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Nota de premsa
Berga caurà en mans del Rei Calçoti el proper cap de
setmana 5, 6 i 7 de febrer amb la celebració del Carnestoltes
Amb la voluntat de destinar un espai als més menuts de la ciutat i anar escalfant motors de
cara a tot el cap de setmana, divendres dia 5 de febrer començarà a regnar la bogeria i la
disbauxa a la capital berguedana amb la prèvia a l’arribada del Carnestoltes 2016. A partir
de les 11 del matí es farà un esmorzar de disfresses a la plaça de Sant Pere en el qual hi
participaran les escoles de Berga, que podran gaudir de balls i contes amb els
personatges ‘Nap i Tap!!’. El mateix dia es destinarà la tarda a les persones més grans
amb un gran ball de Carnestoltes a càrrec de Montse Serrallonga al Casal de Gent Gran.

Dissabte a partir de les 12 del migdia aterrarà a la ciutat el Rei Calçoti, una arribada que
anirà acompanyada d’activitats diverses a les diferents places de Berga a càrrec de l’ANC
Berga, l’Agrupament Escolta Santa Maria i Geralda de la Portella, els Bombers, la Creu
Roja, el Grup Colònies a Borredà, el Grup de Joves de Santa Eulàlia, els Mossos
d’Esquadra, la Policia Local i Protecció Civil. Seguidament, a la 1 del migdia hi haurà una
festa de confeti a la plaça de Sant Joan amb Dani Magyk.

A les 4 de la tarda hi haurà la concentració de les carrosses davant la Residència Sant
Bernabé de Berga (carretera de Solsona). Les inscripcions es tancaran quan faltin 10
minuts per les 5 de la tarda tot i que les inscripcions ja es poden fer anticipadament
mitjançant la web de l’Ajuntament de Berga a l’enllaç http://dom.cat/qvn . En aquest darrer
cas, els inscrits a través d’Internet hauran de passar a recollir el número d’inscripció abans
de la sortida de la rua. Es sortirà per ordre d’arribada.
El punt àlgid del cap de setmana serà per tant a partir de les 5 de la tarda, en què
començarà la rua. Des de la carretera de Solsona se seguirà pel carrer del Roser, es
baixarà el passeig de la Pau fins al carrer Gran Via, es pujarà el passeig de la Pau fins a la
plaça de la Creu, la Ronda Moreta i el passeig de la Indústria, on hi haurà una rebuda per
part dels Trastukats. Al llarg de la rua hi haurà dos jurats, un d’incògnit itinerant i un

d’estàtic situat a la plaça de la Creu. El veredicte i el lliurament de premis es farà públic
durant el Ball dels Cornuts que es farà al passeig de la Indústria.

En aquest sentit, aquesta és una de les novetats d’enguany i és que, tal i com ja s’ha donat
a conèixer des de fa uns dies, La Bauma dels Encantats, organitzadora d’aquesta part del
Carnestoltes amb el suport de l’Ajuntament de Berga, per primer any i responent a les
propostes fetes arribar per part de les carrosses participants en edicions anteriors, el Ball
dels Cornuts es trasllada a una carpa al passeig de la Indústria. L’entrada a la carpa, que
estarà acondicionada per tal d’evitar que la gent passi fred, serà gratuïta. A més a més, a
banda del Ball, es farà un sopar popular amb la voluntat que les comparses participants a
la rua puguin sopar a mesura que vagin arribant, de manera que tothom pugui gaudir de la
festa i es comenci a crear caliu per la nit. Amb la mateixa voluntat, a la carpa també s’hi
posarà una pantalla gegant a través de la qual durant el sopar es podrà veure la repetició
de la rua que emetrà en directe la Televisió del Berguedà. Els tiquets pel sopar ja es poden
comprar anticipadament i fins el dia 4 de febrer a Cal Negre, al Forn Santa Anna i al Rock
& Classics. El preu del tiquet inclou entrepà i beguda i té un cost de 4 euros. També es
podrà comprar tiquet per sopar el mateix dia a la carpa central al preu de 5 euros. A partir
de 2/4 d’11 de la nit el PD Nanfu amenitzarà la primera part del Ball amb música de molts
tipus, i a 2/4 d’1 de la matinada es farà l’entrega de premis. Desprès de conèixer els
guanyadors de cada categoria, la festa seguirà amb T&T fins a les 3 de la matinada.

Els actes del Carnestoltes seguiran diumenge a partir de les 11 del matí amb l’esmorzar de
la Guerra de la farina. Els del bàndol Carlí (de color blau) esmorzaran al bar la Lluna i els
del bàndol Lliberal (de color vermell), al bar Ca la Nuri. Amb les panxes carregades, a la 1
del migdia començarà la Guerra a la plaça de Sant Pere de Berga, que comptarà com
sempre amb servei d’hospital de campanya, creu verda. En acabar hi haurà vermut a la
plaça de Sant Joan.

A 2/4 de 6 de la tarda tornarà a ser moment pels més menuts de la ciutat amb el Ball de
Carnestoltes infantil al Pavelló Vell, que comptarà amb l’animació de Dani Magyk i un
concert a mans del grup d’animació infantil ‘AI CARAI!’ A la mitja part hi haurà berenar per
a tothom. El preu de l’entrada serà de 3€ i gratuïta pels menors de 3 anys.

El actes del Carnestoltes 2016 finalitzaran el dimecres 10 de febrer amb la vetlla de la
Sardina a l’Ajuntament de Berga en la qual hi està tothom convidat. En aquest sentit i amb
la voluntat de potenciar aquest acte, una de les novetats incorporades és la crida a la
implicació dels més joves de la ciutat. Una crida que es tradueix en demanar que els més
menuts (i no tan menuts) portin la seva sardina per cremar-la juntament amb el
Carnestoltes. Aquesta idea sorgeix arran de la petició que els patges reials van fer en el
seu moment demanant que es pintés el rei ideal i se’n fes difusió a través de les xarxes
socials per esperar l’arribada dels Reis. Seguint aquesta idea, s’ha cregut adient
incorporar la iniciativa al Carnestoltes d’enguany, en aquesta ocasió en forma de sardina.
Així, sota el lema ‘Prepara la sardina del Rei Calçoti!’, tant divendres com dissabte al matí
es repartiran entre els més petits unes plantilles en forma de sardina en les que es demana
que es pintin i decorin, es retallin i cadascú es faci una foto disfressat i amb la seva
sardina i la pengi a Twitter abans del dimecres de cendra amb l’etiqueta #sardinareicalçoti.
A més a més, es demana que el mateix dimecres de cendra tothom que hagi preparat la
seva sardina la porti entre les 5 de la tarda i les 7 del vespre a l’Ajuntament de Berga i la
deixi amb el Carnestoltes per ser cremada durant l’enterrament del Rei Carnestoltes. Les
plantilles amb la sardina per decorar també es podran descarregar a la web de
l’Ajuntament de Berga.

La processó de l’enterrament, organitzat pels Farsardines, començarà a la mateixa plaça
de Sant Pere i finalitzarà a la plaça del Forn. A continuació es farà la lectura del testament
a càrrec del notari de Madrona (un notari que acollona) i hi haurà sardinada popular a
càrrec de la Penya Boletaire de Berga.

Des de l’Ajuntament de Berga es fa una crida a la participació en tots els actes així com
també s’agraeix la participació de totes les entitats i persones implicades en l’organització.
Igualment, es demana que tothom faci bon ús de la rauxa i s’entregui a la disbauxa sense
perdre de vista el seny.

Alteracions del trànsit el dia 6 de febrer de les 2 del migdia a
les 9 del vespre amb motiu de la rua de Carnestoltes
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Des de l’Ajuntament de Berga s’informa a la ciutadania que amb motiu de la rua de
Carnestoltes 2016 que es farà Berga el proper dissabte dia 6 de febrer hi haurà diferents
alteracions del trànsit a alguns punts de la ciutat.

Així, entre les 2 del migdia i les 9 del vespre aproximadament, restaran tallats al trànsit els
carrers que s’esmenten a continuació

•

Carretera de Solsona: a l’alçada del C/ Pla de Alemany, sentit obligatori de circulació
direcció C/ Programari Lliure.

•

C/ Bruc: invertit el sentit de circulació (sentit obligatori de circulació direcció Polígon La
Valldan).

•

C/ Fra Frederic: des de Dr. Fleming fins al carrer del Roser, sentit obligatori cap a la
Rasa del Canyet.

•

C/ Dr. Fleming: invertit el sentit de circulació.

•

Ctra. Sant Fruitós: tallat a l’alçada del C/ Gran Via.

•

C/ Cervantes: es permetrà el pas alternatiu als vehicles.

•

C/ Roser: tallat en la seva totalitat des de la Pl. de la Creu.

•

Pg. De la Pau: en sentit descendent, tallat des de la plaça de la Creu fins el C/ Gran Via.

•

Pg. De la Pau: en sentit ascendent, tallat des de Pere III fins a plaça de la Creu

•

C/ Banys: tallat en la seva totalitat.

•

Ronda de Queralt: des del passeig de les Estaselles, tallat en la seva totalitat.

•

Ronda Moreta: tallada en la seva totalitat.

•

Plaça de la Ribera : es permetrà pas alternatiu de vehicles en direcció a la plaça
Viladomat

•

Plaça Viladomat: tallada en la seva totalitat, també fins al C/ Lluís Rosal.

•

Passeig de la Indústria: tallat fins a la cruïlla amb l’avinguda del Canal industrial.

•

Carretera de Ribes amb C/Cercs: senyalització i informació de direcció prohibida
excepte cas antic.

•

Carretera de Ribes amb l’Hospital: senyalització i informació de direcció prohibida
excepte cas antic.

•

Carretera de Ribes amb rotonda C-1411z: senyalització i informació de direcció
prohibida excepte cas antic.

Els conductors dels vehicles que vulguin entrar per Berga nord seran informats sobre el tall
del trànsit a l’alçada de Lluís Rosal, fet pel qual es recomana accedir pel carrer Quim Serra.
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