seran guiades per
Rosa Serra, historiadora i especia-
lista en història de l'art i molt co-
neixedora del patrimoni indus-
trial del Llobregat.

L'activitat es gratuïta i oberta a
tothom, prèvia inscripció al 93 875
18 00 o a manresa@coac.cat, i les
places són limitades.
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El Col·legi
d'Arquitectes
organitza una
visita a l’Ametlla 
i Cal Pons

L’objectiu és crear un centre
perquè esportistes d’elit es
puguin entrenar en alçada per
millorar el seu rendiment


