l’estiu a la Cerdanya

UNA COMARCA
PER GAUDIR TOT L’ANY
La desestacionalització turística de la
Cerdanya es demostra amb la gran quantitat de propostes que el territori ofereix
també durant l’època estival. La programació lúdica, esportiva i cultural traspassa
fronteres a l’estiu en un paisatge verd, ric i
inabastable.
Amb articles, reportatges, entrevistes i una
extensa agenda d’activitats, la revista ViU
esdevé la guia per conèixer la millor
manera de gaudir de la Cerdanya en
aquesta època de l’any.
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L’ESTIU
AMPLIA LA PALETA DE COLORS DE LA CERDANYA

Les nombroses activitats proposades des de cadascun
dels municipis que formen el territori de la Cerdanya a
banda i banda dels Pirineus demostren la capacitat dels
seus pobles per aprofitar el seu potencial més enllà del
paisatge bucòlic de l’hivern.
La Cerdanya és atractiva tot l’any, també a l’estiu, estació que ofereix activitats úniques que només es poden
realitzar o admirar durant aquests mesos. S’ofereixen, a
més, d’una manera compartida, generosa per part dels
seus pobles, reconeixent que la dimensió d’un territori
com el cerdà no es pot encotillar en fronteres de termes
municipals. L’estiu a la Cerdanya esclata en tota la seva
plenitud i així ho entenen també els programadors culturals. És per això que festivals com el de Música de la
Cerdanya, d’unes edicions cap aquí, abraça els municipis
de Puigcerdà i Llívia i s’ofereix des dels escenaris de les
dues viles.
L’eclosió de les activitats estivals traspassa el territori i
lliguen un paisatge vinculat a la natura i a la cultura des
de fa milers d’anys. Aquest número de la revista ViU la
Cerdanya proposa sortides suggerents a comarques veïnes molt properes als municipis cerdans per aprofitar al
màxim la visita a aquest territori i que no es pot abastar
en un sol estiu. Això, a més d’interessants notícies que
en breu faran la Cerdanya més gran, com els banys termals que es plantegen a Llívia o la imminent arribada del
xef Carles Gaig a la Torre del Remei de Bolvir.
En aquestes pàgines també trobaran propostes interessants sobre indrets i esdeveniments que potser no coneixien, com la Festa de l’Estany de Puigcerdà, la Fira de
Sant Llorenç de Bellver, el llac de les Bulloses o la històrica Línia Pirineus. Amb articles, reportatges, entrevistes i
una extensa agenda d’activitats, la revista ViU esdevé la
guia per conèixer la millor manera de gaudir de la Cerdanya durant l’estiu.
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El clima de la Cerdanya
és peculiar i únic. Així, es
conformen ecosistemes
del tot singulars, que
combinen les influències
del Mediterrani, amb
l'altitud i el clima
continental

La Cerdanya
no s'atura a l'estiu
UNA ÈPOCA IDEAL PER GAUDIR DE LA NATURA, LA CULTURA, LA GASTRONOMIA I L'ENTORN DE LA COMARCA
La Cerdanya és coneguda com una terra que rep molts
visitants durant tot l’hivern. El seu entorn inigualable per
a la pràctica d’esports de neu és ben conegut. Però quan
es fon la neu i el paisatge es comença a tornar ben verd
segueix essent un entorn ben atractiu per les moltes
activitats que s’hi poden dur a terme. Això, a banda de
la tranquil·litat i l’aire pur que s’hi respira, ja que amb
l’arribada del bon temps, passejar pels molts paratges
de la plana cerdana és una opció que no s’ha de deixar
de contemplar.

Foto: Maria Rosa Ferre

La Cerdanya és un lloc únic, ja que es troba al peu del
Pirineu i té una gran varietat natural i d’ecosistemes,
a causa de la seva gran alçada, però rebent també la
influència del proper mar Mediterrani. L’estiu és també
ideal per viure la Cerdanya amb tota la intensitat. Les
més de 3.000 hores
de sol a l’any arriben
Quan es fon la
al seu punt àlgid en
aquesta estació, moneu i el paisatge
ment clau per visitar
es comença a
les seves tres unitats
tornar verd,
biogeogràfiques naturals: la solana, la plala Cerdanya
na i la baga.

segueix essent
un entorn ben
atractiu

Gastronomia, cultura,
rutes i senderisme,
natura... L’oferta de la
Cerdanya no s’acaba
només amb l’esquí. També s’hi troba un aeròdrom per
als amants dels esports aeris, i un gran nombre d’activitats d’aventura per als més agosarats. Algunes d’elles
són la bibicleta de muntanya, les excursions a cavall,
l’espeleologia, el tir amb arc, els quads, els buggies o
els segways, un parc d’aventura als arbres, espais per
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a practicar l’escalada, el golf... Un ampli ventall que
inclou activitats per a tota la família, emmarcades en
un entorn incomparable, la gran vall dels Pirineus.

Foto: Cerdanya EcoResort

Els mesos més càlids de l’any poden ser un moment
per gaudir del patrimoni històric de la Cerdanya, una
comarca amb una rica i intensa història, com a exponent més rellevant amb l’arquitectura religiosa romànica,. Es veu representada a gairebé tots els seus petits
nuclis. També és recomanable gaudir de l’entorn que
s’ha anat modelant amb les activitats seculars que s’hi
han anat produint durant molts segles. Estem parlant
de la ramaderia i el conreu de cereals i farratges. Cal
destacar, per exemple, que el Cavall Pirinenc Català ha
passat a ser una de les imatges més emblemàtiques
del territori.

El patrimoni històric ha deixat
vestigis a la Cerdanya amb
diverses esglésies romàniques
que es poden visitar encara
avui dia, a més de l'entorn
que han anat modelant les
activitats seculars
Foto: diaridelaneu.cat

UNA AGENDA D'ACTIVITATS CULTURALS BEN
FARCIDA QUE COMPLEMENTA L'OFERTA LÚDICA
DE LA ZONA
Es poden visitar exposicions o assistir a actes culturals
que s’han programat a la comarca. A Bolvir, per exemple,
s’hi ha instal·lat l’exposició 'Catalans universals' de Pilarín Bayés, al Museu Arqueològic El Castellot. El 3 d’agost,
a les 18h, l’autora hi serà per fer una firma d’autògrafs.
Al centre cívic Escoles Velles de Bellver de Cerdanya, des
del 27 de juny al 12 de juliol, hi haurà les exposicions
de l’escola-taller municipal d’arts i oficis Cal Travesseres,
amb escultures dels alumnes de Phillippe Lavail.

Pilarín Bayés

A Puigcerdà, del 28 de juny al 14 de juliol, arriba la XXIV
Setmana Cultural del Roser, amb un munt d’activitats
programades cada dia, com animació infantil, concerts,
la trobada de puntaires, poesia o un taller de castells. El
14 de juliol és l’hora de la XIII Fira Multicultural a la plaça
del Call, i també a la capital de la comarca, del 3 a l’11
d’agost s’hi organitza el Festival Internacional de Cinema
de la Cerdanya, amb la seu al Museu Cerdà.
A l'agenda del Patronat Comarcal de Turisme de
la Cerdanya (https://www.cerdanya.org/agenda)
es poden consultar actualitzats tots els actes
programats a la comarca
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Festival Internacional de Cinema ce la Cerdanya

ESTIU A LA CERDANYA
LA CERDANYA A L'ESTIU

La gastronomia cerdana,
també amb el bon temps
PROP DE 280 RESTAURANTS DE LA COMARCA
OFEREIXEN PLATS TRADICIONALS PER SATISFER TOT
TIPUS DE PALADARS

Pel que fa a l’àmbit gastronòmic, la Cerdanya es caracteritza per la gran abundància de productes autòctons,
gràcies a la seva privilegiada situació geogràfica. Durant
l’estiu, entre caminada i caminada, entre activitat i activitat, de ben segur que es pot trobar un bon moment per
degustar la cuina dels prop de 280 restaurants de tota
la comarca que volen satisfer els paladars dels visitants.
Aquests, ofereixen
plats
que van des de
l’alta cuina fins
als més senzills, però exquisits, menús
populars cuinats amb cura
i dedicació. És
una comarca
gastronòmica, i ho demostren les diferents mostres que
es van duent a terme durant tot l’any. La cuina de la re-

És una comarca
gastronòmica i
ho demostren les
diferents mostres que
es van duent a terme
durant tot l’any

gió és variada, passant pels plats típics i tradicionals que
provenen de l’hort, l’aviram, la ramaderia, la pesca i la
caça. Destaca el 'trinxat' com a plat més conegut, però
també trobem el conill amb 'cremalloles', el 'tiró amb
naps', el 'fetge amb agredolç'... Altres productes de la
terra són les peres de Puigcerdà, els naps de Talltendre,
les cols d’hivern, les patates de Das, bolets (ceps, cremalloles, rovellons, múrgoles, cama de perdiu…), fruits del
bosc, plantes medicinals, cireres, aranyons, codonys…
A banda, també es pot aprofitar per adquirir productes
elaborats a la zona com ara els formategs d’ovella i de
vaca, els iogurts, el mató o la mel, embotits de tot tipus
com bull blanc, negre, llonganissa o pa de fetge, i altres
productes com els dolços típics de la comarca, els cerdans, cerveses, licors o melmelades.
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Activitats d'aventura en
una de les valls amb més
hores de sol
LA CERDANYA ÉS UN DELS EPICENTRES DEL
TURISME D'AVENTURA EN L'ÀMBIT CATALÀ

La Cerdanya és un punt de descoberta de les activitats
que es poden dur a terme a l'aire lliure al Pirineu, un
espai per endinsar-se en diferents aventures que poden
arribar a ser inoblidables. Ens ubiquem en una de les
valls més asolellades de tot Europa, ben comunicada
amb les capitals de Girona i Barcelona, un dels epicentres del turisme que busca aventura en l'àmbit català.
A la Cerdanya s'hi poden trobar diferents centres que
ofereixen guies de muntanya per a grups que vulguin
gaudir de les alçades sense patir per trobar el camí de
tornada. A més, de ben segur que amb la seva ajuda es
poden veure tots i cadascun dels racons que amaguen
els cims del Pirineu Oriental. La sensació d'estar a l'alçada o per sobre dels núvols, el silenci de les valls i el vent
que corre pels cims
són difícils d'explicar
Ens ubiquem en si no s'han viscut. I a
l'estiu, és el millor mouna de les valls
ment per practicar l'almés asolellades pinisme sense haver
de patir pel temps, tot
de tot Europa
i que sempre s'escapa
algun ruixat.

Foto: Bavaresa aventura (aventuracerdanya.com)

Ben a prop de la Cerdanya, també es poden dur a terme
activitats com el ràfting o el piraguïsme. I a la mateixa comarca, La Molina esdevé un espai d'aventura que també
a l'estiu pot ser una font de natura per als més agosarats. També s'hi organitzen descensos de barrancs per a
famílies o adults, a més d'iniciació a l'escalada o al ràpel.
De fet, la comarca compta amb alguns dels espais més
idonis per practicar l'escalada, un esport en auge que
desperta la curiositat de molta gent. Per als qui no hi tinguin massa pràctica, una via ferrada pot ser la solució
per viure experiències del tot estimulants.
L'espeleologia, les rutes a cavall, rutes amb bicicleta o
amb burricleta -elèctrica-, el senderisme familiar, o simplement les visites al medi rural, a les granges de vaques o ovelles. Tot això i molt més es pot gaudir a l'estiu
a la Cerdanya.
L'entorn que es trepitja mentre s'estan duent a terme
les activitats d'aventura és ric en animals i plantes que,
des de les entitats que es dediquen al turisme d'aquest
tipus a la zona, es remarca que s'ha de conservar. Per
tant, és important ser respectuós amb el medi i deixar el
terreny tal i com ens l'hem trobat. Només queda fullejar
aquesta revista i anar agafant ganes per visitar i viure la
comarca, també durant els mesos d'estiu!
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Foto: Bavaresa aventura (aventuracerdanya.com)

ELS ANIMALS SALVATGES DELS
PIRINEUS EN EL SEU ESPAI
NATURAL DE MUNTANYA
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HORARIS
Estiu del 10/07 al 31/08: 9 h a 18 h*
A l’hivern: 9 h a 17 h*
* Últimes entrades

DAINA REN BISÓ CABRA
SALVATGE MARMOTA ISARD
MUFLÓ CABIROL CÈRVOL
PORC SENGLAR LLOP ÓS BRU

Pla del Mir - 66210 LES ANGLES (France) - 0033 (0)4 68 04 17 20 - parcanimalier@aol.com

ESTIU A LA CERDANYA
MATAMALA

Matamala,
després del
desglaç
ACABADA LA TEMPORADA
D’ESQUÍ, L’EMBASSAMENT
ES CONVERTEIX EN EL
COR DE LA VIDA I DE
L’ACTIVITAT TURÍSTICA

Al bell mig del Parc Natural Regional del Pirineu caFoto: tour-du-capcir.fr
talà, el paisatge format per
l’altiplà de Capcir, a 1.500
metres d’altitud, fan de Matamala un petit Canadà. Allà
on el pi roig es perd en l’horitzó, el verd del bosc reial
de ‘Matte’ contrasta amb el blau de l’embassament, un
els emblemes d’aquest municipi de la Catalunya Nord.
Si a l’hivern és
la neu la que
proporciona
les màximes
possibilitats
als visitants,
a l’estiu l’aigua és la que
aporta tota
la diversió. Al
llac de Matamala s’hi pot fer de tot: des de prendre un
bany, practicar natació supervisada o aprendre base
nàutica. Fora de l’aigua de l’embassament parteixen
senders per passejar a peu, a cavall o en bicicleta de
muntanya. Al seu entorn s’hi poden trobar pistes de
golf, parcs infantils i àrees de pícnic. Tot l’oci gira a l’entorn del llac també quan arriba el bon temps.

Prendre un bany, practicar
natació supervisada, aprendre
base nàutica, senders per
passejar a peu, a cavall o en
bicicleta de muntanya, pistes
de golf, parcs infantils i àrees
de pícnic

Fora de l’aigua
El poble no té res a envejar a al seu entorn quan s’emmiralla en les aigües de l’Aude. El riu parteix el municipi entre la part més antiga, origen de la població, i la
part més moderna, construïda a l’altra riba. Les dues
meitats es mantenen unides a través del Pont de Vorada. Pels seus carrers, s’hi pot trobar la tradició lligada a
Catalunya, respecte i veneració per l’entorn i un patrimoni arquitectònic ben conservat. La capella de Sant
Joan Baptista i Sant Bartomeu de Matamala, coneguda
popularment com la Campaneta, és una petita joia del
romànic.
Un altre edifici visitable és la Serradora, un espai on
descobrir l’activitat explotadora dels boscos de l’entorn,
encara avui dia un dels principals actius econòmics del
municipi.
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ESTIU A LA CERDANYA
FESTA DE L'ESTANY DE PUIGCERDÀ

La festa que marca
el punt àlgid de l'estiu
a Puigcerdà
EL 24 I 25 D'AGOST ES DURÀ A TERME L'EDICIÓ
NÚMERO 133 DE LA FESTA DE L'ESTANY

El cap de setmana dels dies 24 i 25 d’agost és l’escollit
perquè es dugui a terme la Festa de l’Estany 2019 a Puigcerdà, una celebració que marca el punt àlgid de l’estiu
a la capital de la Cerdanya i que aplega un munt d’activitats cada any a l’entorn d’un dels punts més emblemàtics de la població.
Enguany es compliran 133 anys des que els primers estiuejants arribats a Puigcerdà van crear la festa. Ells es
van establir majoritàriament al voltant de l’estany i van
pensar que seria ideal organitzar una festa nocturna “a
la veneciana”, que amb el temps ha derivat fins a la celebració que coneixem avui en dia.
És una festa tradicional que també incorpora la seva
vessant màgica amb la figura de la Vella de l’Estany, un
personatge d’avançada edat i amb silueta corbada, amb
caputxó i gipó, que representa que vivia en una de les
cases situades on actualment s’hi troba l’estany. Cada
dia visitava el lloc on sempre havia viscut abans de la
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construcció de l’estany, i va prometre que un cop morís, seguiria anant-hi. Per tant, algun dia d’agost, any rere
any, aquesta velleta apareix i a la nit retorna a la seva
casa sota les aigües. Precisament, aquest és el dia que
coincideix amb la celebració de la festa.

ESTIU A LA CERDANYA
FESTA DE L'ESTANY

L’estiu és època de festes majors a molts dels pobles de
muntanya de Catalunya. Els vilatans i vilatanes aprofiten
el bon temps per gaudir de la companyia dels seus veïns.
Poques festes, però, adquireixen la dimensió de la Festa
de l’Estany de Puigcerdà, que de ben segur que enguany
tornarà amb la força de sempre. Sens dubte, una data a
marcar-se en el calendari de tot visitant de la comarca
aquest estiu.

Aquest personatge esdevé el centre d’un esdeveniment
que manté un cert aire d’encanteri. Segueix despertant
passions quan se celebra i esdevé una setmana de gresca
i de punt de trobada entre els puigcerdanencs i els estiuejants que visiten la capital cerdana per passar-hi les
vacances. Tots ells s’apleguen en el marc incomparable
que és l’estany i el parc Schierbeck per gaudir d’aquesta
festa que desperta il·lusions i somriures.
A banda del recorregut de la Vella de l’Estany pel poble i
les seves diferents aparicions durant els dies de celebració, alguns altres actes destacats són la cavalcada de carrosses, sempre engalanades amb diversos motius que
fan referències còmiques i crítiques sobre l’actualitat, o
també les diferents Travesses de l’Estany nedant, ambdues amb un munt d'edicions a les seves esquenes, el
Correfoc o els molts concerts que sempre es programen
per aquestes dates.
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ENTREVISTA A ALBERT PIÑEIRA, ALCALDE DE PUIGCERDÀ

«Tenim una
oferta turística, comercial
i de serveis potent»
L'ALCALDE DE PUIGCERDÀ, ALBERT PIÑEIRA, VALORA ELS
ATRACTIUS DEL POBLE I LA COMARCA DURANT L'ESTIU

Quin pensa que és el principal potencial de la Cerdanya i de Puigcerdà durant l'estiu?
Nosaltres sempre parlem de l'oferta global que tenim, i en destacaria
unes quantes coses. La primera és
que tenim una oferta turística, comercial i de serveis potent, tenim
una bona oferta hotelera, d'allotjaments turístics i rurals, a més d'una
bona oferta gastronòmica amb bons
restaurants amb productes de quilòmetre 0 i de proximitat. Tenim un
comerç potent, jo sempre destaco
que a Puigcerdà som el centre comercial obert més gran del Pirineu.
Tenim també oferta lúdica i d'oci potent, i justament a l'estiu és un bon
moment per gaudir de l'esport a
l'aire lliure, amb la muntanya, el senderisme, les caminades, de la hípica,
del golf o del nostre poliesportiu...
A més penso que un dels nostres
elements forts és el cultural. Tenim
elements patrimonials significatius
i cada vegada hi ha més rutes culturals. El clima també és important,
poder passar l'estiu amb bon temps
però sense excessiva calor, en un
gran medi natural i en una muntanya amable que tothom pot gaudir.
També s'ha de valorar la proximitat
que tenim amb Barcelona.
Quines activitats destacaria
d'aquest estiu?
Al juliol, a Puigcerdà hi ha tres activitats molt potents. Per una banda
la setmana cultural, que en realitat
són 17 dies, amb activitats diverses
fins al 14 de juliol, quan es fa la festa
multicultural, un aparador de les cultures, la gastronomia o els balls que
hi ha al poble, on el 20% del padró és
població nouvinguda. També acollim
la Universitat d'Estiu Ramon Llull,
que ja suma 21 edicions, amb una
oferta important de cursos i d'activitat formativa, a més d'activitats
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obertes a tothom com la nit d'arts o
la nit dels estels. I el tercer diumenge
de juliol arriba la nostra festa major,
la del Roser, que és una de les cites
més significatives de Puigcerdà i de
la comarca. Enguany tindrem un
cartell potent de concerts, amb Ebri
Knight, Doctor Prats, 80 Principales
o La Loca Histèria. És una festa on intentem que tots els públics hi trobin
una activitat que els agradi.
Durant l'estiu també destaca l'activitat cultural, tenim el Festival de Cerdanya que el fem conjuntament amb
Llívia; o el Festival Transfronterer
d'arts escèniques i música conjunt
amb Bourg-Madame, més destinat
al jazz, al teatre o a la cultura popular catalana. A més, hi ha una iniciativa privada, del Festival Internacional
de Cinema de Cerdanya, que en els
últims anys ha experimentat un creixement notable i és una de les referències del país. Tenim el Puigcerdà
Music Festival, destinat a la música
clàssica exclusivament i amb molta
qualitat. En definitiva, els festivals
culturals, molt centrats en música
i teatre, són un dels pals de paller
de l'oferta de l'estiu. Cada dia hi ha
activitats a Puigcerdà, a més de les
festes dels diferents nuclis.
També penso que són importants
les competicions esportives, com el
torneig de golf, la ruta de la Cerdanya Concurs de Salts en hípica, la
cursa popular d'Aja, la travessa de
l'estany nedant o la cursa Dream
Runners, on hi sumem 2.000 participants i sempre destinem la recaptació a un projecte de cooperació per
al desenvolupament.
Una altra de les celebracions destacades és la Festa de l'Estany?
Sí, és l'últim diumenge d'agost, però
realment la fem durar tota una set-

mana, és com si fos una altra festa
major. És la cloenda de l'estiu, la
festa més participativa de Puigcerdà, on s'hi implica moltíssima gent i
moltes entitats com els carrossaires.
Tota la festa gira a l'entorn del personatge màgic o mitològic de la Vella
de l'Estany. Durant tota la setmana,
farem concerts i activitats per a totes
les edats, que es complementaran
amb els actes més tradicionals. És
una celebració de la qual nosaltres
ens en sentim molt orgullosos.
El turisme estiuenc està en un
bon moment?
Sí, és un bon moment pel que fa al
turisme, que evidentment ens agradaria que estigués més desestacionalitzat, però no ens podem queixar
perquè l'agost és un gran moment
que se suma al de l'hivern. La tardor no està malament, perquè hi
ha molts ponts i la gent ja no va a la
platja, i sí que és veritat que el gran
buit que hem de seguir treballant el
trobem a la primavera.
Quin tipus de turisme es vol potenciar a la zona?
Com a comarca, no podem competir
en quantitat, perquè el nombre de
turistes que podem acollir és complicat. Per tant, el nostre segment de
mercat sempre s'ha acostat més a
apostar per un turisme de qualitat,
un turisme de mercat, que busqui
més el benestar i una certa tranquil·
litat, que li interessi la cultura o gaudir de la natura, fer esport. El que no
ens agradaria és tenir, com a determinats llocs de la costa, una excessiva massificació, primerament perquè no la podríem assumir i perquè
tampoc és el nostre públic objectiu.
Tenim la sort de tenir un turisme de
qualitat, per això la gent ens visita i
és el que busca de la nostra comarca.

ESTIU A LA CERDANYA
FIRA DE SANT LLORENÇ A BELLVER

La Fira de Sant Llorenç
PRODUCTES TRADICIONALS EL 10 D'AGOST

El 10 d'agost és un dia assenyalat en diverses poblacions de Catalunya. Segons la tradició cristiana, Llorenç
de Roma va ser un dels set diaques de Roma. L'any
258, va ser martiritzat, concretament aquest mateix dia
d'agost. Totes les confessions cristianes en celebren la
festivitat aquest dia coincidit amb aquest fet destacat de
la seva vida.
Per a Bellver de Cerdanya també és una data assenyalada en el calendari, marcada en vermell. Això és així perquè és tradició que se celebri la Fira de Sant Llorenç,
una cita en què hi tenen a veure la tradició popular, la
cultura i també la gastronomia, com no podia ser d'una
altra manera. Dins del casc antic de Bellver de Cerdanya
té lloc el Mercat de productes alimentaris artesans del
Pirineu. Un lloc d'obligada assistència per a tots aquells
productors que vulguin mostrar les seelaboracions, les
Una cita en què hi ves
vulguin fer conèixer al
públic i vulguin saber
tenen a veure la
quina és la tendència
tradició popular, del sector.

la cultura i també
la gastronomia

Aquesta trobada de
productors artesans
pirinencs porta a la
vila tot un grapat de
d'embotits, herbes aromàtiques, formatges (de tots els
tipus: cabra, vaca i ovella), sucs de fruita, licors, pastissos, confitures, conserves, pans o mel, entre d'altres.
Aquest 2019 se'n celebrarà la XXXVII
edició i totes les inscripcions ja estan tancades. Molta previsió per no
quedar desbordats per la participació d'elaboradors i productors que hi
vulguin assistir i que faran les delícies
de tot el públic que es desplaci fins
aquest indret de la Cerdanya.
La Fira de Sant Llorenç no es quedarà
només en l'àmbit gastronòmic, però.
La intenció és fer festa i fer gresca
al voltant del menjar, però no exclusivament amb ell. També s'hi podrà
trobar música, com en les últimes
edicions, i altres manifestacions de
cultura popular i festiva que ajudaran
a fer més amena la celebració principal al municipi. És una manera de fer
estiu, de fer poble i de posar en valor
els productes d'arreu dels Pirineus,
de la mà de qui els treballa i elabora.
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ESTIU A LA CERDANYA
ACTIVITATS A FONT ROMEU

El paratge de
Font-Romeu: Odelló i Vià
NATURA, HISTÒRIA, ESPORT I AVENTURA EN
UN SOL ENTORN

Font-Romeu, una joia històrica de la Cerdanya
Els petits municipis d'Odelló i Vià conformen la regió de
Font-Romeu, un paratge dels Pirineus catalans amb un
entorn que gaudeix d'un gran encant. Els vestigis romànics conformen el patrimoni de l'indret format per les esglésies del mateix estil que guarneixen els seus pobles.
Font-Romeu ofereix un ampli ventall d'activitats i d'allotjament. Una de les principals atraccions és el famós Tren
Groc que hi fa parada, una manera emblemàtica de visitar Odelló i Vià.

El Gran Hotel és una de les opcions d'hospedatge. Es
tracta d'un edifici ple d'història construït al 1914 amb
l'arribada del Tren Groc. S'hi poden trobar altres opcions
com el lloguer de xalets, apartaments i cases rurals.
Un cop instal·lat, cal fer una visita al santuari de Santa
Maria de Font-Romeu, també conegut com l'Ermitatge. Es tracta d'un lloc que forma part de la història de
Font-Romeu, on també s'hi troba la font que dona nom a
la regió, a la qual se li atribueixen propietats medicinals
o miraculoses.

L'ocasió també mereix una visita al Centre Nacional d'Altitut, unes instal·lacions que acullen esportites d'arreu
del món per preparar-se per a competicions com la dels
Jocs Olímpics. El centre ofereix camp esportiu, estadi,
gimnàs, sala d'esgrima, sala d'halterofília i sala de lluites.

Gaudir en família
Una de les activitats estrella del paratge de Font-Romeu
és el Parc Aventure, un recinte ple de tirolines i circuits
acrobàtics per gaudir tant grans com petits.
Aprofitant l'estiu, aquest és un lloc ideal per a pícnics, i és
que en tot l'entorn s'hi poden trobar diferents àrees per
fer un bon àpat enmig de la natura. Es poden consultar
tots els punts així com els diferents llocs esmentats al
web http://hiver.font-romeu.fr.

La natura que convida a l'esport
Font-Romeu és el lloc ideal per practicar senderisme o
qualsevol activitat de muntanya. El seu entorn natural
dona l'oportunitat de fer rutes com l'anomenada Museu
sense murs, una passejada per admirar cada racó dels
volts de la Cerdanya.
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ESTIU A LA CERDANYA
TELECADIRA AL LLAC DE LES BULLOSES

Amb la Cerdanya
als peus
EL LLAC DE LES BULLOSES EN TELECADIRA

Qualsevol persona que hagi fet l'ascensió al Carlit, segur
que ha quedat corprès per la sensacional explosió de naturalesa que s'hi dona. El paisatge lunar i la multitud de
llacs confereixen a aquest espai una espectacularitat que
pocs poden resistir a capturar en una instantània. Gaudir
de la muntanya, lluny de l'estrès, enmig de pau, bellesa
i aventura és possible en aquest espai natural protegit.
Arribar al llac de les Bulloses, un dels punts amb més
encant, és fàcil durant els mesos d'estiu. Tot i que no hi
poden accedir els vehicles privats, sí que s'hi pot accedir gràcies al telecadira. Des de l'estació de Font Romeu,
al sector de la Calma, és possible accedir-hi. El telecadira de Font-Romeu obre horitzons excepcionals a l’estiu
que permeten admirar el paisatge magnífic després que
marxi l’abric blanc de l'hivern, un trajecte que permet
començar a albirar aquest paisatge on el verd intens
s'amalgama amb la calma del blau de les llacunes. El telecadira et porta fins a més de 2.000 metres d'altitud,

Gaudir de la muntanya, lluny de
l'estrès, enmig de pau, bellesa i
aventura és possible en aquest
espai natural protegit

Foto: Judith Espert
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fet que permet contemplar una panoràmica única de la
Cerdanya i el llac.
A partir d'aquí, i amb un ascens més que còmode, la proposta és agafar un sender durant uns trenta minuts fins
a arribar a la presa. És una ascensió apta per a tots els
públics i que permet prendre diversos itineraris per fruir
de la vistositat d'aquest indret de l'Alta Cerdanya. El gran
llac de les Bulloses i la resta configuren la zona lacustre
situada a major altitud dels Pirineus.
La ruta es pot iniciar en el gran embassament de les Bulloses. Es tracta del llac principal que dona nom a la resta
dels embassaments de la zona i que ocupa un total de
180 hectàrees de superfície, envoltat d'immensos boscos
de pins i avets i declarat lloc natural d'interès des de 1976.
Creat a partir d'una presa que es va acabar de construir
el 1911, alimenta diverses centrals hidroelèctriques de la
vall de la Tet i els regadius de la plana del Rosselló.

ESTIU A LA CERDANYA
ENTREVISTA DOCTOR PRATS

Amb ganes de noves
propostes, Doctor Prats
ASCENS METEÒRIC DINS EL MÓN DE LA
MÚSICA CATALANA
ENTREVISTA A MARK-E RIERA,
VEU I GUITARRA DE DOCTOR PRATS

El projecte musical del grup Doctor
Prats va començar a caminar l'any
2014 i es va fer realitat el 2015 amb
el seu primer disc, 'Patates amb peix'.
Des d'aleshores, han estat capaços
de fer-se un lloc important dins del
panorama musical català, deixant
cançons per al record com 'Les nits
no moren mai' o 'Caminem lluny'.
Sou molt joves?
Com a banda, sí. Com a persones...
Molts de nosaltres havíem coincidit
anteriorment i vam decidir muntar
aquest projecte. Inicialment va ser
complicat perquè ni teníem pensat
sortir en directe. El nostre baixista
estava als Estats Units, el trompetista a Suècia... Tothom estava disgregat però teníem ganes de començar
a muntar alguna cosa conjunta i,
encara que no féssim directes, anarnos retrobant.
Quin era l'objectiu que teníeu?
El real era trobar-nos. La idea que teníem era fer alguns vídeos, un canal
de Youtube, vídeos simpàtics amb
molta música, fer cançons i tenir un
projecte comú, que en teníem moltes ganes. Però això ens ha superat
per totes bandes perquè, al final, ha
esdevingut el què ha estat ara, Doctor Prats. I el que era a Estats Units
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va tornar, el que era a Suècia, també,
i podem viure totes aquestes coses
que són al·lucinants.
Veniu del Clownia, sereu al Grec,
Puigcerdà el 20... Quants concerts
teniu a l'estiu?
Entre 85 i 90 concerts. Hem tingut algun any boig però aquest 2019 serà
dels que més 'bolos' hem tingut.
I el futur?
No sabem com ens ho plantejarem,
però quan arribi l'octubre, serà com
a mínim mig any de descans, físicament però també per anar assimilant
el què ha passat, per encarar el futur
amb més energia.
Com es porta tanta activitat?
A vegades ens ha passat de dir Sant
Joan, enlloc de Sant Jaume, però no
gaire. El què ens agrada molt és anar
a cada poble abans, fer la prova de so,
conèixer els organitzadors i gent de la
vila... Una de les coses més maques
de tenir una banda i fer directe és tot
això. A vegades t'expliquen la història
dels festivals i dels pobles i te'n vas
impregnant i quan surts a l'escenari
estàs molt familiaritzat amb ells. No
viure-ho d'aquesta manera no 'mola'
gaire. També fem algun concert acústic secret a la plaça del poble abans
de tocar, per a nosaltres, per viure-ho
d'una manera diferent.

De tot el que us ha passat fins ara,
amb què et quedes?
Uf! Estem a punt de fer el concert
300... i han passat moltíssimes coses.
De moments determinants, n'hi ha
dos que són clau. Quan vam anar de
gira al Japó, al festival Fuji Rock, amb
la manera que tenen els japonesos
d'escoltar música, sense cap tipus de
perjudici, encara que no coneguin el
grup o sigui un idioma diferent, ens
vam plantar allà davant 15.000 persones i tothom ho va donar tot. Ens
vam quedar al·lucinats. És quan vaig
veure que la música trencava totes
les barreres que em podia imaginar.
I el segon va ser l'any passat al Canet
Rock. Vam tocar quan el sol va caure,
l'energia va ser extraordinària i em va
quedar una sensació brutal.
Què queda per fer? Què li queda a
Doctor Prats?
Pel que fa al directe, en l'àmbit català,
ho hem fet pràcticament tot si no tot.
Hem tingut aquest gran privilegi. Estem supercontents, només continuar en aquesta dinàmica seria genial.
Creativament les portes sempre s'eixamplen molt. A mi m'agradaria seguir aprofundint i fent coses, encara
que siguin molt diferents, que tinguin
aquesta cosa d'estar a l'estudi aprenent, proposant coses noves... El que
demano a Doctor Prats és això, un
altre nou disc amb coses noves que
ens aportin.

ESTIU A LA CERDANYA
MUSEU DE L'ESCLOP A MERANGES

Un museu singular
que recorda el passat
UN PASSEIG PEL MUSEU DE L'ESCLOP A MERANGES

Ofici de nissagues familiars, endinsar-se en el Museu de
l'Esclop és sinònim d'endinsar-se en el patrimoni cultural
dels Prineus. Situat a la plaça Major del municipi, aquest
centre museístic és un espai dedicat a explicar la història
i el procés de fabricació d'un dels objectes més arrelats
de la població de la Cerdanya.
Els habitants d'un dels pobles més petits del país van
utilitzar els recursos naturals per fabricar un calçat que
els protegís de la neu i la humitat de la terra. De manera
didàctica, aquest museu monogràfic permet endinsar-se
en la indústria esclopera, en la seva història, gairebé desconeguda per les noves generacions, i en els materials
que s'empraven en la seva fabricació.
Però el museu de l'esclop és molt més que això perquè
ens submergeix en el vocabulari específic de l'ofici. Paraules com Picassa, aixol o musicador gairebé s'han perdut en el parlar habitual, però en aquest espai prenen
relleu sense passar pel sedàs de l'oblit.
Meranges va ser un dels centres més productius de tot
Catalunya en aquest tipus de calçat. Per això no és d'estranyar que aquest calçat, el qual dissortadament cada
cop s'usa menys, sigui un objecte de relleu i de patrimoni
local. El museu doncs, que permet immergir-se en la crònica dels esclops artesans més apreciats que recullen el
relat d'un passat valuós per a Meranges.
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ESTIU A LA CERDANYA
AQUEST ESTIU VISITEM MERANGES

Aquest estiu
visitem Meranges
A 1.550 METRES SOBRE EL NIVELL DEL MAR, EL POBLE
CERDÀ ÉS COBEJAT PELS AMANTS DE LES ALTURES

Meranges és el cap de municipi català situat a més altitud sobre el nivell del mar. La seva situació, a la vall del
riu Duran, a 1.550 metres, el fa molt atractiu als visitants
perquè ofereix vistes espectaculars sense haver de marxar massa lluny de les comoditats i serveis que pot oferir un municipi. En moltes ocasions el poble és punt de
sortida d’interessants excursions fins als sectors més alts
del terme municipal. D’aquestes, sobresurten les marxes
fins a Malniu i el circ glacial d’Engorgs i la pujada fins al
cim del Puigpedrós, a més de 2.200 metres d’alçada.
Una excursió que paga la pena
L’ascensió al Puigpedrós, a 2.918 metres d’altitud sobre
el nivell del mar, conclou amb unes extraordinàries vistes
a bona part de les muntanyes del Pirineu, des del Canigó
al massís de la Maladeta, passant per la Pica d’Estats, el
cim més alt de La Cerdanya. S’hi pot arribar des del refugi de Malniu, on es pot aparcar el vehicle després de recórrer les pistes forestals que parteixen de Meranges o
de l’Estació de Guils Fontanera. La pujada fins al cim del
Puigpedrós té una dificultat mitjana, amb un desnivell de
784 metres i una durada de tres hores i mitja fins a tornar al punt de sortida. El recorregut no es pot realitzar a
l’hivern per què les pistes que porten fins al refugi estan
tancades o queden intransitables. S’hi pot pujar, això sí,
a qualsevol altra època de l’any. L’estiu, doncs, esdevé un
fantàstic moment per fer aquesta excursió.

Foto: auntirdepedra.com

Foto: geoestratus

Si l’ascensió al Puigpedrós paga la pena, 700 metres avall, l’estany de Malniu (2.240m) i el circ glacial d’Engorgs,
són dels punts d’interès més visitats a la Cerdanya per la
seva excepcional bellesa.
Si ens quedem al municipi
Al municipi els visitants poden admirar la portalada de
l’església romànica de Meranges. L’església de Sant Serni, del segle XII, conserva un Pantrocràtor policromat a
l’interior.
Es creu que el cos afegit sobre l’antiga nau tenia una
funció defensiva per reforçar la presència del castell de
Meranges, situat sobre el turó que domina el poble. La
porta i la finestra de l’absis tenen decoració escultòrica.
La porta té un arc de mig punt amb cinc arquivoltes de
granit. Als erosionats capitells, de gres d’Isòvol, encara
s’hi poden distingir motius vegetals i animals. L’entrada
està coberta de ferros forjats acanalats i acabats amb
forma cargolada.
A tocar del temple, hi trobem el museu de l’esclop, que
explica com es feia aquest calçat molt usat pels habitants
de la comarca.
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ESTIU A LA CERDANYA
PARC DELS BÚNQUERS DE MARTINET

Recordem la història
perquè no passi de nou
DONAR VALOR AL PATRIMONI DEL MEMORIAL
DEMOCRÀTIC

La Línea P havia de ser una infraestructura cabdal a l’organització defensiva dels Pirineus, una barrera creada
després de la guerra civil per evitar que els aliats o les
potències de l’eix envaïssin territori espanyol. En tota
la línia de defensa s’hi van construir al voltant de 6.000
búnquers, i alguns més van quedar a mig fer. A més
d’aquests bastions de defensa, s’hi van instal·lar també
nius de metralladores i galeries i passadissos subterranis. El nom Línea P no té més secret que l’abreviatura de
Línia Pirineus.
El
descobriment de la línia és una feina lenta i que
requereix molt
d’esforç, planificació i intuïció, no només
per la dificultat
pròpia de l’orografia de la
zona, sinó també pel secret
que ha envoltat aquesta infraestructura,
que es va crear en el més absolut secret militar. També
dificulta el seu descobriment el fet que mai fos utilitzat,
així que hi ha pocs testimonis que en recordin ubicacions ni militars que hi haguessin estat destinats.
El Parc dels Búnquers de Martinet i Montellà és una petita part d’aquesta infraestructura, un fragment de línia
defensiva que s’ha descobert en els últims anys i s’ha
adequat com a espai de memòria històrica. La museïtzació d’aquest parc permet donar visibilitat a una situació
social d’un període no tan llunyà on les guerres eren la
gran amenaça dels estats europeus naixents que sortien de regnes, dictadures i imperis. El parc compta amb
vuit búnquers, alguns util·litzats com a punts de combat, d’artilleria o nius de metralladores i també recorre
un entramat de galeries subterrànies que estan interconnectades.
El procés de museïtzació ha permès rehabilitar, preservar, il·luminar i fer visibles aquestes construccions. Per
visitar-les, és necessari i recomanable l’acompanyament
dels monitors que el centre de visitants del Parc dels Búnquers de Martinet i Montellà posa a disposició dels turistes. A més de l’expertesa i el coneixement dels monitors,
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la seva ajuda ens pot permetre conèixer més singularitats, racons únics i protecció en alguna part del recorregut. Es tracte d'un trajecte sempre a l’exterior que permet
alhora gaudir de la geografia pirinenca i de la història del
nostre país.

ESTIU A LA CERDANYA
PUJADA A ALP 2500 - PROVA AUTOMOVILISTICA

El centre del motor
durant el juliol
LA PUJADA A ALP ÉS TOT UN CLÀSSIC A LA COMARCA

Juliol de motor
Aquest estiu no es desfarà la relació entre el municipi i
les competicions automobilístiques. La localitat pirinenca acollirà novament un dels esdeveniments més importants de l'estiu, el 4t Festival Motorsport Alp 2500, una
autèntica festa del món. Tindrà lloc durant tres dies, del
12 al 14 de juliol, amb un gran gruix d'activitats que els
amants del món no podran passar per alt. Tot això, amb
una cita principal: la XI Pujada Alp 2500, puntuable per al
Campionat d'Espanya i de Catalunya de Muntanya.
Pujar amb un vehicle específic per un tram de carretera en el menor temps possible. Aquest és l'objectiu que
es posen entre cella i cella els participants de la Pujada,
que es preparen durant setmanes per a poder mostrar i
donar la seva millor versió quan el cronòmetre comença
a comptar els segons. Això serà el dissabte, des de 2/4
de 7 de la tarda, a la primera de les tres curses previstes. Agafant la carretera d'Alp a Masella, caldrà accelerar
molt, frenar els moments justos i precisos i no perdre la
direcció, per creuar la meta amb molta empenta, més
ràpid que els altres conductors. Diumenge es completarà la Pujada amb dues carreres més, a partir de 2/4 de
12 i 2/4 de 2 respectivament, pel mateix tram. Per cloure
la jornada, l'entrega de trofeus al Palau d'Esports i Congressos, serà el gran tancament de la competició.

Més esdeveniments a la festa del motor
Més enllà de la Pujada Alp 2019, la quarta edició del
Festival Motorsport Alp 2500 comptarà amb més esdeveniments destacats als quals caldrà parar atenció. Entre aquests, el 4t Rallysprint de la Cerdanya, el dissabte,
prova que tindrà lloc al mateix tram de la Pujada, però
en els dos sentits.
Els aficionats al motor podran seguir les dues competicions, però alhora tindran la possibilitat de gaudir de
més activitats fora de les curses. Entre aquestes, la quarta Concentració de Vehicles Clàssics, el diumenge 14 de
juliol. Es podran admirar una autèntica col·lecció de joies
del motor per fer les delícies dels espectadors. També
es podran observar els vehicles elèctrics de la segona
ECO-Concentració.
Un altre dels punts àlgids dels tres dies de festival serà
l'Alp Legend, una pujada d'exhibició de vehicles Legend,
amb cotxes i models que han marcat la història. Sense
cap mena de dubte, encara es troben en bon estat i es
permeten el luxe de sortir a la carretera i rememorar
temps passats, quan eren també centre de totes les mirades. Història i espectacularitat a parts iguals sobre l'asfalt.
Adrenalina 100%
Aquest serà un cap de setmana complet a la Cerdanya,
erigint-se el municipi d'Alp com un dels bastions imprescindibles del món del motor i punt important per als
campionats català i estatal de muntanya. Una categoria
que espera seguir conservant, amb un bon número de
participants que no es volen perdre aquesta cita any rere
any. Divendres, dissabte i diumenge de motor gràcies a
Cerdanya Racing Club i a totes les entitats, institucions i
persones col·laboradores que ho fan possible.
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LLOG UER
PE R
TE MPORADA

A 10 km de puigcerdà i a 5 km de Llívia
Cerdanya Francesa a 1.300 m d’alçada

2 Parcs Residencials
****

LE VEDRIGNANS

CERDANYA

Route de Vedrignans. 66800 Saillagouse

Consulta’ns
Mínim 5 mesos.

****

EL PASTURAL
Route de Puigmal. 66800 Err

UNA DESTINACIÓ PRIVILEGIADA PERQUÈ PASSEU UNES

BONES VACANCES
VACANCES TOT
TOT L’ANY
L’ANY
BONES
Obert i vigilat tot l’any

EN LLOGUER O EN VENDA
Situat al centre de la Cerdanya francesa i del parc regional dels
Pirineus catalans. Prop de Puigcerdà, Font Romeu, Puigmal, Eina, Porté
Puymorens, Les Angles, La Molina, Masella. Destinació privilegiada on
passar les vostres vacances durant tot l’any.
La tranquil·litat inspira el respecte pel medi ambient. Propera als banys
d’aigua calenta de Llo i el parc aquàtic d’Err, us hi esperen extraordinàries
passejades per la Vall del Segre i del Puigmal.
Podeu llogar o Comprar xalets equipats per a 4, 6 i 8 persones.
La qualitat dels serveis i el respecte pel medi ambient són els nostres
imperatius. A 300 m de les botigues.

LLOGUER DE XALETS EQUIPATS - TARIFES 2018-2019

I L L O GU
NDA
ER
E
Parcel·les
de 240 a 330m
V
2, 3 i 4 habitacions
D

E

IVA inclòs, sense despeses de notari

XA

A

2

Totalment equipades
De 55.000 a 175.000€

LETS DE FUS

T

PER A RESERVES I INFORMACIÓ (Saillagouse i Err)
PRL LE VEDRIGNANS - Route de Védrignans 66800 Saillagouse
Tel. (00 33) 468 04 04 79 Fax: (00 33) 468 04 06 89
levedrignans66@orange.fr www.levedrignans.com

ESTIU A LA CERDANYA
PARC ANIMALIER DES ANGLES

El Parc Animalier des
Angles celebra 25 anys
UNA DE LES GRANS CITES DEL TURISME FAMILIAR

Veure animals en total llibertat sempre pot esdevenir
una activitat interessant de cara a molts, però encara
molt més per a famílies amb mainada. Hom sempre hi
pot aprendre, juntament amb la quitxalla o amb oncles
i avis. Cal destacar-ne un, especialment, Pirineus enllà.
Els Angles (Capcir) és un dels paratges d'alta muntanya més
rellevants que es troben a tocar de Puigcerdà i compta amb
un atractiu per a tots els públics: el Parc Animalier, unes
instal·lacions amb una extensió d'uns 3 km, que proposa
diferents circuits adaptats a les necessitats dels visitants.
Des de muflons,
passant pels cérMés de 200
vols, les marmotes,
exemplars viuen
sense oblidar alen un dels parcs
tres animals nadius
d’animals salvatges d'aquests paratges
com els llops o els
més importants
ossos. El Parc Animalier és un espai que
d’Europa
permet veure en el
seu hàbitat la fauna
pirinenca. També s'hi pot descobrir el linx, un dels grans
atractius per a aquells qui visiten les instal·lacions. Un
altre dels habitants estrella és el llop. Alhora, compta
amb exemplars de senglars, cabra salvatge, daina, bisó
o marmota. Aquesta, però, només es pot veure durant
els mesos de primera i estiu, ja que de novembre a abril
hiverna. Tot i això, va ser reintroduïda al Parc en plena
llibertat a partir dels anys 60 del segle XX.
El recorregut és adaptable al visitant i fins i tot per a les
persones amb mobilitat reduïda, i ofereix la possibilitat de fer l'itinerari amb cotxes adaptats, sempre que
es truqui amb antelació. El visitant trobarà dins el recorregut diferents punts de pícnic, alguns d'ells amb panoràmiques espectaculars al territori, com és el llac de
Matamala. És una visita per a totes les edats que, a més,
permet conèixer el passat prehistòric de l'indret així
com les empremtes dels animals que el turista trobarà
en aquest espai.
El Parc és obert cada dia de 9.00 del matí a 17.00 de
la tarda. Només tanca el mes de novembre per vacances. Entre el 10 de juliol i el 31 d'agost, aquest horari
s'amplia encara durant una hora, fins a les 18.00, per tal
d'aprofitar al màxim la jornada. En funció del recorregut
escollit (si es tracta del llarg o del curt), cal invertir o bé
una hora o dues a peu per tal de completar la visita. El
Parc Animalier és únic als Pirineus i permet viure intensament una aventura muntanyenca enriquidora des de
molts punts de vista.
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ESTIU A LA CERDANYA
LA POBLA DE LILLET

Un poble màgic envoltat
d'elements naturals
EL GRAN PARADIGMA DE LA FUSIÓ ENTRE ALLÒ
HUMÀ I ALLÒ NATURAL QUE ES POT TROBAR A LA
POBLA DE LILLET SÓN ELS JARDINS ARTIGAS

Una interessant sortida no gens lluny de la Cerdanya, a
uns 40 minuts en cotxe des de Puigcerdà, ens porta fins
a la Pobla de Lillet, un municipi amb múltiples atractius,
alguns constructius i d’altres naturals però tots li atorguen un carisma especial.
Cultura i natura
Situada a la Vall de Lillet, al nord del Berguedà i a 843
metres d’alçada, la Pobla de Lillet albira des del seu enclavament les muntanyes del Cadí i el Moixeró, les de
Meranges o les roques del Bruc. Des del Mirador Joan
Casanova, a tocar del Santuari de Falgàs, es pot veure el
Pedraforca i es poden iniciar diverses excursions.
Com a curiositat, al poble se’l pot reconèixer per la gran
quantitat de fonts que hi brollen. La majoria, una vintena, fora del poble tot i que entre els seus carrers també
se n’hi poden trobar una dotzena.
Les fonts del municipi són un atractiu que uneix la natura i la mà de l’home al municipi, si bé el gran paradigma
de la fusió entre allò humà i allò natural que es pot trobar a la Pobla de Lillet són els Jardins Artigas, un present
del gran arquitecte Antoni Gaudí a la família homònima
en agraïment
l’hospitalitat
Al poble també se’l pot que li van proferir mentre
reconèixer per la gran
dissenyava el
quantitat de fonts que
Xalet de Catllaràs,
habihi brollen
tatge per als
treballadors
i enginyers de les mines de carbó que alimentaven la
fàbrica de ciment Asland. Als jardins s’hi poden contemplar elements reiteratius de l’obra de l’arquitecte com el
trencadís o l’arc catenari, a més de fonts, bancs, baranes o ponts.
L’aigua també és molt present als Jardins Artigas, doncs
el riu Llobregat hi passa pel bell mig. I si parlem d’arquitectura sobre el riu, no podem oblidar el Pont Vell,
emblema del municipi. La data de la seva construcció fa
honor al nom, ja que és el més antic que creua el Llobregat. Va ser aixecat al segle XIV. Actualment consta
d’una sola arcada de grans dimensions, tot i que alguns
historiadors suposen que n’havia tingut més d’una.
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Molts més atractius
A aquest municipi del Berguedà també s’hi pot visitar
el monestir romànic de Santa Maria de Lillet i el seu
claustre de planta quadrada. Des d’allà podem enfilar
el camí cap al castell. A l’església de Santa Maria de Lillet s’hi pot trobar un Crist en Majestat de fusta policromada del segle XII, i al Santuari de Falgàs espera una
imatge d’alabastre del segle XV i la cova on es va trobar
la verge. L’atractiu més recent és la recuperada estació
de tren, des d’on podem arribar tant als Jardins Artigas
com al Museu del Ciment o a la fàbrica Asland, la primera indústria de ciment Pòrtland de Catalunya, fundada
per Eusebi Güell a principis del segle XX.

ESTIU A LA CERDANYA
TÍTOL APARTAT
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ESTIU A LA CERDANYA
GASTRONOMIA CERETANA, EL GUST DE LA TRADICIÓ

La tradició dels plats
de la Cerdanya
TRINXAT I MOLT MÉS

La gastronomia és un dels valors que més bé defineix
un territori. La de la Cerdanya ve marcada per la situació geogràfica que ocupa al mapa de Catalunya, com a
punt de muntanya, enmig dels Pirineus, i per la tradició
i la cultura populars, que durant tant temps han marcat
el seu desenvolupament.
Allò que cuinen les cases i els restauradors formen la
gent i els mateixos habitants influeixen en l'evolució
dels plats, amb un fort caràcter tradicional. No es pot
parlar de cuina cerdana, però, sense fer referència al
plat estrella que es cuina a la comarca i que també té
una festa particular (enguany, al mes de febrer se'n va
celebrar la 29a edició). Es tracta del
Una recepEl trinxat reuneix trinxat.
ta a la qual cadascú
des de fa gairebé
li posarà el seu toc
particular, però on
30 anys a tota la
no hi poden faltar de
comarca en una
cap manera les cols
d'hivern, les trumfes
festa per gaudir
la cansalada. Amb
d'aquesta recepta iaquests
ingredients
tradicional
de tota la vida s'elabora un dels plats
més tradicionals de
la comarca i que congrega centenars de persones que
el volen tastar cada any a Puigcerdà. La temporada de
la col, el producte principal, és a l'hivern, moment en
què es cuinen més racions del plat arreu. Aquesta és
una de les claus de la recepta, que els productes siguin
els que es conreen i es produeixen en el temps que
toca, perquè les condicions meteorològiques i agrícoles
així ho permeten. Hi ha qui diu, també, que un dels secrets és fer una bona picada. La tradició i la pràctica hi
juguen un paper fonamental.
Però la Cerdanya és més que el trinxat i moltes altres
elaboracions tradicionals formen la base de la cuina de
la comarca.
Entre aquestes, destaquen també la del tiró amb naps
de Talltendre. Amb una bona peça d'ànec, els naps són
el complement perfecte d'un sofregit amb vi blanc, alls i
ceba. De la classe de plats de xup-xup, alhora és típic el
conill amb bolets, quan és temporada d'aquests fongs.
La cocció lenta i el sofregit són importants perquè el conill i, sobretot, la llenega casin correctament. Cal paciència per tenir un plat ben tendre. I a partir d'aquí, hi ha
un bon assortit de productes típics, de quilòmetre zero,
tradicionals i amb sortida a la gastronomia cerdana: el
mató, la mel i melmelada o bé els embotits i formatges.
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EL TRINXAT
No hi poden faltar de cap manera les cols
d'hivern, les trumfes i la cansalada.

NAPS TALLTENDRE
Amb una bona peça d'ànec, els naps són el
complement perfecte d'un sofregit amb vi
blanc, alls i ceba

CONILL AMB BOLETS
La cocció lenta i el sofregit són importants
perquè el conill i, sobretot, la llenega casin
correctament.

ESTIU A LA CERDANYA
ELS BANYS DE LLIVIA

Els banys de Llívia
SE SITUARAN AL PARC DE SANT GUILLEM

La Cerdanya és una comarca que compta amb certa activitat geotèrmica en el seu subsòl. Actualment, això és
aprofitat per alguns dels municipis cerdans, com a element dinamitzador del turisme a la vila.
Si ens fixem en el cas concret de Llívia, també n'és
exemple. Ja de ben antic, la 'Iulia Lybica', la Llívia romana, comptava amb un centre urbà no massa gran, però
complet, amb la presència d'un fòrum, un temple i unes
termes, de la qual se'n conserven algunes estructures.
Així ho ha corroborat el Grup de Recerca de Cerdanya.
Per tant, ja fa temps que el municipi compta amb aquest
recurs i, en els pròxims mesos, es preveu que encara el
pugui explotar molt més. Això és així perquè el recent
descobriment d'una capa freàtica d'aigües calentes a Llívia, a la zona del parc de Sant Guillem, permetrà construir unes noves caldes a l'estil romà.

arribar aquesta aigua calenta fins a la sala de màquines
de la piscina. Així, es podrà escalfar uns graus la piscina
actual, sense necessitat d'invertir-hi l'energia perquè a
l'estiu la temperatura no sigui tan freda. Durant aquest
2019 s'han d'acabar el treballs perquè aquesta nova
zona termal del municipi es pugui començar a utilitzar.

Treball constant
Ja a finals del 2018 es van iniciar les accions per tal de
consolidar el pou d'aigua calenta i sulfurosa, després de
trobar una veta d'aigua calenta mentre es treballava en
un pou d'aigua potable. Llavors, es va aprofitar per fer la
prospecció i es va detectar aquesta font d'aigua que podria ser que fos la mateixa que alimenta a d'altres banys
termals de la comarca.
Mica en mica han d'anar avançant les obres, que han de
desembocar en la nova zona termal de Llívia, al parc de
Sant Guillem. Està previst que aquestes noves instal·lacions comptin amb tres basses, que desembocaran en
una altra més gran, amb capacitat per a una seixantena
de banyistes i usuaris. Alhora, està projectat instal·lar
unes casetes de fusta amb vestidors i dutxes, en una zona
de 3.000 metres quadrats. Un nou reclam turístic, annex
a la piscina municipal, que puguin obrir tot l'any i siguin
encara més atractius per als veïns i tots els turistes que
visitin la vila. Aprofitant aquests treballs de la nova zona
termal, també es col·locarà una nova canonada per fer

Gran inversió
El projecte global ha de superar els 300.000 euros. Els
estudis fets pel consistori de Llívia apuntaven que l'aigua trobada estava sobre els 47 graus de temperatura i
que a la superfície podria arribar entre 38 i 40 graus. El
nou atractiu ha de consolidar Llívia com un enclavament
especial a la comarca per la seva àmplia oferta turística.
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ESTIU A LA CERDANYA
FESTIVAL DE MÚSICA DE CERDANYA

Nova edició del
Festival de Música de la Cerdanya
PUIGCERDÀ I LLÍVIA SÓN ELS ESCENARIS DE DIFERENTS CONCERTS

UN REFERENT AL PIRINEU
El 14 d'agost de 1982 neix el Festival
de Música Vila de Llívia, tot un referent de la música clàssica al Pirineu.
D'ençà i fins als nostres dies, els mesos d'estiu s'han omplert de notes
a la Cerdanya gràcies a aquest certamen. Des de l'any 2017, el festival
s'organitza juntament amb la Vila de
Puigcerdà i passa a denominar-se
Festival de Música de la Cerdanya.
L'objectiu d'aquest canvi és reorientar-lo, prioritzant la música clàssica
simfònica per davant de la música
clàssica de petit format, obrir-se i
crear nous públics.
Precisament per fer efectiva aquesta
obertura del festival, aquest també
aixopluga altres tipus de músiques i
estils. és el cas de l'edició d'enguany,
que arriba a Puigcerdà i Llívia del 30
de juliol al 7 de setembre, amb un
mes d'agost d'allò més atapeït de cites per apuntar-se al calendari.
INICI A FINALS DE JULIOL
El tret d'inici al festival el donarà el
cor Gospel Viu el 2 d'agost a la capital de la Cerdanya. La formació
es va fundar a Palafolls l'any 2002,
formada per cantaires d'arreu de les
comarques gironines. Es tracta d'un
referent del gospel a Catalunya.
El 8 d'agost serà el torn de la GiOrquestra, amb un concert que oferirà
a l'Esglèsia de Sant Domènec. Hi
oferiran el Concierto de Aranjuez i
la 7a Simfonia de Beethoven. La GIO
és una orquestra simfònica versàtil
que està oberta a tots els estils i que
té un lema: "Música en majúscules".
El projecte va néixer a Girona l'any
2012 i ha comptat amb diferents
col·laboracions internacionals.
El 10 d'agost, a Llívia, hi arriba un
dels grups més populars de l'àmbit
musical fetsiu català dels darrers
anys. La Pegatina hi tocarà per encomanar el seu ritme a tothom, en
una mostra més de l'obertura en el
camp musical d'aquest certamen.
Els de Montcada i Reixac porten des
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del 2003 la rumba catalana i l'ska a
tot arreu amb el seu estil propi.
El dia següent, canvi de registre total
a Llívia, amb l'actuació de l'Orquestra Simfònica del Vallès. Des del
1987 aquesta formació està tirant
endavant el seu projecte artístic i
està portant la música al cor de les
persones. També seran a Puigcerdà
en dues ocasions més aquest estiu,
el 15 i el 18 d'agost.
GRAN VARIETAT D'ESTILS
El 14 d'agost, Llívia rebrà a Petitet,
un músic percussionista gitano català especialista en rumba catalana
i molt conegut al barri del Raval de
Barcelona. I completarà la gran varietat musical de mitjans d'agost
al festival la formació The Vintage Clock, que actuarà a Llívia el 16
d'agost.
El 20 d'agost, serà el torn per a Mònica Green, a la seu de Puigcerdà. Ja
fa 30 anys que la cantant nord-americana es va enamorar de Barcelona i va decidir que aquesta seria la
ciutat on arrencaria la seva carrera
en solitari, amb estils com Soul, pop,
música electrònica, jazz o funk, sempre acompanyada de grans músics.
I per no deixar de banda el panorama català, el festival d'enguany
acabarà amb dues propostes del
territori. Per una banda, a Puigcerdà
hi actuaran els Oques Grasses el 23
d'agost. El grup osonenc és un dels
que compta amb més auge recentment i està presentant el seu disc
'Fans del Sol'.
Per rematar el festival, es compta
també amb la presència del cantautor Albert Pla, que el 7 de setembre
tancarà els concerts a Llívia. El vocalista barreja un estil infantil, controvertit, de denúncia i provocador que
el fa molt difícil de catalogar.
Propostes per a tots els públics, sense abandonar l'essència i obrint-se a
nous estils, al Festival de Música de
la Cerdanya.

AGENDA D’ESTIU
JULIOL I AGOST A LLÍVIA
FESTIVAL DE MÀGIA //
Dissabtes de juliol 18h Sala teatre del Fòrum:
II Festival de Màgia Gratuït
6 juliol Mag Salvin
13 juliol Mag Fèlix Brunet ‘El circ de les puces’
20 juliol Màgic Raül
27 juliol Mag Raul Black

FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGA
DELS PIRINEUS //
27 de juliol
17h Ermita de St. Guillem:
‘Juan de la Rubia’

Gratuït / aforament limitat Més info:
www.llivia.org o al 972 89 63 13

1 d’agost
22h Església parroquial:
‘Cor Francesc Valls’

CONCURS //

ALTRES ACTES //

15 agost: XXXVII Concurs de rams de ﬂors de
muntanya i IV Concurs de fotograﬁes de ﬂors,
amb mercat artesanal

27 juliol Av. Catalunya, tot el dia: IV Mercat de les
puces. Inscripcions 972896313 / turisme@llivia.org

Bases a www.llivia.org

31 de juliol 22.30 Dalt el castell: Taller observació
estrelles: 5€, per apuntar-se: museu municipal
21 i 28 de juliol i 3, 10, 17 i 24 d’agost:
Sortida familiar guiada a les Bulloses

DESCOBRIR LLIVIA
VISITES GUIADES //

1 agost Cinema a la fresca. ‘Bohemian Rhapsody’

DISSABTES //

Balls a la pl. major 22.30:

20 juliol i 9 agost Itinerari Llívia romana

8 agost Concert de Neus Mar

27 juliol, 23 i 30 agost Itinerari Medieval

15 agost: M’agrada ballar

2 agost Itinerari de l’enclavament de Llívia i el
tractat dels pirineus

22 agost Disco 70-80-90’s
29 agost Jazz Do It

16 agost Itinerari Llívia Romana
DIUMENGES //

3 a 17 agost Museu municipal: Cicle de debats

4 i 11 agost Itinerari la Llívia medicinal
(dins el cicle de debats)

4 d’agost Cursa d’obstacles ‘Infernal Running’
Inscripcions a www.infernalrunning.com/

18 agost Itinerari per la Llívia ramadera

10 agost 12è Cross popular ‘Vila de Llívia’.
Inscripcions a www.albecam.com. 8,2 km

25 agost Itinerari per la Llívia romana

ESTIU A LA CERDANYA
ENTREVISTA LAIA MARTÍN (PUIGCERDÀ MUSIC FESTIVAL)

Formació, cursos i concerts
al voltant de la música clàssica
ENTREVISTA A LAIA MARTÍN, DIRECTORA EXECUTIVA DEL FESTIVAL

Com definiries aquest Puigcerdà Music Festival?
El festival s'articula a l'entorn del Summer Course of Excellence, un
curs amb alumnes i joves talents de tot el món que reben classes de
professors de gran prestigi internacional i passen una gran experiència a la Cerdanya, de convivència i de gaudi del relax i per la sort
que tenen d'estar-hi durant 15 dies. Enguany hi ha 24 alumnes, un
de violoncel i 23 de piano. Cada any és diferent. Dels 24, n'hi ha sis
que repeteixen, que havien vingut a una o més edicions, amb vuit
professors (set de piano i un de violoncel). Un d'ells és català, Xavier Barbeta, de piano, exprofessor de l'Escola Superior de Música de
Catalunya. També hi ha dos artistes convidats a qui podrem escoltar
durant els concerts: la Janna Gandelman, la concertino de l'Orquestra
Filarmònica de Jerusalem; i la pianista de Corea del Sud Soo-Hyun Yoo.
Hi ha més o menys alumnes?
Més que l'any passat. Més o menys ens movem en les mateixes
xifres. Com que fan les classes a l'Escola de Música (que ens cedeix
l'ajuntament de Puigcerdà) és un número òptim per a les condicions de les aules.
Quin objectiu us marqueu en aquesta setena edició del festival?
La consolidació que hem aconseguit ha estat la major fita. La gent ja
ens coneix, tenim un públic fidel i volem mantenir-nos, és el nostre
desig en concert de música de cambra i recitals: que siguin actuacions íntimes i assequibles pel que fa al preu de l'entrada. Es fan nou
concerts que seran al Museu Cerdà de Puigcerdà, a l'església de Sant
Domènec i a l'església de Santa Eugènia de Sallagosa. D'aquests, n'hi
ha quatre que l'entrada costa 10 euros i els altres són gratuïts.
Així es fomenta que la gent pugui venir als concerts?
Sí, en llocs emblemàtics. Normalment tenim plens o gairebé plens
tots els concerts. Són unes 100 persones a Sallagosa i unes 140
al Museu Cerdà, aproximadament. Gairebé unes 1.000 persones
l'any passat, doncs, més o menys.
Iniciatives com aquestes són interessants per posar en valor la
música clàssica, que no sempre deu ser fàcil?
Volem que sigui fàcil, que no sigui un problema l'entrada als concerts i que puguin escoltar música de gran qualitat. És una gran
oportunitat de veure joves emergents com solistes molt consolidats.
D'on són i quina edat tenen els alumnes que venen enguany?
Tenen entre 9 anys el més jove fins a més de 20 anys. Venen de set nacionalitats: Estats Units, Xina, Corea del Sud, Itàlia, Rússia o Espanya.
Com ha estat l'evolució des de la primera edició del festival?
Costa molt encetar un projecte com aquest, però any rere any l'experiència et permet veure què és el que funciona, què no, i durant
les tres darreres edicions podem dir que està consolidat. Tenim
molt present el 'feedback' que ens dona el públic, que és molt important. És molt positiu.
Quin repte teniu per endavant?
Esperem que puguem celebrar els 10 anys, aquesta sí que és una
de les fites. Cada any el festival és diferent, perquè depèn molt dels
professors, dels alumnes que hi ha i dels convidats. S'articula al
voltant d'aquestes circumstàncies.

CALENDARI
DE CONCERTS
Dissabte 10 d’agost 21h
Església Santa Eugènia Saillagouse. Entrada lliure
Concert de piano: Yujie Bai (Xina), Francesca Papa (Itàlia), Manuela Varva (Itàlia), Anna
Soldevila (Espanya), Joan Soldevila (Espanya)
Diumenge 11 d’agost 18h
Museu Cerdà de Puigcerdà. Entrada lliure
Concert de piano: Laura Licinio (Itàlia), Ida
Beckett (EUA), Anna Soldevila (Espanya), Joan
Soldevila (Espanya), Clara Asseily (EUA)
Dimarts 13 d’agost 21:30
Museu Cerdà de Puigcerdà. Entrada lliure
Concert de piano: : Joseph David Benoliel (Israel), Amelia Wieland (EUA), Joshua Danzig (Israel), Jacob Danzig (Israel),) Manuela Varva (Itàlia)
Dimecres 14 d’agost 21:30
Museu Cerdà de Puigcerdà. 10€
Concert de piano: Soo-Hyun Yoo (Corea del
Sud), Shih-Yi Chiang (EUA), Shijun Wang (Xina)
Divendres 16 d’agost 21:30
Museu Cerdà de Puigcerdà. 10€
Concert de piano a 4 mans: Oxana Yablonskaya (EUA/Israel), AnnaChiara d’Ascoli
(Itàlia), Mina Dashevsky (Israel), Shih-Yi Chiang, Shijun Wang, Xavier Barbeta, Laia Martín
Dissabte 17 d’agost 21:30
Museu Cerdà de Puigcerdà. Entrada lliure
Concert de piano: Francesca Iannelli (Itàlia),
Lia Manchón (Espanya), Mariana Ruggiero (Itàlia), Regan Coon (EUA), Cristina G. Rojo (Espanya)
Diumenge 18 d’agost 18h
Museu Cerdà de Puigcerdà. Entrada lliure
Concert de piano: Anna Sala (Espanya), Valentina Siniscalchi (Itàlia), Daniel Falces (Espanya),
Francesca Papa (Itàlia), Shaked Weinstein (Israel)
Dilluns 19 d’agost 21:30
Església de Sant Domènec de Puigcerdà. 10€
Les suites per a violoncel nº 4, 5 i 6 de
J. S. Bach: Dmitry Yablonsky (EUA)
Dimarts 20 d’agost 21:30
Museu Cerdà de Puigcerdà. 10€
Duos i Trio per a violí, violoncel i piano:
Janna Gandelman (Israel), violí, Dmitry Yablonsky, violoncel i Oxana Yablonskaya, piano
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ENTREVISTA CARLES GAIG, XEF AMB ESTRELLA MICHELIN

Carles Gaig a la Torre del Remei de Bolvir
EL PRESTIGIÓS CUINER FA EL PAS DE TRASLLADAR-SE PERMANENTMENT A LA CERDANYA

El reconegut xef Carles Gaig trasllada la seva cuina a la Torre del
Remei de Bolvir

rere. Poder compaginar les dues
coses, gaudir de la Cerdanya i gaudir
de la cuina, és fantàstic.

Després de merèixer i mantenir una
estrella Michelin durant prop de 30
anys, el prestigiós cuiner Carles Gaig
fa el pas de traslladar-se permanentment a la Cerdanya, comarca que
freqüenta des de fa una dècada,
i buscar la inspiració a la cuina de
la Torre del Remei, el palauet modernista amb places d’allotjament
ubicat a Bolvir. D’aquesta manera
el restaurant de la torre, fins ara comandat per Josep Maria Boix, pren
un nou impuls després de tancar
portes la passada tardor.

Ve per portar la cuina de la Torre
del Remei. Això suposa que tancarà el restaurant de Barcelona?

Amb la seva arribada la Cerdanya
tindrà d’alguna manera una Estrella Michelin, encara que sigui d’importació...

Jo no entenc la cuina ni sabria fer
una cuina avantguardista, d’innovació, jo faig una cuina d’arrels tradicionals, intentant que no sigui rància,
sinó adequada als moments, però
sempre amb aquesta estructura i
aquest fil conductor que et porta a
la tradició.

És un plaer continuar gaudint de la
feina que m’agrada. Hi ha gent que
pensa que ja hauria d’estar jubilat,
però la meva jubilació està molt
lluny. Gaudeixo treballant i gaudeixo
de la Cerdanya. Fa 10 anys que soc
resident, entre cometes. Tinc una
casa a Ger i a vegades hi he estat
tres
mesos seguits,
que ja és molt.
La
vocació
de venir a la
Cerdanya no
ve d’ara, sinó
que ja ve
d’anys
en-

Sí. Tenim un altre restaurant, que és
una mica més bistró, més informal
i per tot tirar. Aquell continuarà estant a Barcelona, però el gastronòmic d’alguna manera vindrà aquí, a
la Torre del Remei, que és un marc
que sempre m’ha seduït.
Hi mantindrà la cuina casolana
entesa per Gaig?

I intentaran conservar-hi l’estrella
Michelin?
L’estrella no és nostra, és de la Michelin! (Riu). Ens la donen cada any i
ens la ratifiquen cada any. Si ells consideren que aquí fem el mateix que
fèiem a Barcelona... Aquí adequarem la cuina a l’entorn i al que és l’alta muntanya, tot i que conservarem
l’estructura de la cuina Gaig. Si ells
consideren que hem de continuar
tenint estrella, benvinguda serà. Nosaltres n’estarem encantats.
A la Cerdanya sorprèn que no hi
hagi una estrella Michelin, amb la
qualitat de restaurants que tenim.
De fet, en els últims anys ha aflorat
una sèrie d’establiments que, carai,
ho fan molt bé, i mira que la plaça
de vegades és complicada. A la Cerdanya es va molt per impulsos, això
fa complex organitzar-se la feina. No
és una feina continuada com pugui
ser a Barcelona, i tot i així es fan les
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coses molt ben fetes. A Barcelona les
estrelles Michelin van tardar molts
anys a arribar i ara ja n’hi ha. Tot és
qüestió que això faci una eclosió.
La Torre del Remei es reforma
tota, des de la cuina fins al restaurant, passant per l’hotel...
L’hotel l’han volgut remodelar tot
perquè després de 30 anys suposo
que deurien pensar que tocava. A la
cuina, evidentment, també li convenia. Tampoc és una cuina gaire gran,
si vols canviar quatre mobles, al final
et resulta més car que dir “escolta,
partim de zero i fem-la nova”.
Tot això per quan està programat,
aproximadament?
Jo no puc donar la data, estic aquí
esperant que em donin el llum verd
per poder començar a entrar, però
espero que a l’agost estigui en ple
funcionament.
Quan va arribar a la Torre del Remei, va pensar en algun plat que
s’hi havia d’oferir segur?
El xai! (Riu) Bé, de fet hi ha diverses
coses. La vedella no hi pot faltar, els
formatges tampoc, les xicoies... ja sé
que la temporada és curta, però han
de ser-hi, i després tant els productes de primavera com els de tardor
com els d’estiu, perquè aquí no saps
mai, a vegades al juliol t’han aparegut ceps! I els bolets... evidentment,
tots els bolets del món han de serhi, i els que ens doni la comarca,
evidentment. Aquí hi ha una riquesa
important de productes. Soc un enamorat dels menuts. La meva cuina
sense ells tampoc s’entén. Ja m’hi estic imaginant aquí trobant uns bons
lletons i fer-hi coses.
Esperem ser-hi a la presentació
del projecte i a la degustació.
Esperem tenir aquí a tota la comarca per fer una copa. Estarem encantats d’obrir el que fem al poble i a
tota la comarca.
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ESTIU A LA CERDANYA
TRAVESSA ESTANY

El 24 d'agost, Puigcerdà
viurà una de les grans
festes de la natació: la travessia a l'Estany. Es tracta
d'una cita esportiva que
any rere any reuneix a un
bon nombre de nedadors,
de tots els nivells, per travessar l'emblemàtic punt
de la capital. Organitzat pel Club Poliesportiu de Puigcerdà, amb la col·laboració de l'Ajuntament del municipi i la Diputació de Girona, els participants en aquest
repte esportiu hauran de nedar 1.000 metres, aproximadament. La prova està inclosa en el calendari oficial
de la Federació Catalana de Natació i hi haurà lliurament de premis i diplomes per a tots els participants. Es
divideix en set categories, en funció de l'edat dels nedadors i el tret de sortida serà a 2/4 de dotze del migdia.
En el marc de la cita també se celebra la prova popular,
en què els nedadors hauran de recórrer uns 200 metres de l'estany. L’hora de sortida serà a les 12 h, un cop
acabada la Travessia Federada. Per a ambdues proves,
les inscripcions romandran obertes fins al 20 d'agost
al migdia.

La travessia
a l'estany,
un clàssic
estiuenc a la
capital

Foto: Femturisme.cat

Foto: catalunya.com

La travessia enguany arriba a la seva 21a edició, amb
l'esdeveniment completament arrelat al calendari festiu i esportiu de la capital de la Cerdanya i també de tot
el país.
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LA CERDANYA EN BICICLETA

Un territori per
descobrir amb BTT
GRAN VENTALL DE POSSIBILITATS PER
RECORRE LA CERDANYA AMB BICICLETA

El fort contrast orogràfic de la Cerdanya, formada per una
ampla vall i muntanyes d’altituds superiors als 2.000 metres, ofereix un gran ventall de possibilitats per recorre-la
amb bicicleta tot terreny. Les dificultats són múltiples i la
manera d’afrontar una sortida sobre rodes, també, per
posar a prova el cos o per prendre-s’ho amb calma en família. Novament, algunes propostes exigiran desplegar el
mapa i considerar rutes que depassen les fronteres administratives per descobrir un paisatge bast i rebel que no
es deixa encotillar per les fronteres administratives.
Voltes pel parc
Sens dubte una gran opció per conèixer el fabulós paisatge d’aquest indret a l’hora que fem esport és endinsar-se
en el Parc Natural del Cadí Moixeró. Són 41.060 hectàrees
repartides tres comarques, la Cerdanya, l’Alt Urgell i el
Berguedà, amb la barrera muntanyosa que formen les
serralades del Cadí i Moixeró i el coll de Tancalaporta com
a teló de fons. Les altituds al parc oscil·len entre els 800
metres de les valls i els més de 2.000 metres dels pics més
alts. Amb més de 1.500 varietats de plantes superiors i
de 249 espècies animals vertebrades, la contrada permet
recorre en bicicleta solells esquitxats d’alzines i roures
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Foto: tracksdecerdanya.com

martinencs, boscos de pi negre o prats alpins en les cotes
més altes. No és difícil veure-hi grans rapinyaires i, amb
molta sort, potser alguna espècie resistent al període glacial com el gall fer o el picot negre, símbols del parc.
Les rutes proposades al Parc Natural poden fer-se del
dret o del revés, la qual cosa fa variar la durada o el des-

nivell acumulat. Des de la Cerdanya parteix una ruta de
52 quilòmetres que porta de Martinet a Bagà, amb una
durada de cinc hores i 10 minuts i un desnivell acumulat
de 1.560 metres. Des de Martinet, cal dirigir-se a la carretera de Montellà a Santa Eugènia i dirigir-se cap a Olià i
Pi, des d’on s’ha d’anar a cercar la ruta dels Segadors pel
GR 150. Després cal anar a cercar la pista asfaltada des
de Talló, als afores de Bellver de Cerdanya. Posteriorment
cal deixar enrere Bor, Pedra, Riu de Cerdanya, Das i Alp.
D’allà, s’ha de seguir la carretera d’Alp a Masella i enllaçar
per una pista estreta amb marques vermelles que enllaça
amb la carretera de Masella a La Molina. De l’estació d’esquí s’ha d’anar al coll de Pal, que cal travessar per arribar
al refugi de Rebost, des d’on es baixa fins a l’Hospitalet de
Rocasança i, d’allà, a Bagà per carretera. Altres rutes per
a BTT al Parc Natural del Cadí Moixeró uneixen els municipis de Bagà amb Fórnols i Fórnols amb la Seu d’Urgell.
Més possibilitats
Gran part de trams de les rutes que es proposen per
fer senderisme a la Cerdanya es poden realitzar també
en BTT, per la seva accessibilitat. El Camí de Sant Jaume,
al seu pas per la comarca, és una de les millors opcions,
permetent creuar tota la vall a través de camps i prats.
L’anomenat Camí dels Bons Homes (GR 107), també es
pot fer amb bicicleta de muntanya en molt dels seus
trams. Uneix el santuari de Queralt, a Berga, amb el castell de Montsegur, a França, a través de la ruta de migració
que van utilitzar els càtars als segles XIII i XIV fugint de la
croada i la inquisició.
Sobre rodes també es poden recorre rutes entre municipis, ascensions i rutes per estanys i valls, informant-se en
les diferents oficines de turisme. Certes empreses també
donen la possibilitat de fer un recorregut de 275 quilòmetres per la Baixa i l’Alta Cerdanya, de 298 quilòmetres entre
la Baixa Cerdanya i l’Alt Urgell o una volta a la vall des de
Martinet fins a Mont-Lois, amb ofertes Enduro o ‘Family’.
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RUTA DE LA CERDANYA 2019

Un espectacle obert a tothom
ELS CONCURSOS DE SALTS DE LA RUTA DE LA CERDANYA TORNARAN A FER VIBRAR PUIGCERDÀ

Després d’acollir els concursos territorials de doma, La
Ruta de la Cerdanya continuarà fins a finals d’agost oferint els concursos de salt d’obstacles, un espectacle digne de veure i visitar que és obert i gratuït per a tot aquell
que sigui a Puigcerdà per aquelles dates. El Club Hípic
Cerdanya ja ho té tot a punt i està acabant de tancar els
terminis d’inscripció per tornar a acollir algunes de les
proves més competitives a nivell internacional.
La disciplina de salt d’obstacles comença del 19 al 21 de
juliol amb el primer dels concursos nacionals. Els genets
i els seus cavalls mesuraran les seves habilitats amb obstacles que van dels 1,10 als 1,40 metres. Aquest primer
concurs de tres dies serà el primer d’un total de tres
conteses nacionals que es repetiran del 26 al 28 de juliol i del 2 al 4 d’agost. Des de l’organitzador es confirma
que enguany tornaran a passar per les instal·lacions del
Club Hípic Cerdanya entre 150 i 200 participants d’arreu:
de Catalunya, les illes Balears, de la resta d’Espanya, de
França i, aquest any, fins i tot de Mèxic. Per a les proves
de finals de juliol i principis d’agost encara hi ha temps
d’inscriure’s fins al 16 de juliol per a les més pròximes i
fins al 24 de juliol per al darrer concurs nacionals. Per
competir a les proves de salt cal apuntar-se a la Real Federació d’Hípica Espanyola i notificar al mateix temps al
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correu electrònic del Club Hípic Cerdanya. És necessari
indicar les dates de participació i quins tipus de boxes
se sol·liciten.
El calendari de la Ruta de La Cerdanya té altres dates
marcades més enllà dels concursos de salt d’obstacles
nacionals. Els dies 22, 23, 29 i 30 de juliol, així com el 5 i el
6 d’agost, al club cerdà s’hi viuran jornades socials. A diferència dels concursos nacionals, aquí un mateix binomi
pot realitzar més d’una sortida per dia. L’1 d’agost espera
la prova d’equips, i del 24 al 25 d’agost es viurà el Campionat de la Cerdanya de Salt. Són moltes les oportunitats
per gaudir amb l’esport a cavall a Puigcerdà aquest estiu.

Calendari de La Ruta de La Cerdanya
19-21 de juliol
22-23 de juliol
26-28 de juliol
29-30 de juliol
1 d’agost
3-4 d’agost
5-6 d’agost
24-25 d’agost

Concurs de Salt Nacional
Socials de Salt
Concurs de Sant Nacional
Socials de Salt
Prova Equips Salt
Concurs de Salt Nacional
Socials de Salt
Campionat de La Cerdanya de Salt

Foto
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RUTA CERDANYA 2019

LA DOMA JA TÉ GUANYADORS
La Ruta de la Cerdanya va començar el primer
cap de setmana de juliol amb els concursos territorials de doma en les categories 1*, 0* i Ponis.
El binomi format per Yasmina Ludwing i Zapping
va imposar-se clarament a la categoria Infantils
Equips, guanyant les dues jornades. A la Sant Jordi, la victòria de les respectives jornades les van
repartir Àgueda Moyano, amb Labiana Dina, binomi guanyador del dissabte i Lourdes Rotellar,
que amb Templado X va guanyar la de diumenge.
Tania Forns, muntant Envy Me, va fer-se amb la
victòria a les dues jornades de la categoria Juvenils Equips, mentre que Andrea i Carlota Piguillem van resultar guanyadores de la Clàssica 1 i la
Clàssica 2 amb Brillante i Fleurine.
Martina Fernández va ser la clara guanyadora
de la prova d’AP Ponis, imposant-se en les dues
jornades amb Bonni Premium; Arwen Ballabriga
sobre Harm Big Boy va fer el mateix a l’AP Prèvia,
i Laia Forcat es va fer amb les dues jornades de
l’AP Cavalls amb Duende. Alba Muñoz i Gerfle F M
van guanyar clarament la Reprise 1. En Reprise 2,
la jornada de dissabte va ser per a Laia Rubiales
mentre que Marc Garriga va imposar-se a la de
diumenge. Clara Gasol i Ranja van ser el binomi
guanyador de la Reprise 3.

o: federacio-catalana-hipica.cat
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AGENDA DESTACADA

DISSABTE 13 JULIOL

23.15 Inici de la Nit Jove! Envelat

Puigcerdà

Alp

00.30 Concert amb Ebri Knight, 80
Principales i Tremendos. Envelat

Festa del Roser de Puigcerdà

18.30 Primera cursa Pujada a Alp 2500

DISSABTE 20 DE JULIOL

Llívia
18h II Festival de Màgia. Mag Fèlix
Brunet. El circ de les puces
DIUMENGE 14 DE JULIOL

Bellver de Cerdanya

Puigcerdà
XXIV Setmana Cultural del Roser. XIII
Fira Multicultural. Plaça del Call
DIJOUS 18 DE JULIOL
Puigcerdà

12h Missa solemne.
Església parroquial

Llívia

13h Sardanes amb la cobla La
Principal de la Bisbal. Plaça Cabrinetty

11h Descobreix Llívia de forma
guiada. Ruta Iulia Lybica.
Davant el Museu Municipal
11h Descobreix Llívia de forma
guiada. Ruta Llívia Medieval.
Davant el Museu Municipal
18h II Festival de Màgia. Màgic Raül.
Sala teatre del Fòrum

21.30 Festa del Roser de Puigcerdà.
Teatre. ‘Catalans a la romana’. Inestable
Ceretana de Teatre. Casino Ceretà

Puigcerdà

DIVENDRES 19 DE JULIOL

10h Parc d’inflables infantils.
Places Santa Maria i Herois

Bellver de Cerdanya
18h Conferència. Què cal saber de la
salut bucodental. A càrrec de Maria
Betriu Català. Centre Cívic
Puigcerdà
Festa del Roser de Puigcerdà
18.30 Animació Infantil. Circ Filixic.
Espai Campanar
19.30 Tabalada d’anunci del correfoc.
Plaça Santa Maria
19.30 Cloenda Universitat d’Estiu.
Conferència ‘Periodisme entre soroll’,
a càrrec d’Esther Vera, directora del
diari Ara. Museu Cerdà
21h Havaneres i rom cremat amb el
grup Les Anxovetes. Plaça Cabrinetty
22.30 Concentració de diables. Plaça
de l’Ajuntament
23h Inici del Correfoc amb els Diables
de Terrassa, Fúries d’Ausa d’Osona,
Diables de Badalona i Dimonis de
Puigcerdà. Sortida plaça Ajuntament
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11.30 Inici de la cercavila de Festa
Major. Sortida de la plaça dels Herois

19h Festival de Música Antiga dels
Pirineus. Cor de Cambra Enric
Granados. Església de Santa Maria
de Talló

Alp
11.30 Segona cursa Pujada a Alp 2500
13.30 Tercera cursa Pujada a Alp 2500

11h Plantada de gegants. Pl. Herois

Festa del Roser de Puigcerdà

13h Diada castellera. Pl. Ajuntament

17.30 Rua amb el grup Batukant.
Sortida de la plaça Santa Maria.
18h Concert amb l’orquestra La
Principal de la Bisbal. Envelat
19h Grup d’animació infantil Xiula.
Plaça Cabrinetty
23h Ball de Nit amb l’orquestra La
Principal de la Bisbal, gresca amb
Hotel Cochambre i DJ. Envelat
DILLUNS 22 DE JULIOL
Bolvir

11h Rua Colla Gegantera i Grallers
de Puigcerdà.
Sortida de la plaça de l’Ajuntament

09h Comença el Curs pràctic
d’iniciació a l’arqueologia.
Museu Espai Ceretània

16h XXII Campionat de Botifarra.
Rambla Josep Maria Martí, 2

Puigcerdà

17h Parc d’inflables infantils.
Places Santa Maria i Herois
18h Festa Holi.
Plaça de l’Ajuntament

Festa del Roser de Puigcerdà
07h XXIII Pujada i activitats
refrescants fins a l’Estany.
Sortida de la plaça Cabrinetty.

19h Màgia amb Fèlix Brunet.
Plaça Cabrinetty

11.30 Rua amb la Colla gegantera i
els Grallers de Puigcerdà.
Sortida del parc dels Quatre Camins

20h Rua amb els Batukant.
Sortida de la plaça Cabrinetty

12.30 Sardanes amb la Cobla
Selvatana. Parc Schierbeck

23.30 Ball de Nit amb l’orquestra
Venus i Concert Jove, amb Dr Prats i
La Loca Histeria. Envelat

16h XXI Campionat de Truc.
Casal Sant Domènec

DIUMENGE 21 DE JULIOL
Llívia
09h Visita guiada al Bac de Llívia
(Bulloses).
Benzinera de Llívia

17h Cercavila amb el grup Batukant.
Parc d’atraccions
18h Concert amb l’orquestra
Selvatana. Envelat
23h Gran sarau de fi de festa amb
l’orquestra Selvatana. Envelat

PROGRAMA D’ACTIVITATS
DEL MUNICIPI DE
GUILS DE CERDANYA

AGOST

2019
DISSABTE 3
MERCAT DE PAGÈS
Tot el dia

TROBADA DE
RADIOAFICIONATS A FONTANERA

XXXIII TROBADA
D’ACORDIONISTES DE GUILS
Local social de Guils
DIUMENGE 4
MERCAT DE PAGÈS
Tot el dia
DIMECRES 7
CAMPIONAT DE PARXÍS
Guils
DISSABTE 10
ESPECTACLE DE MÀGIA
Sant Martí
TROBADA DE
RADIOAFICIONATS A FONTANERA
DIUMENGE 11
APLEC DE FONTANERA
Tot el dia

Organitza:

Ajuntament
Guils de Cerdanya

DIMECRES 14
CAMPIONAT DE PARXÍS
Guils
DIVENDRES 16
III FESTIVAL DE TITELLES DE
GUILS DE CERDANYA
DISSABTE 17
III FESTIVAL DE TITELLES DE
GUILS DE CERDANYA
DIUMENTGE 18
ARROSSADA
Saneja
DISSABTE 24
FESTA DE L’ESCUMA.
Saneja
CANTADA D’HAVANERES
Guils

ESTIU A LA CERDANYA
AGENDA DESTACADA

DIJOUS 25 DE JULIOL

DIJOUS 1 D’AGOST

Bellver de Cerdanya

Llívia

11h Plaça amb les Trementinaires.
Demostracions i tallers durant tot el
dia. Plaça del Castell

Tot el dia. Festa de Sant Jaume.
Animació infantil

22h Festival Música Antiga Pirineus.
Cor Francesc Valls. Església parroquial

11h Tallers oficis per mainada. Pl. Major,
Cal Travesseres, Jardí Ca les Monges

DIVENDRES 26 DE JULIOL

DIVENDRES 2 D’AGOST

Puigcerdà

Puigcerdà

18h Actuació de danses tradicionals
de Cerdanya. Recuperació de l’esbart
dansaire. Plaça Major

11.30 Hora del conte. La casa de la
mosca fosca. A càrrec d’Alquímia
Musical. Llac de Puigcerdà

22h Festival Música Cerdanya. The
Gospel Viu Choir. Església St. Domènec

DISSABTE 27 DE JULIOL
Bellver de Cerdanya
18h Trobada literària amb Pep Coll.
Plaça de Sant Roc
20h Visita guiada teatralitzada al
Barri Antic amb en Cirera i l’Agràs.
Sortida de la plaça del Portal
Llívia
Tot el dia IV Mercat de les puces.
Avinguda Catalunya
17h Festival de Música Antiga dels
Pirineus. Juan de la Rubia.
Ermita de Sant Guillem
18h II Festival de Màgia. Mag Raul
Black. Sala teatre del poliesportiu
Prats i Sansor
22h Concert d’havaneres amb rom
cremat. Plaça Major
DIUMENGE 28 DE JULIOL
Llívia
09h Visita guiada al Bac de Llívia
(Bulloses). Sortida benzinera de Llívia

DISSABTE 3 D’AGOST
Bellver de Cerdanya

18.30 Concert de Magari a càrrec de
Liv Hallum i Ivan Garriga. Música del
Pirineu. Plaça Major
Llívia

9a Fira d’Artesans i Oficis

Tot el dia Cursa d’obstacles
‘Infernal Running’

10h Obertura de la fira.

DIJOUS 8 D’AGOST

Tot el dia Demostracions d’oficis

Llívia

11h Plaça amb les Trementinaires.
Demostracions i tallers. Pl.del Castell

22.30 Ball. Concert de Neus Mar.
Plaça Major

11h Tallers oficis per mainada. Pl. Major,
Cal Travesseres, Jardí Ca les monges

Puigcerdà

11h Espectacle ‘Artiluxis’. Plaça Bécquer
17.30 Espectacle itinerant
Transhumància. Plaça del Portal, 1

22h Festival de Música de la
Cerdanya. GIOrquestra. Concierto de
Aranjuez. Església de Sant Domènec
DISSABTE 10 D’AGOST

19h Audiovisual ‘Kaxkagorri’

Bellver de Cerdanya

19.30 Tost. Cants, música i sons del
Pirineu. Pati Ca les Monges

9h Inici de la Fira de Sant Llorenç.
XXXVII Mercat de productes
alimentaris artesanals del Pirineu

Bolvir
18h Signatura d’autògrafs de Pliarín
Bayés amb motiu de l’exposició
‘Catalans universals’.
Museu Arqueològic El Castellot

Llívia
23h Festival de Música de la
Cerdanya. La Pegatina.
Parc de Sant Guillem

Puigcerdà

Sallagosa

Tot el dia. Comença el Festival
Internacional de Cinema de la
Cerdanya, fins a l’11 d’agost.
Museu Cerdà
DIUMENGE 4 D’AGOST

21h Festival de Música de Puigcerdà.
Concert de piano. Amb Yujie Bai
(Xina), Francesca Papa (Itàlia),
Manuela Varva (Itàlia), Anna
Soldevila (Espanya) i Joan Soldevila
(Espanya)

Bellver de Cerdanya

DIUMENGE 11 D’AGOST

DIMECRES 31 DE JULIOL

9a Fira d’Artesans i Oficis

Llívia

Llívia

10h Obertura de la fira

22.30 Taller d’observació d’estrelles.
Castell

11h Inici de les demostracions
d’oficis

22h Festival de Música de Puigcerdà.
Orquestra Simfònica del Vallès.
Concert Dvorák.
Església Nostra Senyora dels Àngels

DILLUNS 29 DE JULIOL
Puigcerdà
22h Trobada amb els Acordionistes
del Pirineu. Concert.
Casino Ceretà
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ESTIU A LA CERDANYA
AGENDA DESTACADA

Puigcerdà

Puigcerdà

DIMARTS 20 D’AGOST

18h Festival de Música de Puigcerdà.
Concert de piano. Amb Laura Licino
(Itàlia), Ida Beckett (EUA), Anna
Soldevila (Espanya), Joan Soldevila
(Espanya) i Clara Asseily (EUA).
Museu Cerdà

21.30 Festival de Música de
Puigcerdà. Concert de piano
a quatre mans. Amb Oxana
Yablonskaya (EUA/Israel),
AnnaChiara d’Ascoli (Itàlia), Mina
Dashevsky (Israel), Shih-Yi Chiang,
Shijun Wang, Xavier Barbeta i Laia
Martín.
Museu Cerdà

Puigcerdà

DIMARTS 13 D’AGOST
21.30 Festival de Música de
Puigcerdà. Concert de piano. Amb
Joseph David Benoliel (Israel), Amelia
Wieland (EUA), Joshua Danzig (Israel),
Jacob Danzing (Israel) i Manuela
Varva (Italia). Museu Cerdà
DIMECRES 14 D’AGOST
Llívia
22h Festival de Música de la
Cerdanya. Petitet.
Església Nostra Senyora dels Àngels

DISSABTE 17 D’AGOST

22h Festival de Música de la
Cerdanya. Mònica Green 30 anys.
Església de Sant Domènec

Llívia

DIJOUS 22 D’AGOST

22h Festival de Música de la
Cerdanya.
Formació Barroca Vespres d’arnadí.
Església Nostra Senyora dels Àngels
de Llívia

22.30 Ball. Disco 70-80-90’s. Pl. Major

Puigcerdà

21.30 Festival de Música de
Puigcerdà. Concert de piano. Amb
Soo-Hyun Yoo (Corea del Sud), ShihYi Chiang (EUA) i Shijun Wang (Xina).
Museu Cerdà

21.30 Festival de Música de
Puigcerdà. Concert de piano.
Amb Francesca Iannelli (Itàlia),
Lia Manchón (Espanya), Mariana
Ruggiero (Itàlia), Regan Coon (EUA) i
Cristina G. Rojo (Espanya).
Museu Cerdà

DIJOUS 15 D’AGOST

DIUMENGE 18 D’AGOST

Bellver de Cerdanya

Puigcerdà

11h Visita guiada teatralitzada al
Barri Antic amb en Cirera i l’Agràs.
Sortida de la plaça del Portal

18h Festival de Música de Puigcerdà.
Concert de piano. Amb Anna Sala
(Espanya), Valentina Siniscalchi
(Itàlia), Daniel Falces (Espanya),
Francesca Papa (Itàlia) i Shaked
Weinstein (Israel).
Museu Cerdà

Puigcerdà

Llívia
XXXVII Concurs de rams de flors de
muntanya i IV Concurs de fotografies
de flors, amb mercat artesanal.
22.30 Ball. M’agrada ballar. Pl. Major
Puigcerdà

21.30 Festival de Música de
Puigcerdà. Duos i trio per a violí,
violoncel i piano. Amb Janna
Gandelman (Israel), Dmitry
Yablonsky i Oxana Yabhlonskaya.
Museu Cerdà

22h Festival de Música de la
Cerdanya. Orquestra Simfònica del
Vallès. Una galàxia de músiques.
Església de Sant Domènec

DIVENDRES 23 D’AGOST
Puigcerdà
23h Festival de Música de la
Cerdanya. Oques Grasses. Plaça de
Santa Maria
DISSABTE 24 D’AGOST
Bellver de Cerdanya
11h Visita guiada teatralitzada al
Barri Antic amb en Cirera i l’Agràs.
Sortida de la plaça del Portal
Puigcerdà
Tot el dia Festa de l’Estany
11.30 Travessia de l’Estany.
Estany de Puigcerdà
12h Travessia de l’Estany. Prova
popular. Estany de Puigcerdà
DIUMENGE 25 D’AGOST
Puigcerdà
Tot el dia Festa de l’Estany
DIJOUS 29 D’AGOST

22h Festival de Música de la
Cerdanya. Orquestra Simfònica del
Vallès. Mozart: una simfonia d’agost.
Església de Sant Domènec

DILLUNS 19 D’AGOST
Puigcerdà

22.30 Ball. Jazz Do It. Plaça Major

DIVENDRES 16 D’AGOST

21.30 Festival de Música de
Puigcerdà. Les suites per a violoncel
núm. 4, 5 i 6 de J. S. Bach. Amb
Dmitry Yablonsky (EUA).
Església de Sant Domènec de
Puigcerdà.

DISSABTE 7 DE SETEMBRE

Llívia
22h Festival de Música de la
Cerdanya. The Vintage Clock.
Elsglésia Nosatra Senyora dels Àngels
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Llívia

Llívia
22h Festival de Música de la
Cerdanya. Albert Pla.
Església Nostra Senyora dels Àngels

PINTURA

Ó s c a r Ba dia

DECORACIÓ

o.badi a@ h ot mai l.e s

6 271 5291 7

MANTENIMENTS

Puigcerdà

instagram.com /ba di a _pi ntors

