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La propera nit de Nadal, podrem tornar a gaudir d’una de les festes 
més icòniques dels nostres municipis, Sant Julià de Cerdanyola i 
Bagà.

Declarada Patrimoni cultural immaterial de la humanitat per la 
UNESCO, la Fia Faia al igual que les falles de 63 pobles més, a 
Catalunya, Aragó, Andorra i França, cremen pels solsticis, però la 
majoria ho fan pel solstici d’estiu, menys Bagà i Cerdanyola que 
commemoren el solstici d’hivern.

Tenim així unes festes úniques que s’han preservat al llarg dels segles 
per arribar als nostres dies amb un bon estat de Salut, tot dibuixant 
un mapa que cobreix una part important dels Pirineus omplint-los 
de música, dansa i foc. És per això que pren més sentit que mai la 
celebració d’aquesta festa, on hi participen grans i petits i on les 
falles es poden adaptar a la mida del qui les crema, petites faies pèls 
més menuts i més grans pels més agosarats, però totes o gairebé totes 
cremaran en mig de la festa als carrers i places dels nostres pobles, 
tot il·luminant els ulls plens d’il·lusió dels més petits, que seran els 
encarregats que aquesta festa perduri per molts segles més. Bona 
baixada i bona FIA FAIA.

Joan Oña
Alcalde de Bagà

Presentació

Recepció del foc de Faia 2021 | Foto: Jordi Garcia Petit



Pot resultar sorprenent que un arxiver exalti els valors del foc – un 
dels més grans enemics dels arxius –, però en el cas de la Fia-Faia 
l’ocasió s’ho val. Ens referim, doncs, a aquest foc que en moltes 
cultures ha estat considerat com a element purificador, per tal d’aca-
bar amb tot allò dolent que necessitem eliminar del nostre món i 
construir de nou altres estructures que siguin més propícies. I també 
al foc com a element que il·lumina i, enmig de la foscor, ens mostra 
el camí que hem de seguir.

En la nostra Fia-Faia aquestes dues simbologies s’uneixen. En pri-
mer lloc, durant la baixada, les faies enceses mostren el camí per 
on hem de passar, també com a humanitat i individualment com a 
persones. I, en l’arribada, els elements materials – l’herba faiera – es 
consumeixen, com tot allò que s’acaba, i sabem que al mateix temps 
hi ha processos regeneradors, és a dir, nova herba que creix al bosc i 
noves experiències que ens tocarà superar i viure.

En aquesta festa del solstici d’hivern, pròpia de l’Alt Berguedà, Bagà 
i Sant Julià de Cerdanyola ajunten i mantenen les tradicions cristia-
na i ancestral. Afegim-hi encara a aquests orígens la il·luminació 
que els veïns de les masies d’arreu de les dues parròquies devien uti-
litzar, en la negra nit, per dirigir-se a les dues esglésies parroquials la 
nit de Nadal. És a tota aquesta gent que ens ha precedit a qui devem 
la conservació de la nostra festa.

Que el foc de la Fia-Faia ens il·lumini i ens ajudi a deixar enrere tot 
allò que necessitem eliminar per tal de construir un món millor, tant 
per a Bagà i Sant Julià de Cerdanyola com també per al conjunt del 
poble català i la resta de pobles del món. Que gaudiu d’unes bones 
festes i d’un profitós 2023.

Abel Rubió i Serrat
Director de l’Arxiu Comarcal del Berguedà

Salutació



Fira-faia

16 h | Obertura de la fira d’artesans i productes de proximitat a la 
Plaça de l’Església, acompanyats amb la música de la Berguedana 
de Folklore Total.

17 h | Presentació de l’Associació de Faiaires de Cerdanyola.

17.30 h | Entrega de premis del Concurs de Fotografia de la Fia-faia 
2022.

18 h | Taller demostratiu de construcció d’una fia-faia de Cerdanyola 
i una de Bagà, a càrrec de fallaires de Bagà i de Cerdanyola i dels 
nens i nenes de l’escola l’Albiol i del poble, amb l’ajuda de familiars.

Tot seguit, encesa de la fia-faia, repic de campanes, cantada de la 
cançó de la Fia-faia i Ball al voltant del foc, acompanyats amb la 
música de la Berguedana de Folklore Total.

18.30 h | Taller de danses tradicionals recuperades per la 
Berguedana de Folklore Total.

16 h a 20 h | 
• Al voltant de l’Església, Exposició de fotografies del Concurs de 
Fotografia de la Fia-faia. 
• Espai per menjar i beure situat davant de Cal Arderiu amb la parada 
de “La Trempera”, la food truck Sal i Pebre, la Creperia Filomera, etc.
• A la parada de l’Ajuntament podreu fer un Tast de formatge amb 
codonyat i vi calent (A càrrec del grup de gent gran del centre cívic, 
l’escola l’Albiol i l’Ajuntament).

18 h | A l’Església parroquial
Concert de Nadal, Amb el Grup Coral V9

DIJOUS, 
8 DESEMBRE

18 h | Al local social de l’Ajuntament
Recital d’escrits d’una vida, a càrrec de Lluís 
Escudé

DISSABTE, 
10 DESEMBRE

22 h | Al local social de l’Ajuntament
Concert de jazz, amb el grup Ebony Jazz 
Quartet

DIUMENGE, 
1 GENER 2023

DISSABTE

3
DESEMBRE

Sant Julià de 
Cerdanyola



14.45 h | Trobada de grups de fallaires de Bagà i de Cerdanyola 
a la Torre de Faia.

Portada del Foc de Faia

16.45 h | Parada al Monestir de Sant Llorenç prop Bagà.

18 h | Arribada a Cerdanyola i dipòsit del Foc de Faia a l’Ajuntament.

Bagà

Sant Julià de Cerdanyola

15.20 h | Parada a Sant Joan de l’Avellanet.

16.30 h | Recepció del foc al Centre del Parc Natural del Cadí-
Moixeró i dipòsit del Foc de Faia a l’Ajuntament.

DIMECRES

21
DESEMBRE

Encesa a la Torre de Faia 2021 | Foto: Jordi Garcia Petit



Fia-faia

17 h | Concentració del grup de fallaires que baixen des del Siti a 
la plaça Catalunya. L’alcalde lliura el Foc de Faia al president de 
l’Associació de la Fia-faia perquè el pugi al Siti i s’hi encengui la 
foguera on s’encendran les faies.

18 h | Encesa d’una foguera al Siti visible des de Bagà i des de Sant 
Julià de Cerdanyola.

18.30 h | Inici de la baixada del grup de fallaires des del Siti.

18.50 h | Rebuda del grup de fallaires davant de l’església 
parroquial de Sant Esteve.

19 h | Toc d’oració. Entrada del grup de fallaires a la plaça 
Catalunya i encesa de les fia-faies.

Seguidament, amb les fia-faies a mig cremar, pujada pel carrer 
Major fins a la plaça Porxada.

Per acabar, cançó i dansa de la Fia-faia al voltant de la foguera i 
coca amb all-i-oli de codony per a tothom.

DISSABTE

24
DESEMBRE

Bagà

Fia-faia de Bagà | Foto: Manel Escobet



17.30 h | L’alcalde puja el Foc de Faia al Clos per encendre la 
foguera on s’encendran les faies.

18 h | Encesa de la foguera al Clos, encesa de les fia-faies i inici de 
la baixada fins a la plaça de l’Església.

· Repartiment de mocadors a les faies enceses.

Itinerari: Encesa al Clos, baixada cap a la Creu, Ca l’Agustí, 
Cal Rosell, Cal Salat, La Sala, Cal Sastre i arribada a la plaça de 
l’Església per Cal Tet.

18.15 h | Arribada a la plaça de l’Església, encesa de les fia-faies 
que s’esperen a la plaça de l’Església i repic de campanes.

18.45 h | Ball de la Fia-faia al voltant del foc de la plaça de 
l’Església.

19 h | Tast d’all-i-oli de codony amb torradetes i cava.

Fia-faia DISSABTE

24
DESEMBRE

Sant Julià de 
Cerdanyola

Fia-faia de Sant Julià de Cerdanyola | Foto: Manel Escobet



En el programa 2021, fèiem un breu recull de les notícies més im-
portants referides a la Fia-faia durant l’any, fins a inicis de desembre. 
Detallem les que s’han produït des de llavors fins a escriure aquesta 
nota. La conclusió és: el 2021 va ser excepcional, el 2022 seguim 
avançant.

En primer lloc, parlem del Foc de Faia. El lloc de Faia ja és mencio-
nat en un pergamí del segle X i era l’inici de la primitiva baixada de 
faies, la recuperació de la baixada des d’aquest lloc es va plantejar el 
2001, no va ser possible per la distància i les àrees arbrades que calia 
travessar amb foc. Més de vint anys després, la proposta es va fer 
realitat, i s’hi afegí el poble de Cerdanyola. Té un alt valor simbòlic: 
incorpora novament Faia, amb la seva torre medieval, a la festa, s’hi 
encén el foc el dia exacte actual del solstici, seguidament és transpor-
tat en làmpades tancades a Bagà i a Cerdanyola amb un senzill ce-
rimonial de rebuda. La llum es conserva als respectius ajuntaments 
fins el dia 24, en què s’utilitza per prendre la foguera que iniciarà la 
festa de la Fia-faia. Un encert viscut magníficament als dos pobles.

Les altres activitats resten associades a la molt important actuació 
que té la Càtedra d’Educació i Patrimoni Immaterial dels Pirineus, 

La Fia-faia: seguim avançant

Fallaire a la Fia-faia de Bagà
Foto: Arxiu de l ‘Associació de la Fia-faia Bagà-Sant Julià de Cerdanyola.



en l’àmbit de les festes del Foc dels solsticis als Pirineus. La Càtedra 
actua dins el pla europeu POCTEFA, al seu impuls es deu la cele-
bració del Simposi Internacional de les Festes del Foc a Bagà i Cer-
danyola l’any passat. Enguany s’ha concretat el projecte d’activitats 
escolars amb la presentació als centres de Bagà i Cerdanyola de la 
maleta fallaire, que ajuda a les diferents comunitats pirinenques a 
conèixer-se entre elles i complementa les notables activitats pedagò-
giques ja empreses per les escoles de Cerdanyola i de Bagà.

També de la mà de la Càtedra es va crear el Museu Virtual de les 
Falles, que porta el professor Xavier Roigé. Es va completant, amb 
notable presència de la nostra festa, un museu únic, molt innovador.

En un altre ordre d’activitats també es treballa per difondre arreu 
les festes perquè siguin conegudes. Enguany he participat al Simposi 
Internacional de Patrimoni Immaterial celebrat a Salou, així com 
al que es celebrà recentment a Tarragona, en els dos casos el nom 
i l’experiència de la Fia-faia ha estat present, així com en articles 
publicats a les revistes especialitzades.

Finalment, recordar que el passat novembre es va constituir l’Associa-
ció de Faiaires de Cerdanyola, encarregada de conservar, mantenir i 
organitzar aquesta festa. Aportarà vitalitat i dinamisme implicant més 
i millor la joventut. La nova entitat és compatible amb l’Associació 
de la Fia-faia que coordina els pobles de Cerdanyola i Bagà. Volgu-
dament, el nom incorpora el ieisme que és propi del nom de la festa i 
una de les particularitats de la parla de l’Alt Berguedà.

És de remarcar la retransmissió de la Fia-faia a TV Berguedà, una 
finestra al món extraordinària.

La festa avança, s’enriqueix. La seva divulgació i coneixement també.

Xavier Pedrals Costa
Assessor de la Càtedra d’Educació i Patrimoni Immaterial dels Pirineus

Responsable de Recerca i Divulgació de l’Associació de la Fia-faia



Demanem a veïns i veïnes que pengin les fia-faies als balcons uns 
dies abans de la celebració de la festa per recuperar aquesta antiga 
tradició que encara tenim pendent.

Recollida de llavor de Fia-faia
Fem una crida perquè quan confeccioneu les fia-faies recolliu les 
llavors que cauen a terra. Fiqueu-les en una bossa i dipositeu-les 
a l’Ajuntament de Bagà o al Centre del Parc Natural del Cadí-
Moixeró. En farem una plantació experimental per compensar l’es-
cassesa actual. Gràcies. 

No lligueu les fia-faies amb cordill de plàstic, si us plau. 

Consulteu les bases a les pàgines web de l’Ajuntament de Bagà, 
Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola i Arxiu Comarcal del 
Berguedà.

I recordeu...

Recuperem l’antiga tradició de penjar les fia-faies als balcons!

19è Concurs de fotografia de la festa de la Fia-faia 2023

Fallaires a la Fia-faia de Sant Julià de Cerdanyola 
Foto: Arxiu de l ‘Associació de la Fia-faia Bagà-Sant Julià de Cerdanyola.



Col·laboradors
Acertec
Assessoria Ramos Bagà
Autoescola Jordi
Autogiba 4x4 
Bar Cal Ramón
Bar Centre
Bar Claudia
Bar Cristall 
Bar el Caliu 
Bar L’Englantina  
Bar porxada 
Basar europa asia 
Bon Àrea 
Bover Instal·lacions
Ca l’Amagat
Ca la Vermella
Cal Arderiu Turisme Rural 
    (Sant Julià) 
Cal Batista  
Cal Picas 
Cal Tutà
Calçats Torrella
Camping Restaurant Bastareny
Carnisseria Patri  
Centre de Podologia
Clinica dental Basterretxea 
Comercial Caballé 
Construccions Emilio Millán
Construccions Jordi Amills, S.L.
Construccions Pendís 
Construccions Rueda Artigas
Cuvic
Els Barrufets
Embotits Ca la Masa 
English Bus
Estètica Xandri  
Farmàcia Roser Cascante 
Ferretaria Alfred Garcia Clavel
Finques Bagà
Fisio Sport
Fleca Argente
Folcrà
Forn Cal Lluiset
Forn Obiols  
Forn Sant Esteve  
Fruites Benjamí  
Fruits del Bosc   
Fusteria el Pi  

Gemma Noguera  
Infocadi  
Instal.lacions Alex  
Instal.lacions Erra  
Instal·lacions Moré  
Instal·lacions Tiraval  
Instom Bagà  
Jordi Noguera 
L’Estanc 
    (Guardiola de Berguedà) 
La Muga Taller de Flors  
La Pineda  
Mobles Costa  
Mobles Pons  
Molí del Casó  
Niu Nou  
Pa i Llaminadures Fia Faia  
Papereria Alfil  
Parc Natural Cadí-Moixeró  
Pedrastuc  
Pedro Cáceres  
Peixateria Hilario  
Perruqueria Abel  
Perruqueria Elisenda  
Perruqueria Harmony  
Pizzeria Da Bianco  
Reformes i Manteniments Bonet 
Residència Canina  
Residència Salarich-Calderer 
Santuari de Paller  
Serveis El Boix  
Setze.net Bagà Informàtica  
Spar Supermercats  
Supermercat Bagà  
Taller Pedrals Tristante  
Taxi Joan Calvo  
Taxitrail Jordi Calvo  
Tocineria Cal Ton 
    (Sant Julià) 
Topografia Boixader  
Trementina, 
    Espai de Salut i Bellesa Natural
Vins i licors Paller  
Xarcuteria Carnisseria 
    Montse Saus  

93 824 40 78
620 64 89 96
637 26 15 80
669 02 60 25
93 824 41 35
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93 824 43 69
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93 822 70 01

93 192 62 30
93 824 45 15
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93 824 42 70
93 824 40 76
93 824 42 53
632 79 15 30
93 824 40 40
93 824 41 51
93 824 40 23
679 78 97 78
93 824 47 29
93 824 40 66
93 824 46 14
93 032 93 19
660 21 58 52
678 51 09 71
696 48 06 54
93 824 50 10
650 81 29 24
628 13 40 35
93 824 48 74
93 824 42 29
634 78 29 34
93 824 41 80
699 05 59 91
686 34 98 57
93 822 71 91

650 15 99 12

628 22 05 66
93 824 40 33

93 822 70 63

626 79 29 73
93 824 47 02
639 77 74 81
93 822 71 18
93 824 50 08
93 824 40 04
93 824 40 27
93 824 41 61
93 824 48 54
650 24 37 71
93 824 50 32
652 97 80 81
93 824 44 84
93 824 50 50
93 824 40 32
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93 822 74 87
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618 63 65 33
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93 824 44 20
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93 829 02 30
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93 824 40 58
658 59 90 95
93 824 44 93
93 824 41 73
660 51 46 50
93 824 48 78
93 824 42 42
93 824 40 05
93 824 45 99
93 824 41 59
93 824 41 01
93 822 75 24
93 824 40 06
722 35 23 54
93 822 73 18
93 824 44 18
93 822 73 30
93 824 40 81
93 824 47 53
93 824 43 38
650 91 31 63
93 824 50 18
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