
40 llocs 
on casar-te
al Berguedà



5 raons per casar-te al Berguedà

L’entorn. Un entorn privilegiat, a la porta dels Pirineus, que combina paisatges de 
plana i alta muntanya.

La varietat d’espais, tots amb el seu encant. Espais per celebracions de diferents 
formats, distribuïts per la comarca, en entorns que permeten un contacte directe 
amb la natura.

La personalització. Busquis la celebració que busquis, al Berguedà podràs fer un 
casament amb un toc personal únic, en un entorn privilegiat.

Professionalitat. Les empreses de la comarca i els seus professionals són una 
garantia per fer, de la vostra celebració, l’esdeveniment perfecte.

Personalitat pròpia. Amb una història, cultura i tradicions molt arrelades, el 
Berguedà té una personalitat pròpia que li dona un caire de territori autèntic.
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El Berguedà

El Berguedà és un territori on qualsevol època de 
l’any és bona per reunir-s’hi, fer-hi celebracions, 
visitar-lo i fer-hi activitats.

Hi trobareu el Cadí-Moixeró, un dels parcs naturals 
més grans de Catalunya; el Pedraforca i altres espais 
naturals protegits, com l’embassament de La Baells,  
que us permetran acostar-vos a la natura pel vostre 
compte o amb la companyia d’un guia especialitzat: 
practicar-hi senderisme, Btt, escalada, natació en 
aigües obertes o qualsevol altra activitat en el medi 
natural.

Quant a cultura, trobareu elements patrimonials 
i museus que us permetran conèixer l’evolució del 
Berguedà des dels seus orígens fins als nostres dies: 
Sant Quirze de Pedret o el Museu de les Mines de 
Cercs en són alguns exemples.

Si el que voleu és gresca, la Patum és la festa de la 
comarca per excel·lència; però també hi ha altres 
festes de notable interès: la Fia-faia, la Festa del 
segar i moltes més.

La gastronomia del Berguedà ofereix una cuina 
típica de muntanya complementada pels preuats 
bolets, sempre que la natura ho permet.

I a l’hora de fer estada, reunir-vos o celebrar qualsevol 
tipus d’esdeveniment, diversos tipus d’espais i 
allotjaments satisfaran les vostres necessitats. 

Benvinguts !

  
A Castellar de n’Hug
hi ha el naixement del 
riu Llobregat. 2.605 m

Pic més alt de 
la província 

de Barcelona: 
Pic de Costa 
Cabirolera.

39.104
Habitants

3
Semàfors

13.000
vaques

10.682 places
d’allotjament 

turístic

Els 2 pobles més 
petits de Catalunya: 

Gisclareny i St. Jaume 
de Frontanyà.

4 Patrimonis 
de la Humanitat: 
La Patum
La Fia-faia
Els Castellers
La Pedra seca

El Pedraforca
La muntanya més 
emblemàtica de 
Catalunya
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Amb  cotxe: 
*Des de Barcelona: 
Per la C-16 (Autopista Barcelona - Terrassa - Manresa) 
fins a Berga i des d’aquí es pot accedir a tot el territori.

Per la N-II fins a Abrera - C-55 fins a Manresa i C-16 fins 
a Berga i des d’aquí es pot accedir a tot el territori.

 *Des de Tarragona:
Autopista A-7/E-15 fins a Martorell i C-55 Abrera - 
Manresa. Des d’aquí, la C-16 fins a Berga per accedir a 
tot el territori.

*Des de Lleida i Girona:
C-25 (Eix transversal) fins a Manresa i la C-16 fins a 
Berga. Des d’aquí, es pot accedir a tot el territori.

*Des de l’oest i nord de França (Foix-Toulosue):
Per la E-9 fins a Puigcerdà i des d’aquí la C-16 fins a 
Bagà, des d’on s’accedeix a tot el territori.

*Des de l’est de França (Perpinyà):
Per la N-116 fins a Puigcerdà i, des d’aquí, la C-16 fins a 
Bagà, des d’on s’accedeix a tot el territori.

Amb autobús: 
 ALSA fa la línia Barcelona - Manresa - Berga - Llívia - 

Andorra. Tel. 902 42 22 42 / www.alsa.es   

 Mir fa la línia Ripoll - La Pobla de Lillet. Tel. 972 703 
012  

 Eix-bus fa la línia Girona - Vic - Manresa - Cervera - 
Tàrrega - Lleida. Tel. 972 200 275 (Girona) / 973 271 
470 (Lleida) / 938 892 577 (Vic) 

 Des de Manresa cal enllaçar amb el bus d’ALSA. Les 
mateixes companyies cobreixen les diverses línies que 
uneixen tots els pobles de la comarca amb diferents 
freqüències horàries.   

Amb tren: 
Actualment, al Berguedà no hi ha tren. Per accedir amb 
aquest mitjà es pot fer des de les poblacions properes 
de Manresa i de Puigcerdà. Des d’aquests pobles cal 
enllaçar amb els autobusos.

Com arribar
El Berguedà està situat a l’extrem nord de la província de Barcelona, a 100 quilòmetres de la ciutat de Barcelona i a 
50 quilòmetres de la frontera amb França. Per tal d’arribar, hi ha diferents alternatives.

 Berga Temps orientatiu 
 (km) (amb cotxe)

Barcelona 109 1h
Girona 124 1h 30 min
Lleida 158 1h 40min
Tarragona 161 1h 50 min

França

Girona

Lleida

Tarragona

Túnel del Cadí

El Berguedà

Barcelona

C-25

C-25
C-16

A-9

AP-7

AP-7

AP-2
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12Cases rurals

Població Casserres

Direcció Cal Puntes s/n

Tel. 675 508 616
627 950 805

Email info@calpuntes.com

Web www.calpuntes.com

Una finca només per a vosal-
tres. Cal Puntes posa tots els 
seus sentits perquè el dia més 
especial de la vostra vida tot 
surti com havíeu somiat.

Un paratge ple de natura i 
tranquil·litat. Només cal que 
ens obriu les portes i us aju-
darem a dissenyar el vostre 
casament.

Cal Puntes

In
uv

is

26 8 150

Espais

Serveis

Cases rurals

Població Gargallà

Direcció Masia Can Guilella s/n

Tel. 626 827 636

Email masiacanguilella@gmail.com

Web www.canguilella.com

Masia catalana del segle XVI, 
completament rehabilitada 
però que conserva el seu as-
pecte original. S’hi té especi-
al cura del medi ambient, fent 
una gestió responsable de 
l’aigua i els residus i promo-
vent un consum responsable 
d’aliments de proximitat. 

Can Guilella

Espais

Serveis

La masia està rodejada de 
camps de cultiu, boscos i un 
entorn immillorable. La sala 
principal de la casa es pot 
adaptar per a dur-hi a terme 
celebracions de petit format. 

15 4 100
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Cases rurals

Població Cercs

Direcció Casanova de les Garrigues i 
Cercs

Tel. 676 949 445

Email vilaformiu@gmail.com

Web www.vilaformiu.com

Casa rural a 1.200 metres d’al-
çada i a 20 minuts de Berga amb 
cotxe. Rodejada de boscos, el 
Camí dels Bons Homes passa 
pel mig de la finca. Disposa de 
totes les comoditats per a poder 
gaudir d’un temps inoblidable en 
plena naturalesa.

Casanova de les Garrigues
La sala, annexa a la casa, és un es-
pai diàfan de 140m2, adaptable 
per a tot tipus d’esdeveniments, 
celebracions i reunions.

28 14 100
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Cases rurals

Població Olvan

Direcció Casa Ferreres

Tel. 670 713 939

Email info@casabaluard.com

Web www.casabaluard.com

El Baluard està rodejat d’ex-
tensos camps i boscos, a pocs 
minuts de la ciutat de Berga. 
Disposa de 5 habitacions, to-
tes elles amb bany privat. Les 
instal·lacions de la casa es 
complementen amb barbacoa, 
minigolf, piscina, terrassa i jar-
dí. La sala d’estar de la casa es 
pot adaptar per a dur-hi a ter-
me petites celebracions.

El Baluard de Ferreres

12 5 17
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Cases rurals

Població Bagà

Direcció Barri Terradellas Vell, 10

Tel. 639 311 104

Email conxitacuineta@hotmail.com

Web www.molidelcaso.cat

El Molí del Casó és un antic 
molí del segle XIX que ha estat 
restaurat i reconvertit en una 
casa rural seguint la filosofia de 
Reciclar, Reduir i Reutilitzar. Es 
tracta d’una construcció sos-
tenible i integrada en l’entorn, 
envoltada d’horts i conreus de 
plantes remeieres, culinàries 
i flors comestibles que es cui-
den a través de les pràctiques 
de l’agricultura ecològica. Dis-
posa de dos espais aptes per 

El Molí del Casó
a celebracions de petit format. 
Ofereix una cuina de qualitat, 
saludable i del territori.

14 6 40
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Cases rurals

Població Puig-reig

Direcció Casa El Puig de Fonollet, s/n

Tel. 639 426 603

Email info@puigrural.cat

Web www.puigrural.cat

Masia del segle XVI, totalment 
reformada el 2011, situada 
en una zona rural i tranquil·la. 
Casa perfectament equipada, 
amb 7 habitacions, totes elles 
amb bany, gran sala menjador 
amb llar de foc, sala de jocs, 
jardí amb porxo i barbacoa, 
piscina exterior, camp de fut-
bol, pista de pàdel i sala poli-
valent. 

El Puig de Fonollet

20 7 100
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Cases rurals

Població La Quar

Direcció Ctra. de Sant Maurici s/n 
(Casa aïllada)

Tel. 660 909 724
620 688 728

Email info@labaumeta.com

Web www.labaumeta.com

La Baumeta és un lloc singular, 
un indret rural que disposa de 
boscos d’alzina i pi, extensos 
prats i una masia restaurada 
per a viure-hi tot tipus d’es-
deveniments. La casa, envol-
tada de marges, baumes i pe-
dra, s’emplaça en una àmplia 
i elevada zona, que li atorga 
uns capvespres excepcionals i 
unes extenses vistes de la Ca-
talunya central. Situada en un 
entorn silvestre del Prepirineu 

La Baumeta
berguedà, es troba a 3km de 
La Quar, poble on pertany i un 
dels més petits de Catalunya, 
a 23km de Berga, a 43km de 
Vic i a 105km de Barcelona. 
Disposa de diferents espais 
exteriors com el freixe i la vi-
nya, el prat, el turó, l’era o 
l’eixida. Un cobert de 40m2, 
porxo cobert amb barbacoa, 
i múltiples espais a l’aire lliu-
re on col·locar-hi la una carpa 
beduïna.

6 3 150
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Cases rurals

Població Casserres

Direcció Casa la Cabana. Afores, s/n

Tel. 938 234 082

Email info@calbernadas.com

Web www.calbernadas.com

Si vols celebrar un dia especial, 
La Cabana és una bona opció.

Ofereix diferents espais per-
què ho adaptis als teus desit-
jos i, a més a més, allotjament 
per als més pròxims. Disposa 
de varis i amplis espais exte-
riors, així com d’una sala poli-
valent de 100 m2, climatitza-
da i amb Wi-Fi. És obligatori 
la contractació de l’allotjament 
(estada mínima 2 nits) per rea-
litzar una celebració.

La Cabana

15 7 130
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Cases rurals

Població Sagàs

Direcció Casa Mateus, s/n  

Tel. 636 358 275 

Email ruralmateus@gmail.com

Web www.mateus.cat

La Masia de Mateus apareix 
documentada per primera ve-
gada l’any 1546. Dins la finca 
hi ha una capella i tres cases, 
el Porxo, la Masoveria i el Mas. 
La finca, de 178 hectàrees, 
està situada a 770m d’alçada i 
gaudeix d’unes espectaculars 
vistes del prePirineu. Dispo-
sa d’una sala de 180m2 amb 
grans finestrals a l’exterior.

La Masoveria de Mateus

30 11 100
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Cases rurals

Població Casserres

Direcció Camí de Cal Fàbrega

Tel. 669 986 095

Email info@masiacalfabrega.com

Web www.masiacalfabrega.com

Cal Fàbrega és una masia típi-
cament catalana del segle XIII. 
Totalment restaurada, la seva 
localització a les afores del po-
ble de Casserres, li concedei-
xen unes vistes immillorables 
de la serralada de Montserrat. 
La masia combina a la perfec-
ció l’estil rústic amb totes les 
comoditats per poder gaudir al 
màxim de l’estada al Berguedà.

Masia Cal Fàbrega
Disposa d’una sala diàfana on 
hi ha el menjador, sala d’estar 
i cuina. A peu pla del pati, ter-
rassa, barbacoa i piscina. 

26 11 100 ?
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Espais singulars

Població Gironella

Direcció Pl. de la Vila, s/n

Tel. 938 250 033

Email mateosss@gironella.cat

Web www.gironella.cat

Església romànico-gòtica situ-
ada al casc antic de Gironella, 
va ser rehabilitada i adaptada 
com a sala per a petites cele-
bracions, presentacions, reuni-
ons d’empresa o similars.

Espai Santa Eulàlia
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Espais

Espais singulars

Població La Pobla de Lillet

Direcció C/ del Ferrocarril, s/n

Tel. 687 998 541

Email tur.lillet@diba.cat

Web www.turismelillet.cat

Els Jardins de Ca l’Artigas són 
uns jardins de tipus naturalista, 
amb pedres, aigua i vegetació, 
dissenyats a principis del se-
gle XX per l’arquitecte Antoni 
Gaudí. Construïts a redós del 
riu Llobregat, formen un con-
junt de gran valor arquitectò-
nic immers en un espai natu-
ral de relleu agrest i salvatge. 

Jardins Artigas 
Aquest espai completament 
exterior és idoni per acollir pe-
tites celebracions.
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Espais singulars

Població Viladomiu Nou (Gironella)

Direcció Colònia de Viladomiu Nou

Tel. 938 250 033

Email mateosss@gironella.cat

Web www.gironella.cat

Torre del segle XX, antiga re-
sidència d’estiu dels propieta-
ris de la colònia industrial de 
Viladomiu Nou, on està ubicat 
l’edifici. Conserva l’encant de 
la decoració interior. 

Disposa de diferents estances 
i espais per a celebracions, re-
unions o actes varis. Els exte-
riors enjardinats permeten un 
muntatge a l’aire lliure. 

La Torre de l’Amo
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Espais

Espais singulars

Població Guardiola de Berguedà

Direcció Pujada Sant Llorenç, s/n

Tel. 664 567 581

Email info@civitascultura.org

Web www.civitascultura.org

Monestir documentat des de 
l’any 898, les obres de res-
tauració van acabar el 2008. 
Actualment, trobem l’església 
del segle X i l’espai interior tal 
com era en el segle XV, presi-
dit per la tribuna cripta de la 
nau central.

Disposa de sistemes d’àudio i 
equipaments per a la celebra-
ció de petits esdeveniments, 
espectacles i presentacions.

Monestir de Sant Llorenç
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Monestir de Santa Maria de Lillet 

40 - 100 No

Població La Pobla de Lillet

Direcció Ctra. B402, Km 11,2 (pista)

Tel. 687 998 541

Email tur.lillet@diba.cat

Web www.turismelillet.cat

A 2 quilòmetres de La Pobla 
de Lillet, a la falda d’una mun-
tanya i envoltat de prats i con-
reus, s’aixeca el Monestir de 
Santa Maria de Lillet. Compost 
per l’església d’estil romànic i el 
seu claustre rústic, li fa costat 
una masia i la capella romànica 
de Sant Miquel de Lillet a poca 
distància. La llarga història del 
monestir es posa de manifest 
en les seves complexes ruïnes.
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Espais singulars

No Capella

Espais

100

100

50

50

120

120

Sí

Sí

Monestir de Serrateix

130 100 100 Sí

Població Viver i Serrateix

Direcció BV-4235, 13

Tel. 938 204 922

Email viver@diba.cat
serrami@diba.cat

Web www.viveriserrateix.cat

Edifici declarat Bé cultural 
d’Interès Nacional. El conjunt 
de Santa Maria de Serrateix 
està constituït per l’església 
romànica, un claustre neoclàs-
sic i diverses dependències 
monacals, que encara conser-
ven aspectes que evidencien 
la importància que aquest mo-
nestir va arribar a assolir.

L’espai està adaptat per a la 
celebració d’esdeveniments i 
petits actes i presentacions.
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Espais singulars

Sala del Palau de l’AbatNo

Espais
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Museu de Cal Vidal

130

200

-
165

-

200

No

Sí

Cinema

Teatre Nou

Població Puig-reig

Direcció Crtra. C-16, Km 78. 
Pl. Puríssima, s/ n -  
Colònia Vidal

Tel. 938 290 458

Email jordividal@museucoloniavidal.org

Web www.museucoloniavidal.org

El Museu de la Colònia Vidal 
és l’aposta per reviure el pas-
sat en la pròpia pell. Des de 
l’any 1995 el museu explica 
com eren la vida i el treball en 
una colònia tèxtil als inicis del 
segle XX. Una extensa passe-
jada per la colònia Vidal ens 
serveix per mostrar, a través 
d’espais com l’escola, la fàbrica 
o els habitatges, la realitat d’un 

moment històric de cabdal im-
portància per la història con-
temporània del país i la seva 
industrialització. El museu 
compta amb sales aptes per a 
la celebració de reunions, pre-
sentacions i esdeveniments. 
També disposa de pati exterior 
i diversos espais museïtzats 
que poden ser utilitzats per a 
dur-hi a terme actes puntuals.
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Espais singulars

Espais

Sant Quirze de Pedret

30 - 145 No Espai central

Població Cercs

Direcció Camí de Pedret

Tel. 664 567 581

Email info@civitascultura.org

Web www.civitascultura.org

Església cabdal dins l’arqui-
tectura preromànica. La seva 
restauració ha recuperat el ca-
ràcter genuí del segle X, però 
data del segle IX. Les pintures 
murals de l’interior, algunes 
originals i altres reproducci-
ons, li atorguen una atmosfera 
especial. Envoltada de natura i 
havent de creuar el majestuós 
pont medieval de Pedret per 

accedir-hi, és un espai ideal 
per a petites celebracions.
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Hotels i hostals
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Hotels i hostals

Població La Pobla de Lillet

Direcció C/ Doctor Cisneros, 8

Tel. 654 358 437

Email info@castellpobladelillet.com

Web www.castellpobladelillet.com

Edifici històric al casc antic 
de La Pobla de Lillet. Disposa 
d’allotjament, àmplia sala d’es-
tar adaptable per a petites ce-
lebracions, i cuina amb servei 
de cuiner professional. És un 
espai amb encant, ideal per a 
casaments de petit format. La 
Montse i l’Álvaro, que cuiden 
tots els detalls,  faran que la 
celebració sigui perfecte.

El Castell de La Pobla de Lillet

24 9 22 ?
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Espais

Serveis

Hotels i hostals

Població Sagàs

Direcció Masia Els Casals, s/n

Tel. 938 251 200

Email elscasals@elscasals.cat

Web www.elscasals.cat

Antiga masia del segle XVIII 
rodejada de camps, boscos i 
camins. Al nostre hotel, rústic, 
agradable i acollidor, us hi sen-
tireu com a casa. Al restaurant, 
que disposa d’una estrella Mic-
helin, oferim una cuina del ter-
rer, en què la gran majoria  dels 
productes són de la mateixa 
finca o d’explotacions prope-
res. Disposem d’espais, interi-

Els Casals 
ors i exteriors, perfectament 
equipats per a la celebració de 
reunions i esdeveniments. 

22 9 150 ?
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Hotels i hostals

Població Castellar de n’ Hug

Direcció Crta a Castellar km 8 

Tel. 938 257 089

Email info@hotellesfonts.cat

Web www.hostallesfonts.com

Hostal ubicat a Castellar de 
n’Hug, al costat de Les Fonts 
del Llobregat. Disposa de dife-
rents espais aptes per a la cele-
bració de casaments, festes fa-
miliars i altres esdeveniments.

Hostal Les Fonts

34 13 150 ?
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Serveis

38 Hotels i hostals

Població Saldes

Direcció Barri de Maçaners, s/n

Tel. 938 258 021

Email hostal@pedraforca.com

Web www.pedraforca.com

En un entorn natural inigua-
lable, dins el Parc Natural del 
Cadí-Moixeró, l’hostal ofereix 
unes vistes úniques de la mí-
tica muntanya del Pedraforca i 
de la Serra del Cadí. L’ambient 
familiar i la bona cuina us faran 
sentir com a casa. 

Disposa d’espais interiors i 
exteriors, adaptables a tot ti-
pus de necessitats. La Clàudia, 

Hostal Pedraforca
que té una llarga experiència 
en l’organització d’esdeveni-
ments de petit i mitjà format, 
us ajudarà a que la celebració 
sigui espectacular.
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Hotels i hostals

Població La Pobla de Lillet

Direcció Santuari de Falgars, s/n

Tel. 937 441 095

Email falgars@falgars.com

Web www.falgars.com

Al bell mig de la serra del 
Catllaràs hi ha el Santuari de 
Falgars i la seva hostatgeria, 
convertida en hostal. Gaudeix 
d’un entorn únic en plena na-
turalesa i del patrimoni natural 
i històric de la comarca. 

Disposa de varis espais on re-
unir-se i dur a terme esdeveni-
ments de petit format.

Hostal Rural Falgars
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40 Hotels i hostals

Població Saldes

Direcció Obaga s/n

Tel. 619 111 141

Email info@hotelcalandreu.com

Web www.hotelcalandreu.com

Hotel rural amb encant als 
peus del Pedraforca. Ofereix 
servei de restaurant i allotja-
ment en un entorn natural in-
creïble, amb el màxim confort, 
en un entorn familiar i agra-
dable. Ideal per a celebrar-hi 
el vostre casament, una festa 
familiar o qualsevol altre es-
deveniment.  Disposa d’espais 
interiors i exteriors.

Hotel Ca l’Andreu
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Restaurants

Població Bagà

Direcció C/ Raval s/n

Tel. 938 244 126

Email info@calbatista.com

Web www.calbatista.com

Cal Batista és un hostal i res-
taurant de muntanya situat al 
cor de la serra del Cadí. Dis-
posa de 14 habitacions i un 
gran menjador, on s’hi serveix 
cuina tradicional basada en 
productes de la terra i carta de 
temporada. S’elaboren menús 
especials per a casaments i al-
tres celebracions. 

Cal Batista
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Població Berga

Direcció Pl. Europa, 6

Tel. 938 223 121

Email restaurantcaltrave@gmail.com

Web -

Restaurant de cuina casolana, 
situat a Berga.  Ofereix menú 
diari i plats a la carta.  Disposa 
d’un menjador principal amb 
capacitat per 50 persones i de 
dues sales privades amb un 
aforament de 10 i 25 perso-
nes, respectivament. La seva 
oferta gastronòmica es basa 
en receptes i productes de 
casa.  També elaboren menús 

Cal Travé
especials per a grups, sempre 
adaptant-se a les necessitats 
del client.
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Restaurants

Població Cercs

Direcció Ctra. C16, Km 99’4

Tel. 628 206 780

Email estanyclar@estanyclar.com

Web www.estanyclar.com

Restaurant situat en una antiga 
masia, on la cuina i les receptes 
més tradicionals es reinterpre-
ten per oferir una gastronomia 
moderna i innovadora. La qua-
litat de l’oferta gastronòmica 
d’aquest establiment l’ha por-
tat a aconseguir una estrella 
Michelin. Disposa d’espais per 
a celebracions i reunions, inte-
riors i exteriors. S’adapten per-
fectament a les necessitats de 
cada client.

L’Estany Clar
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Població Espinalbet (Castellar del Riu)

Direcció Ctra. Rasos de Peguera km 4

Tel. 938 213 561

Email roures@rouresbergueda.com

Web www.rouresbergueda.com

Restaurant amb cuina típica del 
Berguedà, on s’ hi poden degus-
tar des dels plats més tradicio-
nals, com guisats, carns a la bra-
sa, el “plat del dimoni”, postres 
artesanes, etc. fins a plats inno-
vadors i sorprenents pel pala-
dar. Tot, en un espai de més de 
30 anys d’història, rodejat d’un 
ambient familiar i acollidor.
La sala central del restaurant 
pot fer-se servir per a banquets, 
té una capacitat de fins a 75 per-

Restaurant Els Roures
sones en un espai de 250 m2 al 
que se li ha de restar una llar de 
foc circular de 6 m de diàmetre. 
Aquest es pot complementar 
amb el menjador de dalt si fos 
necessari, podent-li sumar uns 
57 comensals més.
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Restaurants

Població Berga

Direcció Ctra. C-1411 Z KM 79.5

Tel. 938 210 470

Email info@lacabanaberga.cat

Web www.lacabanaberga.cat

Espai de restauració en un 
edifici singular i restaurat a les 
afores de Berga. La vista so-
bre la ciutat és de les millors 
de la comarca. Disposa de sa-
les totalment equipades per a 
celebracions i altres esdeve-
niments. També compta amb 
espais exteriors. 

Restaurant La Cabana
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Població Berga

Direcció Passeig de la Pau, 27

Tel. 938 211 185

Email elterrarestaurant@gmail.com

Web www.elterrarestaurant.com

El restaurant Terra neix de di-
verses influències arrelades a 
la vida del seu Xef, Pere Ven-
turós. Amb una cuina de mer-
cat, elaborada amb tot luxe de 
detalls, s’hi poden degustar 
receptes tradicionals, trans-
formades en plats especta-
culars. Els productes del Ber-
guedà són la base de la carta 
d’aquest restaurant.

Terra
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Santuaris i esglésies

Població Colònia Pons (Puig-reig)

Direcció -

Tel. 938 380 096

Email jordiorobitg@gmail.com

Web -

Capellà Mn. Jordi Orobitg

Ubicada a la colònia Pons, 
l’edifici de l’església de Sant 
Josep té una presència impo-
nent i un aspecte altiu. D’estil 
neogòtic, la seva decoració és 
a base de vitralls i altres orna-
ments. 

La colònia Pons és, probable-
ment, la colònia tèxtil més in-
teressant de Catalunya des del 
punt de vista monumental. 

Església de la Colònia Pons 
A part de l’església, hi desta-
quen dues torres, el xalet del 
director, la casa-convent de 
les monges, i un conjunt nota-
ble de jardins i bosc.
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Població Sagàs

Direcció Pl. de l’església, s/n

Tel. 938 250 128

Email jordiorobitg@gmail.com

Web -

Capellà Mn. Jordi Orobitg

L’església de Sant Andreu es 
troba al petit nucli de Sagàs. 
D’estil romànic, és coneguda 
per les seves pintures. A l’inte-
rior, s’hi pot veure una repro-
ducció de l’altar del segle XII, 
el frontal del qual es conser-
va al Museu Episcopal de Vic, 
mentre que els laterals es tro-
ben al Museu diocesà i comar-
cal de Solsona.

Sant Andreu de Sagàs 
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Santuaris i esglésies

Població Sant Jaume de Frontanyà

Direcció C/ de Baix, 4

Tel. 938 236 153
608 195 425

Email jnlladotcv@hotmail.com

Web -

Capellà Mn. Joan Lladó

És l’església d’un dels munici-
pis més petits de Catalunya i la 
joia més preuada del romànic 
al Berguedà. Declarat monu-
ment històric artístic, algunes 
de les seves característiques 
el fan únic al país. De línies i 
volums purs i de decoració 
austera però elegant, l’església 
de Sant Jaume de Frontanyà 
és un espai especial on ca-
sar-se.

Sant Jaume de Frontanyà
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Població Borredà

Direcció -

Tel. 664 567 581

Email info@civitascultura.org

Web www.civitascultura.org

Capellà -

Petita església romànica en-
voltada de natura. L’actual 
edifici conserva, entre d’altres 
elements originals, el campa-
nar de 2 pisos i la porta d’en-
trada. A l’interior, on hi regna 
l’austeritat, s’hi mostra una 
reproducció del frontal origi-
nal que es conserva al Museu 
Episcopal de Vic dedicat a sant 
Sadurní. La seva ubicació i els 
seus entorns li proporcionen 
un encant únic.

Sant Sadurní de Rotgers 
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Santuaris i esglésies

Població La Pobla de Lillet

Direcció Carretera Santuari de Falgars, s/n

Tel. 938 695 247
608 195 425 

Email jnlladotcv@hotmail.com

Web -

Capellà Mn. Joan Lladó

L’ermita de la Verge de Fal-
gars està situada a la serra del 
mateix nom, a 1.288 metres 
d’altitud. L’horitzó és immens 
i espectacular i les vistes des 
d’aquest indret són úniques. 
L’edifici és de dimensions con-
siderables i consta de l’esglé-
sia i l’hostatgeria. L’església 
conserva l’antiga porta romà-
nica ferrada a l’entrada.

Santuari de Falgars 
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Població La Nou de Berguedà

Direcció -

Tel. 938 210 713
680 86 12 12

Email josepmariavila1@hotmail.com

Web -

Capellà Mn. Josep Maria Vila

Aquest imponent i majestuós 
edifici d’estil neoclàssic i de 
grans dimensions s’ubica al 
petit poble de La Nou de Ber-
guedà. Des d’aquest punt, les 
vistes de les muntanyes del 
Berguedà són impressionants. 
Seguint un camí que baixa cap 
al riu i enmig d’un bonic parat-
ge, s’arriba a la cova adossada 
a la roca dedicada a la Mare de 
Déu de Lourdes.

Santuari de la Mare de Déu de Lourdes 
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Santuaris i esglésies

Població Bagà

Direcció Crtra. Paller, Km 2

Tel. 938 244 031

Email gasparcomellas@gmail.com

Web -

Capellà Mn. Gaspar Comellas

Dins el municipi de Bagà hi ha 
el Santuari de la Mare de Déu 
de Paller, imatge que acapara 
l’estima i la devoció dels habi-
tants de la vall del riu Basta-
reny. L’església és d’una sola 
nau d’estil neoclàssic i compta 
amb un retaule barroc. Al cos-
tat hi ha una àrea de pícnic i 
el santuari disposa d’un res-
taurant.

Santuari de la Mare de Déu de Paller 
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Població Berga

Direcció Crtra. BV4242, Km 10

Tel. 938 222 380

Email santuaridequeralt@gmail.com

Web -

Capellà Mn. Ramon Barniol

El Santuari es troba al capda-
munt de la Serra de Queralt 
que, per la seva peculiar ubi-
cació i vistes impressionants, 
se l’anomena “el balcó de Ca-
talunya”. L’actual església és un 
edifici construït el segle XVIII i 
el temple, ampli i lluminós, és 
d’estil renaixentista. La Cova, 
on segons la llegenda fou tro-
bada la Mare de Déu, és un 
oratori adossat a la roca i que 
es pot considerar com a part 
del conjunt de Queralt.

Santuari de la Mare de Déu de Queralt
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Santuaris i esglésies

Berga Sagàs

Direcció La Guàrdia

Tel. 938 250 128
642 507 185

Email jordiorobitg@gmail.com

Web -

Capellà Mn. Jordi Orobitg

Al cim de la Serra de Biure, des 
d’on les vistes són espectacu-
lars, hi ha el santuari de Santa 
Maria de La Guàrdia. L’edifici 
s’alça sobre construccions an-
teriors d’estructura romànica 
que encara es veuen entre els 
fonaments i els baixos de l’ac-
tual església. La façana té una 
ornamentació senzilla i el seu 
imponent campanar li dóna un 
aire majestuós.

Santuari de Santa Maria de La Guàrdia
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Càterings

Ubicat a les afores de la vila 
de Gironella, Cal Pajares és un 
restaurant familiar, amb àmplia 
experiència en el sector de la 
hostaleria i la restauració. Dis-
posa d’un equip de treball espe-
cialitzat, que ofereix els millors 
serveis i una excel·lent atenció. 

Restaurant Cal Pajares

SiC Gourmet ofereix serveis de 
càtering, tant per a casament i 
celebracions com per esdeve-
niments d’empresa, tals com 
inauguracions, presentacions de 
producte, coffe breaks o àpats 
de reunions.

SiC Gourmet
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www.restaurantcalpajares.com
info@restaurantcalpajares.com 
Tel.  938 228 390

http://www.sicgourmet.com
catering@sicgourmet.com
Tel.  636 827 305

El restaurant, de cuina casola-
na i de proximitat, compta amb 
varies sales per a celebracions i 
convencions d’empresa.
El seu servei de càtering segueix la 
mateixa filosofia que el restaurant. 
Dona servei a cases de turisme 
rural i a tot tipus d’esdeveniments, 
convencions i reunions. El bon 
tracte i la professionalitat els ca-
racteritzen.

66 Càterings

Sumem Càtering és una aposta 
d’un equip de professionals amb 
més de 10 anys d’experiència en 
l’organització d’esdeveniments. 
S’ocuparan de que la celebració 
es converteixi en una experièn-
cia gastronòmica única. Sorpren-
dran a organitzadors i convidats, 

Sumem Càtering
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www.sumemcatering.cat
info@sumemcatering.cat
Tel.  693 80 70 50

a través de la seva cuina singular, 
capaç de marcar la diferència.

Sumem Càtering ofereix una 
gran varietat de possibilitats per 
celebracions i esdeveniments, 
combinant els millors plats de la 
cuina tradicional catalana amb 
els més moderns i amb tocs 
d’autor, aconseguint enamorar, 
fins i tot, els paladars més exi-
gents.

67



Serveis 
complementaris
El Berguedà compta amb una xarxa de professionals que us ajuda-
ran a que el vostre casament sigui especial.

Serveis de fotografia, decoració, floristeria, transport, música són 
només alguns exemples dels camps en els que els professionals 
del Berguedà us poden donar suport.

Coneixedors de les instal·lacions locals i de les característiques 
dels espais, són la millor elecció a l’hora d’organitzar qualsevol 
esdeveniment al nostre territori.



Ambientació, decoració i papereria

A Bonhomía lloguem i venem ta-
pissos de macramé i estructures 
per l’altar del teu casament. Bon-
homía va començar fent altars per 
a masies i restaurants. Diversos 
proveïdors de la zona ens hem unit 
per crear aquesta bonica iniciativa 
especialitzada en decoració feta 

BONHOMÍA
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www.altaresdeboda.com
hola@altaresdeboda.com

amb materials totalment ecològics 
i sostenibles. Tots ells fets a mà a 
Catalunya.
Recordatoris, llums, jardineres 
penjants, tapissos, i un munt d’al-
tres coses fetes a mida per a tu. 
Personalitza el teu gran dia.

71

Decoracions totalment personalit-
zades. Llibres de firmes, noms de 
fusta, lletres grans i mil i unes pos-
sibilitats.

Somnis amb scrap
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www.somnisambscrap.com
hola@somnisambscrap.com
Tel.  616 991 857

Ambientació, decoració i papereria

Buscant detalls de casament per 
aquest dia tan esperat? A La Cre-
ativa Berga tenim els millors de-
talls originals per casaments a la 
comarca. Son perfectes per a vos-
altres i els vostres convidats. Un 
gran record d’un gran dia! Aquests 
records poden totalment persona-
litzats al vostre gust i adaptats al 

La Creativa Berga

Disseny gràfic d’invitacions, menús, 
papereria o qualsevol altre suport 
físic o digital relacionat amb l’esde-
veniment.

La Padrina
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www.lacreativaberga.com
hola@lacreativaberga.cat 
Tel.  693 004 522 / 931 945 392

www.la-padrina.cat
info@la-padrina.cat
Tel.  620 819 341

vostre pressupost. Seguin la matei-
xa linia de disseny des de l’invitació 
fins a l’ultim detall, tot corporatiu 
i adaptat al vostre gust. Tot el que 
imagines i desitges ho pots fer 
realitat. Veniu a visitar-nos i in-
formar-vos sense cap compromis 
#somlaboratorididees.
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Floristeries

Orquidia Art Floral
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jordina2304@hotmail.com
Tel.  938 220 175
Passeig de la Industria, 88, Berga

Ens avalen més de 15 anys d’ex-
periència en el sector de la flo-
risteria. Cuidem tots els detalls i 
ens adaptem a les necessitats de 
cada parella. Tracte 100% perso-
nalitzat.
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Floristeria el Vall
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www.tallerflor.com
floristeriaelvall@gmail.com
Tel.  938 211 069 / 600 522 036
Rasa dels Molins 25, Berga

72

  @floristeriaelvall
  @floristeriaorquidia

Et personalitzem un món apassi-
onant de colors, formes, volums, 
estructures, caigudes, alçades, 
agrupats.... Compartirem idees, il-
lusió, alegria i t’acompanyarem en 
aquest dia tant important per a tu.

Lourdes Lladó Florista
http://lourdeslladoflorista.blogspot.com/
mlourdesllado@gmail.com
Tel.  938 228 917
Plaça Pi i Margall, 12, Gironella

  @floristalourdesllado

Floristeria Margarida
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margacasadesus@hotmail.com
Tel.  938 236 465 / 671 319 222
Plaça del Fort, 5, La Pobla de Lillet 

  @marga_flors

A Floristeria Margarida tenim més 
de 30 anys d’experiència en el sec-
tor. Estem ubicats a La Pobla de 
Lillet, a l’Alt Berguedà, on tenim es-
pais màgics per fer esdeveniments 
com els Jardins Artigas, l’espai de la 
Serra del Catllaràs amb el Xalet d’en 
Gaudí o el Santuari de Falgars...

Regentem el negoci des de fa més 
de vint anys i ens apassionen les 
coses boniques, les flors, els colors 
i les olors. Ens agrada poder fer-te 
el ram que desitges per acompa-

nyar algun moment especial. Ens fa 
felices veure la cara de sorpresa de 
la gent. Estem sempre disposades a 
escoltar-te i fer el què desitges per-
què ets única.

També ens podem desplaçar per 
tota la nostra comarca i voltants. 
Cada esdeveniment és únic i perso-
nal! Nosaltres t’escoltem i ho fem 
possible!



Fotografia i vídeo

Miquel Guillemas Photographer
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www.miquelguillemasphotographer.com
miquelguillemas@gmail.com
Tel.  649 921 994
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Fotografia i vídeo

Foto&Film by ProduccionsMC
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https://www.foto-film.es
jordi@foto-film.es
Tel.  660 599 330
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Kike & Jud
kikeandjud.com
hola@kikeandjud.com
Tel.   657 695 694

Grup Parentesis Imatge i So S.l.
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https://lluisbarniol.com
lluis@parentesisgrup.com
Tel.  617 958 376

A Foto&Film expliquem la vostra 
història d’amor en un dels dies més 
importants de les vostres vides. 
Busquem la naturalitat per poder 
aconseguir les millors instantànies 
des de diferents punts de vista. El 
nostre equip immortalitzarà els 
moments més especials del vostre 

gran dia, per convertir-los en un 
record únic, que podreu viure un 
pilot de vegades durant el pas del 
temps…

No és cap secret dir-vos que les 
millors fotografies surten quan 
no t’ho esperes. En el meu treball 
i busco espontaneïtat, capturant 
tots els moments d’una forma na-
tural. Jo estaré allà, amagat i dis-
cret per capturar amb la màxima 
naturalitat i espontaneïtat totes i 
cadascuna de les vostres emocions.

Una de les armes més poderoses 
de la fotografia és la seva capacitat 
per transmetre emocions a l’espec-
tador. Una bona imatge ha de ser 
capaç per si sola de fer-te sentir el 
que reflecteix, independentment 
de la tècnica que s’hagi fet servir 
per realitzar-la. Per això,el meu 

principal objectiu quan us lliuri 
el treball acabat és que t’emocio-
nes en veure les vostres fotos de 
casament, que us facin reviure el 
sentiment que vau tenir en aquell 
moment i us transportin de nou a 
aquell instant.

Som una parella que fotografia 
parelles. Ens encanta la fotografia 
íntima, propera i de veritat. Som 
atrevits cercadors d’aventures, 
capturem la diversió i els fabulo-
sos moments de la vida. Som Kike 
& Jud i estem desitjant escoltar la 
vostra història ;)



Fotografia i vídeo

Albert Garrido Fotografia
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www.albertgarrido.cat
albert@albertgarrido.cat
Tel.  605 269 572
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La Fotogràfica
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www.lafotografica.net
lafotografica@lafotografica.net
Tel.  938 212 503
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Jordi Galera Photography
www.jordigalera.com
info@jordigalera.com
Tel.  600 973 363

Iglesias fotògrafs
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www.maneliglesias.com
info@iglesiasfotografs.com
Tel.  610 415 537

Un reportatge personlitzat, exclu-
siu, únic, íntim i especial, reportat-
ge fotografic, video, dron i tot en 
regals i obsequis. Des de les pri-
meres idees estem amb vosaltres.

Em dic Manel Iglesias, sóc fotògraf 
amb una àmplia experiència en el 
món del reportatge audiovisual.
Des del 1990 treballo com a fotò-
graf i vídeograf freelance, a l’estudi 
i a l’aire lliure, a qualsevol lloc de 
Catalunya. La varietat de possibili-
tats per expressar-me visualment, 
em permet crear imatges moder-

nes i atemporals i fa que per a mi, 
la professió de fotògraf, sigui tan 
emocionant com el primer dia. Els 
meus reportatges són naturals i 
demostren gran passió. Estic segur 
que aconseguiré que tingueu un re-
cord únic i de molta qualitat.

Servei de fotografia. Albert Garri-
do fotografia, destaca per la seva 
passió per la natura i la muntanya 
si teniu pensat casar-vos enmig de 
la natura, és el vostre fotògraf. La 
forma que té de treballar és captar 
els moments del vostre casament, 
fer un reportatge, del que succeei-

xi durant aquell dia sense posats ni 
fotos preparades.

Fotografia de casaments i familia a 
través de les emocions i la natura-
litat.



Fotografia i vídeo

Foto Luigi
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www.fotoluigi.cat
fotoluigi@fotoluigi.cat
Tel.  938 210 217
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A Foto Luigi us oferim el vostre 
reportatge fotogràfic del casa-
ment, amb la qualitat, la sensi-
bilitat, la discreció i la professi-
onalitat que ens avala la nostra 
dilatada experiència.

Música, espectacles i animació

Som Petits
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sompetitsbergueda@gmail.com
Tel.  648 528 245 / 697 402 820
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Laura Luceño. Versions acústiques.
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www.lauraluceno.com
lauralues@hotmail.com
Tel.  649 699 070

Som Petits oferim un servei de 
monitoratge pels infants, cen-
trant-nos en ells i fent que gaudei-
xin del casament. Aportem jocs i 
joguines i activitats per infants de 
totes les edats.

Som un monitor i una monitora de 
lleure que creiem que en aquests 
espais també podem jugar i passar 
una bona estona, mentre ens res-
pectem, compartim experiències i 
material i aprenem. 

Música en directe al vostre gust 
per acompanyar la cerimònia, el 
vermut o la festa de després. Ver-
sions de tots els estils en format 
acústic. Directe i dinàmic! I també 
us oferim un gran karaoke!

  @sompetits



Música, espectacles i animació

Grup Parentesis Imatge i So S.l.
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https://lluisbarniol.com
lluis@parentesisgrup.com
Tel.  617 958 376
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Dolfi i Fermí Duet
fermiriu@gmail.com
Tel.  617 395 978

Us espera una llarga nit, amb la 
vostra música i la que agrada als 
vostres convidats i amics. Podeu 
fer peticions durant el ball i tot 
això amb un equip de so i llums 
espectacular, que convertiran el 
vostre casament en una autèntica 
pista de ball. Possiblement la mi-

llor festa de la vostra vida. També 
instal·larem un equip de so a la 
cerimònia per sentir-se alt i clar 
el “si vull” i gaudir de la cerimònia, 
l’aperitiu i el banquet

Duet musical dedicat a balls de 
saló, revetlles i casaments, entre 
altres celebracions. Tenim l’opció 
de fer ball de sal i discomòbil a les 
cerimònies, adaptant-nos a les 
idees i necessitats dels contrac-
tants. 
Comptem amb equips de so i 
llums. Dolfi i Fermí Duet, està 

format per Adolfo Rodríguez al 
teclat i veus, i Fermí Riu a la veu. 
Estem a la vostra disposició.

Música, espectacles i animació

Trending Covers
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trendingcovers.music@gmail.com
Tel.  650 764 178
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Trending Covers és un grup 
acústic format per piano, veus, 
baix i guitarra. S’adaptarà sense 
cap problema a les necessitats 
de cada parella. Sens dubte, una 
de les millors opcions per a tots 
aquells que busqueu l’excel·lència 

en el vostre gran dia. Comptem  
amb un ampli repertori: cançons 
dels anys 60, 70, 80 i 90, així 
com també per grans èxits inter-
nacionals, i també versionem les 
cançons més conegudes del pop 
espanyol i català.

  _@trendingcovers_music
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Car MeRevelles JOIES

C
ar

 M
eR

ev
el

le
s J

O
IE

S

www.carmerevellesjoies.com
hola@carmerevellesjoies
Tel.  669 696 488
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CLIMENT 1890
www.joieriacliment.com
info@joieriacliment.com
Tel.  938 380 174

Sóc la Carme. Faig la teva joia de 
forma personalitzada, cuidant 
tots els detalls, sense presses.
Sé que darrere de cada peça hi ha 
un moment especial, una història, 
un somriure, un record...

i el que més m’agrada és que me’n 
deixis formar part.

Venim d’una nissaga que som jo-
iers des del 1890, treballem en un 
taller propi des d’on dissenyem i 
fabriquem les nostres pròpies col-
leccions de joieria de forma total-
ment artesanal, i de l’altra, creem 

  @carmerevellesjoies

peces de manera individualitzada, 
que reflecteixen els desitjos i l’es-
sència del client més exigent.

  @climent1890

Joieria artesana

Clara Niubò
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www.claraniubo.com
hola@claraniubo.com
Tel.  609 836 151
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Pensem, ideem i fem una joia a la 
teva mida. Esbossem fins que tro-
bem la peça ideal a la vostra història, 
creada amb l’amor que es mereix, 
delicada, moderna, transgressora, 
amb molt color o daurada. Però per 
sobre de tot, amb ànima.

Cada peça és única, ja que està feta 
amb processos artesanals. Creada 
amb calma i pensant amb vosaltres. 

  @claraniubo



Accessible

Zona enjardinada

Carpa

Capella

Zona per la cerimònia civil

Zona de ball

Sala banquet exterior

Bosc privat

Sala banquet interior

Aparcament

Cuina per ús del càtering

Accés autobusos

Possibilitat de càtering

Allotjament

Transport

Decoració

Música

Cerimònia

Assessorament en la organització i 
protocol del casament

Catàleg de proveïdors de serveis

Cuina pròpia

Bancs per seure

Capacitat en teatre

Capacitat en banquet

Capacitat en còctel

Llum natural

Número de places

Número d’habitacions

ESPAIS SERVEIS

Capacitat

C-25

C-16

França

Girona

Lleida

Túnel del Cadí
El Berguedà

Barcelona


