
De Berga a Tora, sortides d'estudi

El dia 16 d'abril de 1988 s'efectua una sortida d'estudi a Berga i a la seva comarca,
amb una nodrida assistencia de socis i d'amics de la SOCIETAT CATALANA DE GEO
GRAFIA. Durant el matí es visitaren les instal·lacions de I'área de comandament del Tú
nel del Cadí, acompanyats pels responsables de la mateixa que informaren amb detall sobre
les característiques tecniques i sobre el funcionament i perspectives de tot el complexe,

Malgrat la pluja, que no cesa en tot el dia i que no va permetre de recórrer les mines
de lignit a cel obert i algunes arees boscoses que es volien visitar, es va resseguir tot el
nucli medieval de la vila de Baga i, ja a la tarda, les obres de restauracié del monestir
romanic de Sant Llorenc prop de Baga.

Més tard, al'Auditori Municipal de Berga se celebra una sessió académica. La senyora
Montserrat Gorchs, bióloga, i el senyor Lluís Viladrich, químic, membres ambós del
Col-lectiu de Ciéncies Naturals del Bergueda, tractaren diversos aspectes de l'impacte
territorial i urbanístic de les mines a cel obert i de la central térmica de Cercs. L'exposi
ció, que compta amb la presentació d'un conjunt de diapositives molt interessants, fou
seguida d'un debat ben animat.

Tots els actes d'aquella jornada foren possibles gracies a la col-laboració de l'Ambit
de Recerques del Berguedá. Des d'ací, ens plau de regraciar ben sincerament a tots els
que hi contribuíren. Durant el retorn cap a Barcelona, es comentaven els resultats obtin
guts i sorgí la idea de sovintejar més aquest tipus de visites a ti i a efecte d'anar aprofun
dint la coneixenca directa del país.

Aquesta idea ana prenent cos i peraixo el dissabte dia 10 de desembre de 1988 s'efec
tuá la primera sortida "d'hivern" de la SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA amb
una visita d'estudi a les terres de l'alt Anoia i ala vall del Llobregós.

L'objectiu de la sortida fou coneixer i estudiar els problemes principals plantejats a aque
lles contrades.

La visita, de fet, comencáa Fals, poble agregat al municipi de Fonollosa. S'hi tractaren
aspectes relacionats amb la xarxa de camins i de carreteres d'aquella regió central de Ca
talunya, l'evolució del poblament, el problema dels límits territorials, etc.
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A els Prats de Rei, el municipium segarrensisde I'epoca romana, es visita la població
i el Museu Municipal d 'Historia, on es va poder comptar amb la col-laboració entusiasta
del matrimoni Castellar, amics ja antics de la SOCIETAT CATALANA DE GEOGRA
FIA, que feren la visita més profitosa amb les seves explicacions i els seus comentaris.

Més endavant, el professor Casassas explica les característiques principals físiques i
humanes del sector segarrenc de la depressió central catalana i s' analitzaren els trets prin
cipals del seu poblament.

Després d'una curta caminada, s'arribá a la Torre de Vallferosa, construcció medieval
de carácter defensiu. Joan Tort, bon coneixedor de la contrada visitada, explica els detalls
principals de la historia de Vallferosa, les raons de la seva situació ran dels vells camins
i de la riera, etc. Vicenc Biete, amb comentaris suggeridors sobre toponímia, Anna Bor
bonet, amb detalls sobre la vegetació i la seva transformació a rel de l'acció antropica,
Jesús Burgueño, que parla del clima local i, en especial, del regim de les pluges, foren
alguns dels participants del col-loqui animat que s'efectua al peu de la torre visitada.

Es va dinar a Tora. Després, a la casa de l'ajuntament, l'alcaldessa Neus Molins rebé
el nombrós grup d'estudiosos i els explica detalls de la vida municipal i comenta les difi
cultats principals que afecten un municipi mitjá i les perspectives de la seva evolució.

Finalment, acompanyats de l'historiador local, senyor Jaume Coberó, es va recórrer
la població, es seguí el seu barri jueu, els principals monuments, el forn antic, etc. Les
explicacions del senyor Coberó, plenes de vivor i de detalls, tomaren a animar un col-lo
qui interessant que havia durat tot el dia profitosament.

EIs comentaris de les visites efectuades i la discussió d'alguns .. aspectes dels dossiers
que s'havien entregat a cadascun dels participants al sortir de Barcelona, ompliren tot

el carní de retorno

loan Tort durant les seves explicacions al peu de la Torre de Vallferosa.
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