Hivern a la Cerdanya
LA CERDANYA ÉS UNA COMARCA
PER GAUDIR TOT L’ANY
L’hivern es revela com una de les millors
estampes per a la Cerdanya i l’estació on més
activitats es poden realitzar. A tots els atractius
que es troben al territori al llarg tot l’any, s’hi
sumen les millors opcions per practicar els
esports de neu, gran reclam per visitar la regió
en aquesta època.
Troba en aquest número l’ampli ventall d’activitats que es poden fer o de punts d’interès que
es poden visitar en aquesta estació a la
Cerdanya, un paradís blanc per descobrir,
recollit en aquestes pàgines.
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VIU L'HIVERN A LA CERDANYA
ÍNDEX / EDITORIAL

L’ÈPOCA CLAU

Si bé la Cerdanya reuneix grans atractius, tant naturals com patrimonials, que la fan visitable tot l’any, és
durant l’estació d’hivern quan la neu atorga al territori
valors excepcionals que no poden ser trobats a cap altra regió. Les grans altituds, superiors als mil metres a
tota la comarca, la fan ideal per a la pràctica de l’esquí
i la seva variant més extrema, l’esquí nòrdic, o l’últim
crit en esports de neu, l’snowrunning. No és casualitat
que la Cerdanya sigui una de les regions destacades
de la candidatura de Barcelona i les comarques pirinenques per convertir-se en la seu dels Jocs Olímpics
d’Hivern.
Si bé en aquesta estació a la Cerdanya s’hi arriba generalment per la neu, el visitant hi pot trobar motius
suficients per allargar la seva estada amb les múltiples opcions que hi pot trobar pel que fa a itineraris,
llocs amb encant, activitats lúdiques i comercials, així
com, per descomptat, la seva oferta gastronòmica. Fires i esdeveniments, patí sobre gel o banys termals,
un programa ampliat de visites guiades a temples de
totes les èpoques o alguns dels punts d’interès dels
municipis de la Cerdanya, embellida sota la neu, en
són alguns exemples.
El número de la revista VIU que tenen a les seves
mans torna a ser la millor referència informativa per
conèixer tots els atractius que esperen a la Cerdanya
en aquesta època de l’any, des de l’oferta esportiva a
la cultural, passant per propostes per cercar el millor
regal de Nadal. Reportatges, entrevistes i una àmplia
agenda es fan ressò de tot el que cal saber per viure
intensament l’hivern a la Cerdanya.
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LA CERDANYA A L'HIVERN

Ben amunt
TERRITORI CLAU DURANT ELS MESOS D'HIVERN

Arriben els mesos de
fred a Catalunya, marcats per diversos elements que fan aquesta estació de l'any un
marc incomparable per
visitar, descobrir i viatjar a certs territoris i a certes realitats ben particulars.
Amb la majoria de termòmetres sota zero, la Cerdanya
aflora amb tota la seva esplendor i això es nota a les
pistes d'esquí, als carrers... Cap ben amunt, mirada cap
al nord de Catalunya perquè, amb el fred, la Cerdanya
és un dels punts calents del país.
Els prop de 18.000 habitants que conformen els 17 municipis cerdans durant les èpoques de baixa densitat
turística es veuen àmpliament superats quan entrem a
l'hivern més profund. Fred i precipitacions són sinònim
de neu a la comarca, premissa imprescindible per atraure un volum molt important de visitants a la Cerdanya,
que volen gaudir de l'or blanc en tots els seus vessants.
Crescuda exponencial de la població, essencialment a la
capital, punt neuràlgic alhora de l'oferta comercial, i en
zones pròximes a les estacions d'esquí. Les quantitats de
persones que pensen que la comarca és un espai ideal,
idíl·lic per viure amb la màxima intensitat quan s'acaba
o comença l'any.

La Cerdanya,
un punt calent
a l'hivern

En alçada: la vida
quotidiana sempre
per sobre els 1.000
metres

Tots els
municipis,
atractius prop
dels Pirineus

No es pot voler anar a la Cerdanya i no trobar alçada. Els
17 municipis que conformen
la comarca estan ubicats a més de 1.000 metres d'altitud,
curiosament. Un fet a tenir en compte, perquè encara li
confereix un encant més especial a la rutina diària, quotidiana o festiva d'una jornada a la comarca. Des de la
ubicació de la vila de Meranges, a 1.550 metres, passant
per Lles de Cerdanya (1.471 metres) o Guils de Cerdanya
(1.384 metres), fins a Bellver de Cerdanya o Isòvol (1.050
metres) i Prullans (1.096 metres), la comarca viu ben
amunt, al capdamunt, enmig d'uns Pirineus que li confereixen una sèrie d'atractius i característiques que, de ben
segur, cap dels seus habitants canviaria per res del món.
Una relació més propera amb els veïns i amb tothom qui
viu a prop de tu, una relació més forta i estreta; una millor
relació amb el medi ambient i més consciència de l'impacte que exercim sobre el mateix i, sobretot, una millor
qualitat de temps i de salut són alguns dels avantatges de
la vida rural, com es pot percebre a la majoria d'aquests
municipis de la Cerdanya. Una manera de reconnectar-se
amb un mateix, físicament i mental, que es reforça especialment en els nuclis més petits i apartats de la capital.
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Una proposta de descobrir la Cerdanya
a l'hivern: escapada per desconnectar i
reconnectar
Si a l'estiu ens traiem la roba, busquem l'aigua i l'ombra
per baixar la temperatura corporal, a l'hivern fem tot el
contrari. Roba a sobre, capes i més capes per combatre
el fred i les glaçades. Però ni la baixada dels termòmetres ni la neu, ens han de llevar
les ganes ni la motivació d'emprendre activitats i propostes
com la que us presentem. La
Cerdanya és un lloc perfecte
per estar i per no estar, a la vegada. És a dir, de visitar i descobrir un lloc i, el mateix dia, aprofitar per canviar d'ubicació i de referents. Desplaçaments que es poden fer en
cotxe i que permeten comprovar que la comarca és molt
més que una vila, que una caminada o que una església.
Si voleu viure una escapada relaxada de tres dies i dues
nits a la Cerdanya, podeu seguir aquesta recomanació.
El punt de partida és la capital, Puigcerdà. Allà hi ha múltiples opcions d'allotjament en un hotel (on tampoc cal estar molt temps, perquè el que volem és sortir a fora). Una
bona intenció és conèixer alguns dels atractius de la vila,
durant una jornada sencera: el llac de Puigcerdà, la plaça
dels Herois, el carrer Major i d'altres racons que permet
gaudir de bones vistes. Sempre és un bon moment per
aturar-se i prendre una bona beguda calenta, a l'interior,
sabent que el fred de fora no ens guanyarà la partida en
cap moment.
El cotxe ens permet tenir llibertat per passejar sense res
més que fer que badar per Riu de Cerdanya, Das, Saneja, Ger...i aturar-nos allà on ens vingui de gust. Aquestes sortides més informals es poden combinar amb una
ruta amb raquetes de neu, a l'estació de Guils-Fontanera,
admirant la neu, els arbres i el recorregut en si mateix.
No tenir pressa és una de les claus en aquesta proposta
turística.
I de la natura, cap a la civilització. No es pot marxar de
la comarca sense adquirir algun producte de quilòmetre
zero i algun record, que ens faci reviure la nostra breu
però intensa estada a la Cerdanya un cop tornem a casa.

En cotxe a
tot arreu

Foto: descobrir.cat
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Bona època per córrer:
els Pirineus t'acompanyen en tots
els recorreguts
L'esport a la Cerdanya durant els mesos de més fred va
estretament vinculat a l'esquí (i a totes les seves modalitats): esquí de muntanya, alpí, sortides amb raquetes de
neu o baixades amb snowboard no són estranyes arreu
del territori on hi hagi blanc. Sigui en una estació d'esquí
o sigui aprofitant un pendent a la muntanya, un parc infantil o qualsevol altre indret que permeti lliscar sobre el
paisatge, envoltat sempre de natura.
Però últimament també està entrant amb força una nova
modalitat esportiva, aprofitant els paratges que ens ofereixen les comarques de muntanya com la Cerdanya. Es
tracta de l'snowrunning. És a dir, córrer sobre la neu. La
muntanya és un espai aprofitable no noL'snowrunning,
més per córrer i enpràctica esportiva
dinsar-s'hi quan brilla
el sol i corre l'aigua,
que va destacant
sinó que també és un
entorn immillorable
per a la pràctica de córrer quan està recobert de neu. En
aquest sentit, fins i tot la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya va celebrar el passat mes de març el
Campionat català d'Snowrunning. Per tant, qui digui que
córrer sobre la neu no té futur, segur que no n'ha viscut
encara l'experiència.
I no cal que córrer sigui en el marc de cap competició esportiva oficial. També és un gran plantejament el d'agafar
les esportives i la roba d'abrigar per perdre's per qualsevol de les rutes que proposa el territori. Sigui al matí, amb
els primers raigs de sol i les temperatures més elevades
del punt del migdia, o a la tarda i vespre, amb un frontal
al cap per no desviar-se del matí, qualsevol moment del
dia és bo per fer esport.
Córrer pels pobles de la Cerdanya és gratificant en si mateix. Camins poc transitats, en la gran majoria, permeten
sentir la natura, l'entorn i, en definitiva, els Pirineus catalans en la seva màxima esplendor. Poder sentir els sons
dels animals, observar com la fauna i la flora s'adapten
a les condicions meteorològiques és tot un espectacle

Foto: Flickr (El tren, en direcció a Enveitg)

Foto: Trailrun.es

digne de considerar. I, si d'aquesta manera també es fa
esport, millor que millor. Encant i bellesa, units amb salut
i benestar.
En una sortida des de Campus Cerdanya, a Puigcerdà, es
pot arribar fins a Enveitg, resseguint també el camí paral·lel a les vies del tren. Des del mateix punt, també es pot
completar un recorregut de 5 quilòmetres que passa pel
Camí dels Enamorats i torna pel llac de Puigcerdà. A partir d'aquí, la quantitat de propostes, de rutes senyalitzades, de noves que es poden crear és tan elevada, que només cal plantejar-se enamorar-se de l'entorn i gaudir-ne
corrent. Sense més, ni menys.
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Aprofitar l'estada per comprar:
oferta comercial potent des de la capital
Quan s'apropa una de les èpoques més màgiques de
l'any, el Nadal, la Cerdanya es converteix també en
un pol d'atracció per a tothom qui vol trobar la botiga adequada per adquirir una peça de roba, material
esportiu, gaudir de la cultura o bé prendre un refrigeri i fer un bon sopar al voltant d'una taula. L'oferta
comercial sobretot de la capital, Puigcerdà, és important en comparació també amb altres punts turístics
d'arreu de Catalunya.
Centenars de botigues al centre de la vila, al voltant
del carrer Major són un dels grans atractius de Puigcerdà. Sempre és un bon moment per sortir a comprar en família, amb la parella o sol (per anar més per
feina) i aprofitar l'estada
a la capital per trobar tot
allò que ens pot fer falta.
El contrast del
Els habitants de Puigcerdà
fred de fora
ho tenen clar, així com els
visitants que no dubten en
i l'ambient de
fer estada a la vila. Tot està
les botigues
preparat per rebre els futurs clients i, més, en dates
en què les compres són d'allò més habituals: per fer
regals, per tenir un record de la Cerdanya, per fer un
dinar d'allò més suculent... Puigcerdà és la solució.
I per deixar el cotxe, no hi ha cap problema. Diferents
aparcaments repartits arreu de la vila, en punts estratègics, a pocs minuts del centre de la vila permeten
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deixar el vehicle i ficar-se al cap altres preocupacions. Recomanem anar a peu, gaudir de la passejada,
de l'ambient, del contrast entre el fred del carrer i
la temperatura, de les ganes d'entrar a una botiga,
de mirar els aparadors... Quan s'ha de cobrir alguna
necessitat, els comerços del municipi són la llum que
ens permetran fer-ho amb rapidesa i qualitat.

Un hivern de nivell a la Cerdanya
Per tots aquests motius, visitar la Cerdanya durant
els mesos d'hivern és gairebé una obligació. Personalment, us ajudarà a satisfer les vostres ganes de fer
esport, de viure els Pirineus en la seva esplendor i de
compartir escapades i propostes amb les persones
que més estimeu.

Foto: Crònica de Cerdanya

ELS ANIMALS SALVATGES DELS
PIRINEUS EN EL SEU ESPAI
NATURAL DE MUNTANYA

25 anys

HORARIS
Estiu del 10/07 al 31/08: 9 h a 18 h*
A l’hivern: 9 h a 17 h*
* Últimes entrades
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PARC DE NADAL ALP-PUIGCERDÀ

10 anys educant en
diversió al Parc de Nadal
ALP I PUIGCERDÀ SERAN UN ANY MÉS LES SEUS

El Parc de Nadal d'Alp i Puigcerdà celebra 10 anys de
trajectòria gaudint de molt bona salut. L'activitat educativa i lúdica tindrà lloc al Palau de Congressos d'Alp
del 27 al 30 de desembre i al Pavelló Poliesportiu de
Puigcerdà el 2, 3, 4 i 6 de gener, de quatre a dos quarts
de nou del vespre.
Com cada any s'esperen un munt d'activitats per tal
d'entretenir als petits alhora que adquireixen nous coneixements, per exemple, de noves tecnologies, d'astronomia, de gastronomia o de robòtica. Enguany, a més,
l'edició anirà enfocada als oficis, sobretot als serveis
d'emergències i als tradicionals de la comarca com el de
granger, on hi haurà un hort on collir hortalisses. Una
de les novetats d'aquesta edició és una sala sensorial i
una sala fosca on pintar amb colors fluorescents.
Els inflables de tota mena guarniran el recinte per tal
d'apropar la màxima diversió als infants que s'hi apropin. I no caldrà patir si amb tanta diversió no tenim
temps de dur la carta al patge, al Parc de Nadal hi tindrem el Patge Gregori que recollirà les peticions dels
petits sense que s'hagin de moure de lloc.
L'aminació infantil també és un dels punts forts del
Parc de Nadal. Enguany s'hi podrà veure la Dàmaris Gelabert oferint un concert. Caldrà estar atents al programa del parc per tal de saber quins espectacles hi haurà
a Alp i a Puigcerdà així com els horaris.
Com a novetats referents al vessant solidari del Parc de
Nadal, podrem apadrinar un playmobil de Leo Messi, és
a dir, els petits s'enduran el playmobil un cop al mes a
casa i fer-s'hi moltes fotos per publicar-les a les xarxes.
Alhora, els amants del bàsquet podran optar al sorteig
de material enviat pel mateix Ricky Rubio. A més, els
cinc euros del preu de l'entrada aniran destinats a projectes solidaris relacionats amb el món educatiu.

ENTREVISTA A DIANA AGUILAR, DIRECTORA
DEL PARC DE NADAL ALP-PUIGCERDÀ
Un any més al capdavant del Parc de Nadal. No ha de
ser fàcil organitzar un esdeveniment tan gran....
Ningú és conscient de l'esforç que això suposa perquè
abraça moltes activitats educatives i això implica dedicar-hi molt de temps per fer-ho possible.
Quants anys fa que funciona el Parc de Nadal?
Aquest any celebrem el desè aniversari i la veritat és que
pel que fa a afluència, hem arribat a anivellar el de Puigcerdà amb el d'Alp perquè al principi venia més gent a Alp. Ara
tothom coneix què és el parc i què hi trobarà. També depèn de si neva o no: si hi ha neu, hi ha més gent a la comarca. El rècord està en 9.000 assistents entre els dos parcs.
Com sorgeix la idea del parc?
El Parc de Nadal va ser un projecte innovador que va néixer en un moment quan pràcticament no s'oferien activitats educatives des dels ajuntaments. Aquest no és un
parc de Nadal com n'hi ha molts a Catalunya sinó que és
completament educatiu. Per exemple, hem tingut activitats que posteriorment han estat al saló de l'ensenyament a Barcelona. És considerat el segon parc de Nadal
més important de Catalunya.
Tindrem les mateixes propostes a les dues seus?
Pel que fa a activitats sí, els tallers i propostes d'Alp es
traslladaran a Puigcerdà. El que varia són els espectacles infantils. I enguany tornarem a tenir a la Dàmaris
Gelabert perquè li feia especial il·lusió venir, ja que va
inaugurar el parc i havia de ser-hi en el desè aniversari.
També té una part solidària el parc...
Sí, havia de tenir aquesta part, ja que jo participo en moltes activitats solidàries. Hem ajudat a Fundació ADIS, Play
and Train i des de que vàrem entrar a IPI Cooperació que
hi ha diferents projectes internacionals donem un cop
de mà. De fet, els diners de l'entrada aniran destinats
a aquest tipus de projectes. Per exemple, per comprar
material escolar pels nens i nenes d'Etiòpia.
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ESQUÍ NÒRDIC

La Cerdanya també és
territori de Tot Nòrdic
SET ESTACIONS FORMEN PART DE LA MANCOMUNITAT

A les estacions de Tot Nòrdic van passar la temporada
passada més de 62.000 visitants (la tercera millor darrere
de la passada i la de fa dos anys), d'aquestes, 1.400 van
adquirir el forfet de temporada (essent aquesta dada la
més alta des de la seva existència). Dades més que positives tenint en compte que la del 2018/19 ha tingut de

Lles
Dins la Cerdanya i amb impressionants vistes a la Serra
del Cadí i a la Vall de la Cerdanya. És un dels més grans
dominis d'esquí nòrdic, gràcies a la connexió amb l'estació d'Aransa (76 km).
les mitjanes de dies oberts per temporada més baixes
(59 dies). Una modalitat la de l'esquí nòrdic que fa unes
setmanes està d'enhorabona, ja que s'ha formalitzat un
conveni entre la Mancomunitat de municipis per a la
promoció de l'esquí nòrdic i FGC que preveu actuacions
per a la renovació i modernització de les set estacions,
amb una inversió total de 300.000 euros.
Tot Nòrdic, marca dinamitzadora
La Mancomunitat és l'ens que agrupa les set estacions
d'esquí nòrdic catalanes: Guils, Lles, Aransa, Sant Joan
de l'Erm, Tuixent-LaVansa, Tavascan i Virós-Vall Ferrera.
Totes elles estan agrupades sota la marca comercial Tot
Nòrdic.
Guils Fontanera
Situada en plena Cerdanya. La seva ubicació, en una
vessant d’influència atlàntica garanteix més temps d’innivació. L’estació de Guils Fontanera gaudeix d’unes
magnífiques vistes panoràmiques als cims i a la Vall
de la Cerdanya.

Aransa
A 5 km del poble d'Aransa, aquesta estació compta amb
circuits que transcorren entre frondosos boscos de pi
negre, al mateix temps que s'obren panoràmiques a la
Serra del Cadí, la Vall de la Cerdanya i l'Alt Urgell. S'enllaça amb Lles per la part alta.
Tuixent - La Vansa
Situada a la cara nord del Massís del Port del Compte i amb unes magnífiques vistes al Pedraforca i a la
vessant sud de la Serra del Cadí. De fàcil accés i molt
propera a la Catalunya central.
Sant Joan de l'Erm
Estació entre l’Alt Urgell i el Pallars Sobirà, situada dins el
Parc Natural de l’Alt Pirineu. El més característic és la
varietat de circuits que transcorren per espectaculars
boscos d’avets, bedolls i pi negre. El refugi de la Basseta
és el principal nucli de l’estació i centre de moltes activitats al llarg de tot l’any.
Tavascan
A la comarca del Pallars Sobirà, en ple centre del Parc natural de l’Alt Pirineu, és una estació que, a més d’oferir
circuits d’esquí nòrdic, s’hi pot practicar esquí alpí i d’altres activitats com l’esquí extrem o de muntanya. La
base de l’estació és el refugi de la Pleta del Prat.
Virós - Vall Ferrera
Situada al Pallars Sobirà, dins el Parc Natural de l’Alt
Pirineu. El refugi del Gall Fer, obert tot l’any, és
el principal centre de l’estació, des d’on es poden
realitzar tota mena d’activitats en un indret d’especial
interès natural.
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PYRÉNÉÉS 2000

Pyrénées 2000, un gran
domini esquiable a
l'Alta Cerdanya
DE LES MÉS IMPORTANTS DE LA CATALUNYA NORD

43 quilòmetres de pistes d'esquí disponibles
L'estació Bolquere / Pyrénées 2000 ofereix un ampli domini per als practicants de l'esquí alpí o l'esquí cross,
l'eskijoring o l'esquí de fons, àmplies zones per als
snowboarders i els amants del freestyle. Compta també d'un snowpark/live park i itineraris amb raquetes de
neu. Compta amb un total de 43 quilòmetres de pistes,
23 remuntadors mecànics i 111 km de nòrdic.

Fotos: Pyrénées 2000

Estació amb mig segle d'història
Aquesta instal·lació de l'Alta Cerdanya té ja mig segle
de vida. Va ser la tercera estació francesa a disposar de
canons de neu. Font-Romeu i Bolquere formen part de
la marca Pirineus 2000. La unió de les dues estacions
ofereix un ampli ventall de propostes d'esports de neu,
però també après-ski. Durant la temporada, totes les
generacions poden gaudir de diferents esdeveniments
programats, però també del patrimoni abundant com
les esglésies romàniques i les termes romanes o el Tren
Groc. L'estació també està integrada en el Consorci Les
Neiges Catalanes.

La temporada i
la Copa del Món
A partir del 30 de
novembre i fins Al
29 de març estarà
obert el domini
esquiable, entre
els esdeveniments esportius aquest any l'estació també
acollirà la Copa del Món de Freestyle, serà dels dies 9 a
l'11 de gener. L’Enllumenat de la pista Gentianes tornarà
a permetre el gaudi de l'esquí nocturn. 900 metres de
pista il·luminada per 23 pilons i 50 projectors la fan accessible de nit.
Les novetats
Una de les principals novetats d'aquesta nova temporada a Font-Romeu és la inauguració d'un pàrquing amb
més capacitat davant el telecabina. Aquesta estació de
la Cerdanya francesa continua modernitzant les seves
instal·lacions amb millor comoditat i accessibilitat als
telecadires, s'han ampliat el nombre de pistes amb neu
artificial i renovat els canons a Gentianes. La majoria de
les pistes (com la Tremplin i la Bouton d'Or) s'han netejat
i preparat per sembrar una gespa resistent, d'aquesta
manera les pistes estaran netes de pedres. Una altra de
les novetats: la substitució de l'estació d'emergència de
Gallinera i la una nova antena per a telefonia, situada a
tocar l'accés a Gentianes, a P2000.
El Grand Hotel Ermitage... aviat
Aquest 4 estrelles és un dels hotels amb més tradició de
Font Romeu. Aquest estiu s'han iniciat les obres per donar-li una nova imatge. És previst que s'obri la primavera
del 2021.
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VIU L'HIVERN A LA CERDANYA
GUILS FONTANERA

Guils Fontanera,
l'estació de l'autenticitat
dins l'esquí nòrdic
L'ÚNICA D'ESQUÍ NÒRDIC A LES COMARQUES GIRONINES

Guils Fontanera és una zona amb moltes possibilitats
per als aficionats a l’esquí nòrdic. De fet és l'única de
les comarques gironines. El públic familiar i aquells
esquiadors que vulguin començar a aprendre la tècnica, trobaran a Guils Fontanera un espai per a la
pràctica dels esports de neu adaptada als diferents
gustos i aficions. Esquí, raquetes, trineus i periòdicament sortides nocturnes, campionat de bitlles catalanes i una visita a l'estany de Malniu i a la Feixa.
També és natura i paisatge
sense
additius. Quan el
centre està a
ple rendiment,
pot oferir a
l’esquiador
fins a 45 km
de pistes amb
diferents
nivells. L'estació
està situada a
la zona de la
Fontanera del
municipi
de
Guils de Cerdanya, molt a prop de Puigcerdà, a uns
12 quilòmetres. La seva ubicació és privilegiada tant
pel que fa a les bones comunicacions com pel que fa
a les vistes. Un espai per a l'esport i al recés, allunyat
del soroll de remuntadors i telecadires. Sobretot és
ideal per a la pràctica de l'esquí de fons, tant per a
qui vulgui iniciar-se en aquest esport com per a esquiadors experts.
Bona part de les pistes són d'iniciació, encara que els
més exigents trobaran reptes a la seva mida. L'estació disposa de quatre circuits per a raquetes de neu i
del primer circuit de Catalunya de Fat Bike, de 2,5 km.
Tots els dissabtes s'ofereixen cursets infantils per a
nens i nenes de 5 fins a 13 anys.
Les seves pistes estan situades entre els 1.900 i els
2.100 metres d’altitud. L’estació ha estat escenari d’importants proves i campionats de Catalunya i
d’Espanya de raquetes de neu i d’esquí nòrdic, campionats universitaris, competicions de trineus amb
gossos i dues etapes de la Pirena. Actualment s'hi
disputen proves esportives oficials. Durant la temporada d'hivern ofereix diversitat d'activitats com són
les curses de raquetes i d’esquí, les rutes amb bicicletes de neu, la competició de bitlles i excursions
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Foto: Arxiu Estació Guils Fontanera

nocturnes. Actualment l’estació de Guils Fontanera
forma part de la Mancomunitat de Municipis per l’Esquí Nòrdic, Tot Nòrdic.
Aquesta estació d'esquí nòrdic, de titularitat municipal, va obrir l'any 1993 i és un referent al Pirineu
gironí d'aquesta modalitat per la seva singularitat: un
indret on la tranquil·litat és un dels grans valors.
Des de l'estació esperen poder obrir de cara el Pont
de la Puríssima. Darrerament s'ha realitzat una aclarida de bosc i de pistes per tenir l'estació a punt per a
l'inici de la temporada.

La seva ubicació és
privilegiada tant pel que fa
a les bones comunicacions
com pel que fa a
les vistes
A l'estació compten amb una caseta d'informació
on també es poden adquirir els forfets (a 12,5 euros adults i 6,5 nens, amb oferta de cap de setmana, si s'esquia els dos dies, 23 euros i 12, respectivament; i 5 euros el lloguer de raquetes) i
l'abonament de temporada que permet esquiar
de manera il·limitada a les estacions de la mancomunitat, així com un dia a les estacions d'alpí d'Espot, Port Ainé, Tavascan, Vall de Núria, La Molina
i Masella (aquesta última és novetat d'enguany).
També inclou descomptes a les d'estacions d'esquí nòrdic d'Andorra i el Capcir. Disposen de
lloguer de material, també d'skating i raquetes.
Tanmateix disposa d'un aparcament amb capacitat per a uns 500 vehicles. A Guils Fontanera
compten amb un bar
restaurant, el qual disposa d'una terrassa
solàrium. Una estació
per a tots els nivells i
edats on els més petits
de la casa també poden gaudir d'un espai
lúdic amb trineus.

VIU L'HIVERN A LA CERDANYA
ELS JOCS OLÍMPICS

Pirineus-Barcelona 2030,
uns Jocs Olímpics d'Hivern possibles
LA IMPLICACIÓ DE LES COMARQUES DEL PIRINEU, TAMBÉ DE LA CERDANYA,
HA DE SER CABDAL PER ACONSEGUIR LA FITA DELS JOCS

UNA OPORTUNITAT PER AL PIRINEU
Quan es parla del desenvolupament turístic del Pirineu i
de quines fórmules s'han de seguir per atraure a més visitants a la zona, en moltes ocasions sorgeix a l'horitzó la
possibilitat dels Jocs Olímpics d'Hivern. Ara, els esforços
dels promotors d'aquesta idea se centren en el 2030, tot
i que abans ja s'havia parlat d'altres candidatures com
la del 2022 o del
2026. La intenció
Pirineus- Barcelona ja
és que el Pirineu
ha rebut l'aval del Coesdevingui, amb
l'excusa
d'acollir
mitè Olímpic Internaun esdeveniment
cional per treballar en
com aquest de resuna candidatura de
sò internacional,
una
plataforma
cara als Jocs Olímpics
permanent d'acd'Hivern del 2030
tivitats esportives
d'hivern.
A principis del passat mes d'octubre, el Comitè Olímpic
Internacional (COI) va donar llum verda a Pirineus-Barcelona perquè es pogués començar a treballar en una proposta concreta per organitzar els Jocs l'any 2030. Un mes
abans, el consultor del COI, Gilbert Felli, havia fet una
visita a Catalunya de tres dies, i d'aquí en va sorgir un
informe que va presentar en una reunió dels Jocs Olímpics de la Joventut a Buenos Aires, Argentina. L'aval que
va sorgir d'allà fa possible el pas a la següent fase, que
consisteix a formalitzar la precandidatura un cop s'ha
constatat que el territori té les infraestructures necessàries per poder acollir l'esdeveniment. De fet, els criteris
del COI prioritzen les candidatures on s'hagin de fer les
mínimes inversions, per evitar una despesa extraordinària, com és el cas de la catalana.
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LA CERDANYA,
UN MARC PERFECTE
Quan el secretari general
de l'Esport de la Generalitat, Gerard Figueras, es
va reunir amb els alcaldes
de la Cerdanya a finals de
l'any passat, ja va manifestar que la comarca conté
Foto: Taula Jocs Olímpics Hivern Pirineus 2030
un marc adient per pensar
en la possibilitat d'acollir activitats dels Jocs Olímpics
d'Hivern. Per una banda, compta amb dues grans estacions d'esquí com són La Molina i Masella, així com
amb una xarxa de pistes d'esquí nòrdic. Cal no oblidar
la pista de gel de Puigcerdà, i altres instal·lacions esportives que, juntament amb la seva infraestructura
turística, fan de la Cerdanya un lloc ideal per acollir
amb garanties uns Jocs. Per tant, podem constatar que
moltes de les infraestructures en les quals es basa la
candidatura es poden trobar a la zona. Els alcaldes de
la comarca també van expressar que l'organització
d'aquest esdeveniment suposaria una gran oportunitat per als joves esportistes del Pirineu, als quals se'ls
permetria fer un salt qualitatiu molt important. També
obtindrien un gran benefici els clubs i entitats que treballen en aquest àmbit.
L'aval del COI a la candidatura dels Jocs va ser rebuda
molt positivament des de tot el Pirineu, també des de
la Cerdanya. Es veu aquest esdeveniment esportiu com
una eina per projectar internacionalment el territori.
Els presidents dels consells comarcals de la Cerdanya
i l'Urgell han destacat que la zona ja compta amb la
gran majoria d'infraestructures necessàries per po-

VIU L'HIVERN A LA CERDANYA
ELS JOCS OLÍMPICS

der-los acollir.
A més, les estacions d'esquí
del nord de la
Cerdanya també han expressat recentment
la seva voluntat
de sumar en
la
competició
olímpica. Les estacions nord-catalanes dels Angles (el Capcir)
i
Font-romeu
Pyrénées 2000
(Alta Cerdanya),
ja s'han postulat
per col·laborar
amb la candidatura. Les instal·lacions, situades a tot just mitja hora
de Puigcerdà, podrien acollir els entrenaments dels
esportistes olímpics, segons els seus responsables.

OPOSICIÓ ALS JOCS
No tothom està content, però, amb la possible
arribada d'uns Jocs Olímpics al Pirineu Català.
Recentment, la plataforma Esquerra Independentista
-formada per la CUP, Endavant i Arran, ha dut
a terme una campanya contra la candidatura.
Esgrimeixen que aquesta s'està cuinant «de manera
poc transparent, secretament i amb opacitat
absoluta». Creuen que acabarà hipotecant el territori
a unes infraestructures innecessàries per la gent que
hi viu avui en dia, i que oferirà llocs de feina temporal
i mal pagats.
Per altra banda, la plataforma Ramaderes.Cat també
s'hi ha mostrat en contra. Argumenten que cal més
gent vivint als pobles i pensen que el turisme de
temporada no fixarà la població. També opinen que
cal feina al món rural, arrelada al territori, i no feina
de temporada. Defensen unes infraestructures per a
la població, no pensades per al turisme dels caps de
setmana. Per aquests motius diuen un «no rotund»
als Jocs.
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VIU L'HIVERN A LA CERDANYA
ENTREVISTA A GERARD FIGUERAS

ENTREVISTA A GERARD FIGUERAS, SECRETARI
GENERAL DE L'ESPORT I L'ACTIVITAT FÍSICA

«La Cerdanya està cridada
a tenir un rol potent als
possibles Jocs Olímpics»
Actualitzem en quin estat es troba la precandidatura
dels Jocs Olímpics d'Hivern Pirineus-Barcelona 2030
amb el Secretari General de l'Esport de la Generalitat,
Gerard Figueras.
Com va aquesta precandidatura?
Hi ha tot un seguit de feina tècnica que està liderant la
Generalitat des de fa uns 3 anys i que es troba pràcticament a punt. Tenim reunions periòdiques entre l'equip
tècnic de Catalunya i la comissió de candidatures del Comitè Olímpic Internacional i hem anat construint una primera versió d'un dossier tècnic. Estem abordant el tema
esportiu, però també de transport entre les diferents
seus, d'allotjament -viles olímpiques i de públic-... És una
feina que està molt avançada i ara, el 2020, l'aterrarem al
territori. Des d'aquest dimecres començarem reunions
comarcals amb les comarques del Pirineu, començant
pel Pallars Sobirà, i que també passarà per la Cerdanya.
Tenim l'objectiu de fer baixar el projecte al territori, en
cada comarca, amb els agents institucionals però també
els associatius.
La Cerdanya ha de ser important en aquests
possibles Jocs?
Clarament, és una de les comarques que pot acollir proves. Els Jocs duren exclusivament 15 dies, però estem
plantejant un projecte pensant en els 10 anys abans dels
jocs i també en l'impacte després de 15 anys. La Cerdanya, en tenir un dels dominis esquiables més grans del
país, i després de les prospeccions que vam fer des del
terreny amb el COI ara fa un any, té condicions per poder acollir diverses de les proves d'esquí que hi ha en un
lloc. Està cridada a tenir un rol potent, esportivament i
en altres qüestions.
Quines percepcions els arriben des del territori?
Dues qüestions: per una banda una alta expectativa positiva i bones perspectives; s'entenen com una oportunitat única per fixar població al territori, de donar un paper
encara més important a l'esport com a motor de l'economia territorial. I per altra banda, també ens arriben
interrogants. També volem respondre a tots ells amb les
reunions que començarem a fer. Són preguntes normals
tenint en compte la mirada recent dels Jocs, que han generat alguns debats al voltant de l'especulació, que s'hi
destina massa diners públics... Crec que els podem respondre explicant que estem en un projecte de Jocs totalment sostenibles, que s'adapten al que té el territori
i no a la inversa. Una de les noves regles del COI és no
construir cap infraestructura expressament per als jocs,
sinó que s'han d'adaptar a les existents. És un projecte
que no és, en absolut, especulatiu urbanísticament, i que
es valora des del respecte al medi natural.
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Quin impacte positiu espera que tinguin els Jocs?
Acollir aquests 15 dies de Jocs, 7 d'ells a la metròpoli amb
els esports de gel i els altres 7 al Pirineu amb els de neu,
ho podem fer amb les infraestructures actuals. No necessitem fer més carreteres o millorar els trens, només fer
una especialització durant aquells dies. Ara bé, no ens
volem quedar aquí i des del govern pensem que és una
oportunitat única de situar els Pirineus a nivell internacional, com a un territori de pràctica d'esports a la natura
els 365 dies de l'any, que té patrimoni, gastronomia... I per
tant, plantegem aprofitar els Jocs com a una oportunitat
per parlar d'altres projectes que orbiten en aquesta zona.
Per exemple, el tram de la C-16 entre Cercs i Bagà o la
millora de la línia entre Barcelona, Vic i Puigcerdà. Que els
jocs serveixin com a accelerador per dur a terme aquests
projectes.
Quines opcions reals veuen que la candidatura acabi
essent una realitat?
En l'àmbit tècnic i de les relacions amb el COI, la feina hi
és, ha estat feta per gent de primer nivell i ha estat ben
rebuda. A més, no l'hem començat abans-d'ahir, sinó que
fa temps que estem fent-la. Ara falta rebre la validació política dels projectes, amb la formalització de la candidatura. Això pot passar un cop estigui formalitzat el govern
de l'estat, perquè si bé és un projecte liderat per la Generalitat i pel Comitè, s'ha de fer amb el suport de tots els
nivells institucionals, també amb el govern espanyol. Un
cop estigui formalitzada, es podrà continuar amb la feina
d'una manera més profunda i més exhaustiva.
La inestabilitat política recent ha desestabilitzat en
algun moment el projecte?
Aquest és un projecte que ja va néixer en un moment de
no massa estabilitat, ja que agafem el relleu com a Generalitat l'any 2016-17 en plena efervescència del procés. I
des del principi , malgrat això, ha rebut el suport tant de
la banda catalana com de l'estatal. És un projecte que ha
sobreviscut al 155 i a la intervenció de la Generalitat, i que
està consolidat. Tots plegats hem entès que aquest és un
projecte esportiu que ha de quedar al marge del dia a dia
de la tensió política. És un projecte nascut amb fortalesa
i que, si hi ha d'haver espais on aquest diàleg que tant es
reclama es pugui practicar, aquest n'és un i real. Respecte als recents registres a la Secretaria de l'Esport, pel que
percebíem a l'hora de la cerca d'informació, hi havia la sensació que aquest és un projecte que està al servei de l'independentisme polític. Tal com he expressat, si alguna no
és una candidatura olímpica, és una eina per a l'independentisme, perquè entre altres coses ho fem amb el Comitè
Olímpic Espanyol i hi competirà Espanya. Infundar sospites
en aquesta direcció penso que no té cap mena de sentit.

VIU L'HIVERN A LA CERDANYA
QUÈ FEM?

Què fer a l'hivern a la
Cerdanya? (Si no vull esquiar)
NO NOMÉS NEU
Si a algú no li agrada esquiar, no necessàriament ha
de pensar que a l'hivern a la Cerdanya no hi té res
a fer. Sí, evidentment que els esports de neu són el
principal reclam de la zona quan fa més fred, però hi
ha moltes coses més a fer a la comarca durant aquest
hivern.
Per exemple, a Puigcerdà mateix hi ha dos indrets on
es pot passejar tranquil·lament i observar el paisatge
hivernal. Per una banda, l'estany, un gran espai verd
on es poden veure
ànecs, molts
La Cerdanya a l'hivern
peixos i cigno és només neu. És
nes. Quan
fa més fred,
esport, és natura i és
també
el
patrimoni per descobrir.
podem veuEls diferents museus i
re
glaçat.
Un gran esuna ruta per conèixer
pai natural
les diferents esglésies en
on conèixer
la flora i
són una mostra.
fauna de la
zona. Per altra banda, el parc Schierbeck, que va ser construït a la
població al segle XIX per iniciativa del cònsol de Dinamarca, del qual va agafar el nom. Remodelat el 1992,
té moltes zones d'esbarjo per a nens i una petita casa
que recorda el seu origen nòrdic.
I si el teu pla no és esquiar però sí patinar, cal no
oblidar la pista de gel de Puigcerdà, perfecta per a
passar-s'ho d'allò més bé en família. Al mateix poliesportiu on es troba, també hi ha pistes de futbol, de
tennis, una piscina climatitzada i sala fitness. La Cerdanya no és només neu a l'hivern, ni només esport, ni
només natura, també té molt patrimoni per descobrir.
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MUSEUS PER CONÈIXER EL PASSAT I EL PRESENT
Una altra de les opcions, si l'esquí no ens agrada, és
gaudir dels museus que hi ha a la Cerdanya. Encara
que faci fred, a l'interior d'aquests equipaments es poden descobrir moltes coses, i ben calentets.
Per una banda, tenim el Museu Cerdà, a Puigcerdà,
que es troba a l'edifici de l'antic convent de les Carmelites descalces o de clausura. L'objectiu d'aquest
centre és presentar un plantejament comarcal de la
Cerdanya, dedicant el seu espai tant al medi natural,
com a la història i l'etnologia de la regió.
Per altra banda, a la població de Meranges, a la plaça
Major, hi trobem un museu dedicat a un objecte quotidià, l'esclop, que ha estat sempre molt arrelat al poble, ja que s'exportava des d'allà a tot el país. Durant

VIU L'HIVERN A LA CERDANYA
TÍTOL APARTAT

EL PLA DE VISITES A LES ESGLÉSIES, AMPLIAT

generacions, els habitants de Meranges van utilitzar
els recursos naturals per fabricar un tipus de calçat
que els protegia de la neu i la humitat del terra. El museu explica d’una manera didàctica la història d’aquest
calçat i el procés d’elaboració, des de la dificultat per
obtenir la fusta, que ha de tenir unes característiques
especials, fins a les eines que es feien servir i la forma
de treballar-los i de vendre’ls.
A Das també hi ha un museu, situat a la Casa del Comú.
Aquest vol recollir els aspectes més significatius de la
vida cerdana amb la vocació de recuperar el seu patrimoni etnològic. Hi ha estris de bosc, del camp, de
l'hort, de la cuina i la vida domèstica de les llars, de
l'era, del paller, de la cort, i que pertanyien a pastors i
als seus ramats. Tot això organitzat en diferents sales.
A la Cerdanya també es pot visitar una de les farmàcies
més antigues d'Europa. Es tracta de la Farmàcia Esteva
de Llívia, que està documentada des del 1594. Aquest
espai que ha esdevingut el Museu de la localitat també
acull una important col·lecció de material arqueològic
que repassa la història de la població. Des de principis
de novembre d'aquest 2019, s'ha estrenat una nova
exposició anomenada 'Esteva, els nous objectes de la
farmàcia de Llívia', que mostra les peces que enguany
han estat restaurades pel museu, les caixes policromades de farmàcia, donades per la família Esteva el
setembre del 2018 i dues teles publicitàries de farmàcia d'estil modernista. També han aprofitat per fer un
estat de la qüestió sobre la recerca fins a l’actualitat,
i a la vegada, ens mostra les accions que realitza el
museu per conservar i per realçar aquesta col·lecció.

El Patronat Comarcal de Turisme de la Cerdanya i el
Bisbat d'Urgell promouen un programa de visites guiades a les esglésies més emblemàtiques de la comarca,
una altra opció que ara també es podrà dur a terme
a l'hivern, per a aquells qui vulguin fer un descans de
l'esquí o simplement, es vegin més atrets pel patrimoni que per la neu. Abans, aquestes visites fetes per
una tècnica de turisme especialitzada en patrimoni
arquitectònic només es feien a l'estiu, però l'èxit de la
proposta batejada com 'Les claus de les esglésies de
la Cerdanya' ha motivat als seus responsables a allargar-lo fins a finals d'aquest 2019 i a plantejar l'opció de
repetir-la l'any que ve. Es vol consolidar com a un dels
referents del calendari permanent d'activitats a la vall.
Hi ha dos recorreguts a fer. Per una banda, la Ruta de
la Solana, que passa per Santa Maria d'All, a Isòvol;
segueix al mateix nucli per Santa Maria de Quadres; va
cap a Santa Cecília de Bolvir i acaba a Sant Climent de
Tallatorta, també a Bolvir.
Per altra banda, la Ruta de l'Obaga comença a l'anomenada Catedral de la Cerdanya, Santa Maria de Talló,
a Bellver; segueix al mateix municipi amb Sant Julià de
Pedra; continua a Sant Joan Baptista de Riu de Cerdanya i conclou a Sant Pere d'Alp.
Les visites comencen a les 11 h del matí, i el preu és de
12 euros per als majors de 8 anys. Les visites es duen
a terme si hi ha un mínim de cinc persones, i es fa amb
cotxes particulars. Els punts d'inici de les dues rutes es
troben a la primera església que es visita.

Foto: Patronat de Turisme de la Cerdanya

Foto: llivia.org
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VIU L'HIVERN A LA CERDANYA
MERCAT DE NADAL D'OSSEJA

Artesans, parades i el
Pare Noel a Osseja
SERÀ EL 7 I 8 DE DESEMBRE

En el primer cap de setmana fort del mes de desembre,
coincidint amb la Puríssima, els pobles i viles d'arreu es
transformen en grans espais per celebrar l'arribada del
Nadal. També és tradició a l'altra banda de la frontera. En
aquest sentit, Osseja organitza, de nou, el seu Mercat de
Nadal. Serà el dissabte 7 i el diumenge 8 de desembre.
Un mercat que també és especial per la presència del
Mercat dels Artesans, que omple el municipi amb diferents representacions i mostres, tal com ja es va poder
veure l'any passat.
Durant la jornada de dissabte, el Mercat estarà obert de
les 12 del migdia a les 10 de la nit. Comptarà amb l'animació d'Éric el Català, que farà més amena la visita de
tots aquells que decideixin visitar Osseja. A més del Mercat dels Artesans, també hi haurà actuacions paral·leles
durant el dia. Entre aquestes, destaquen la màgia amb el
mag Sile (14 h), la presència del caricaturista Simon (de
les 14 h a les 18 h) o de 'Le Vagabond bien aimé et son
orgue de barbarie' (a les 15 h).
A partir de dos quarts de 5 de la tarda, un dels moments
més esperats: farà acte de presència el Pare Noel en
persona, amb l'Orchestral Harmonie d'Osseja. Arribada
triomfal que es complementarà amb un bon berenar, a
càrrec dels mestres xocolaters. Qui vulgui xocolata calenta i coca, haurà d'anar al Palau de Cerdanya, des de
les 17 h. La jornada inaugural també comptarà amb animació per als més petits amb el Caga Tió i una 'happy
hour' de la mà de la Comissió de Festes.
La festa al voltant de l'art i les activitats nadalenques a
Osseja continuarà diumenge, amb més propostes festives. La presència d'Éric el Català repetirà i anirà acompanyada, també, de la possibilitat de fer passejades en poni.
El mag Silde tornarà a acostar la seva màgia a tots els
visitants del Mercat de Nadal, a partir de les 11.30 h. A
les 15 h, moment per a la coral Carol en Musique, amb
l'acompanyament també de Nicolas Licciardi, abans d'un
gran espectacle de circ aeri a la tarda amb Pirivibes Aerial Show (15.45 h). La jornada permetrà veure de nou al
Pare Noel, que farà les delícies dels més petits de la casa
i, ben bé a les 17 h, refrigeri ofert per l'ajuntament.
Tant dissabte com diumenge, també es podrà gaudir
al Mercat de Nadal de parades de productes artesans
i gastronòmics, per endur-se cap a casa o bé per tastar
i degustar allà mateix, a més de veure els artesans, artistes i creadors. Una gran oportunitat de fer Nadal, de
combatre el fred i encendre l'esperit de les festes més
esperades de l'any, ben a prop de casa.
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Parc
de
Nadal
d’Alp i
Puigcerdà
Vine a celebrar
el

10
aniversari!
nostre

ALP

PALAU DE CONGRESSOS
Del 27 al 30 de desembre de 2019
de 16:00h a 20:30h
Organitza:

Patrocina:

PUIGCERDÀ

PAVELLÓ POLIESPORTIU
2, 3, 4 i 6 de gener de 2020
de 16:00h a 20:30h

VIU L'HIVERN A LA CERDANYA
MERCAT DELS NASSOS

El Mercat dels Nassos
vestirà de parades
Llívia el 30 de desembre
MERCAT AMB PRODUCTES LOCALS, AGROALIMENTARIS
I NADALENCS

La Cerdanya bull d'activitat i de turisme aquests darrers
dies de l'any. A Llívia, des de fa anys que es va reservar la data del 30 de desembre per acollir el Mercat dels
Nassos. Serà un cop més davant de les Escoles Jaume I,
on els dos aparcaments es convertiran en un espai de
parades amb productes artesanals i del sector agroalimentari. Hi ha previstes desenes de parades amb tot allò
indispensable per submergir-nos en el territori, el Nadal
i les seves tradicions. Un mercat que arriba a la 9a edició
i que estarà obert tot el dia.
Aquesta és una proposta més per dinamitzar els carrers en
uns dies en què es registra bona ocupació tant de turistes
com de gent de segona residència. Però també serveix per
a la dinamització comercial. Aquest any, i de manera
paral·lela al mercat, arriba
la gran novetat. Serà un
Christmas Market. Al centre
del municipi hi haurà una
carpa (amb una vintena de
parades i una zona infantil),
que es complementarà amb
tres tipis indis (com a espai
chill out, música en viu, food
trucks). Un mercat nadalenc,
per a tots els gustos i edats.
Aquest espai comptarà amb
un disseny propi i una estètica que busca també el
confort. Estarà obert des del
dia 27 de desembre fins al 4
de gener, de 16h a 23h (a excepció del dia 31 de desemFoto: Tipi Cerdanya
bre que obriran de 10h a
17h). Hi trobarem diferents
propostes pensades per a un públic més adult, amb música i activitats lúdico-festives com tallers de ioga, però també
un espai d'art. Tanmateix aposten per a fer consciència
de la importància del reciclatge. En aquest sentit, hi ha
previst muntar un arbre de Nadal fet amb ampolles de
plàstic reciclable, amb la participació de les escoles de
la zona. La temàtica nadalenca estarà present en el programa d'activitats: la visita del Patge Reial, un Photocall
animat, tallers per enviar la carta als Reis, per pintar-se la
cara o decorar galetes... i màgia, molta màgia.
El 31 de desembre, des dels Tipis, Llívia acomiadarà l'any.
Un mercat promogut per l'empresa Tipi Cerdanya, amb la
col·laboració de l'Ajuntament. Al mercat de Nadal hi trobarem representats comerços locals i d'altres territoris.
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Foto: Tipi Cerdanya

El mercat dels nassos i el
Christmas Market, dos espais
amb productes i activitats
per gaudir d'aquests dies
turístics i familiars

Precisament, seguint el llegendari popular, l'eix
d'aquest mercat dels, que arriba gairebé a les
darreres hores de l'any, és el personatge entre
terrible i entranyable: Home dels Nassos. Una
proposta que és un record de la llegenda sobre
aquesta figura, del qual es deia i de fet encara
es diu, que se'l veu amb tants nassos com dies li
queden a l'any. Segons el folklorista Joan Amades, aquest representa un antic mite que està
relacionat amb la vegetació. Antigament era no
un home, sinó un Arbre dels Nassos, típic d'Occitània, d'on va passar a Catalunya.

Benvolguts clients,
Ens complau informar-vos que hem volgut
seguir evolucionant empresarialment i per
això hem decidit unir-nos a GRUPO PACC
Corredoria d’Assegurances. En formar part
d’un grup líder d’àmbit nacional, ara serem
més forts i més competitius. Treballem
amb totes les companyies d’assdegurances
de primera línia.
Aquestes són les dades de la nostra oficina,
on us rebrem amb molt de gust:
Una salutació cordial

C/ MAJOR, 4 · PUIGCERDÀ
972 140 911
680 769 261
jvendrell@grupo-pacc.es

VIU L'HIVERN A LA CERDANYA
MERCAT DE NADAL A SALLAGOSA

Sallagosa i el Nadal,
una aliança perfecta
EL MERCAT DE NADAL

Nadal és època de família, d'amics, de menjar, de converses fins altes hores de la nit i d'un ambient de màgia que
convida a viure aquests dies amb especial emoció. Les
llars també prenen una nova imatge: els arbres, els pessebres o els tions es converteixen en un element principal
de qualsevol casa. Dies abans, però, viles i ciutats comencen també a ambientar-se per les festes més especials
de l'any. La il·luminació comença a canviar, amb les llums
plenes de color i també s'esdevenen diverses propostes
lúdiques i festives.
El Mercat de Nadal A Sallagosa, a la Cerdanya francesa, es
de Sallagosa és
proposen sempre per
l'aperitiu perfecte aquestes dates, una
cita ineludible per poper escalfar motors der immergir-nos en
per les festes de
l'esperit nadalenc i,
alhora, prendre ideNadal
es i adquirir decoració o regals per a les
persones que estimem. Durant dues jornades, el 7 i 8
de desembre, el municipi viu un intens mercat de Nadal,
en què un bon grapat de paradetes conviuen amb una
ampla proposta d'activitats, per a petits i grans.
Una iniciativa que convida a fer una escapada, mirant de
desconnectar de la nostra rutina o bé connectar d'una
manera diferent amb les tradicions de l'època de l'any, i
que ofereix un escenari de conte de fades. L'atmosfera
que s'hi crea convida a immergir-se en un món de màgia, colors, llums i nadales. Entre altres, l'ambient musical i alegre i les diverses actuacions ofereixen un clima
idoni per començar a fer germanor al voltant del Nadal.
Els més menuts també hi tenen cabuda en aquests mercat de Nadal de Sallagosa i és que s'hi reparteixen llaminadures, es fan diversos tallers amb un clar accent familiar i també es podrà visitar el pare Noel, per començar
a fer-li arribar els nostres desitjos.
UN POBLE PER GAUDIR
Un ampli espectre de propostes amb activitats lúdiques
i culturals que van de bracet de la tranquil·litat, la natura
i desconnexió que brinda aquest bell poblet. Si fem una
escapada per aquest mercat, també és una bona manera de descobrir Sallagosa. Un enclavament situat entre el
pla de la Cerdanya i l'altiplà de la Perxa i on conflueixen
les cultures catalana i francesa. Una de les particularitats
que hi podem trobar són les seves escultures, una de les
coses que sobta més als visitants. A la plaça d’Alexandre
Oliva hi ha un bust d'un cavaller de la Legió d’Honor. Les
escultures que més ens sorprendran, però, tenen un estil ben diferent. Entre d’altres, n’hi ha una d’un hereu i
d’una pubilla, un a cada costat del Segre, que, en sentits
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oposats, cerquen veure quelcom a l’horitzó.
Un altre indret que no es pot deixar de visitar és l'estany
del parc, un bon atractiu per a tota la família. El seu accés
és pel passeig dels Enamorats i hi ha diversos tobogans,
gronxadors i jocs per als més menuts de la casa.
En l'àmbit arquitectònic, fer una passejada pel municipi és
endinsar-se en un llogaret ple d'encant. Val la pena aturar-se a contemplar l'església de Santa Eugènia, documentada per primer cop el 839. El millor retaule que conserva
l'església és el retaule major, de la primeria del segle XVIII.
A més, l'enclavament del municipi és un punt excel·lent
per gaudir de la pràctica de l'esquí i els esports de neu
durant la temprada d'hivern.

www.altiservice.com

Crédits photos : Shutterstock. Sous réserve d’erreurs typographiques. Édition novembre 2019.

bones festes
& bon any 2020

VIU L'HIVERN A LA CERDANYA
LA NEU ARRIBA A LA CERDANYA

Quan la neu arriba
a la Cerdanya
ELS PIRINEUS DE BLANC I UN AMPLI VENTALL DE
PROPOSTES PER GAUDIR DE L'HIVERN

La muntanya i els paisatges que ofereix es poden gaudir tot l'any, però la bellesa que desperten els pics nevats no es pot comparar, sobretot, si parlem dels Pirineus i els visitem des de la Cerdanya. Amb l'arribada
del fred podria semblar que les activitats a l'aire lliure
s'acaben però en aquesta comarca se'ls hi treu tot el
suc durant totes les èpoques de l'any, sobretot pel que
fa a esports de muntanya.

L'esport gaudint de la neu:
el gran atractiu de la Cerdanya a l'hivern
Una de les principals atraccions amb l'arribada de l'hivern és l'esquí. Aquí hi podem gaudir de dues pistes
en un entorn magnífic. L'estació de Guils-Fontanera
ofereix un ampli
ventall
d'activitats
Passejar en globus des d'esquí nòrdic,
raquetes de neu i
per descobrir el
cursos de tota mena
paisatge nevat
a 'Fat bike' o bicide la Cerdanya
cleta de muntanya.
Aquestes dues propostes són per gaudir d'un entorn més recollit però si el
que busques són unes pistes més grans i més oferta de
serveis també pots visitar l'estació de La Molina o Masella, entre altres. Per altra banda, l'estació de Font-Romeu
on podrem practicar l'esquí tant de dia com de nit en
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les sortides especials que ofereixen. Es tracta d'un lloc
ideal per passar una jornada d'esquí i neu en família,
ja que ofereix un gran ventall de propostes per aquest
públic i pels petits de la casa.
El trekking és una altra de les modalitats esportives
que està a l'alça i que tampoc descansa a l'hivern. Tot
i que ens hem d'abrigar una mica més, el paisatge hivernal té un encant especial. Recomanem dues rutes,
senzilles i aptes per a tothom: Una és la del Camí dels
enamorats, un itinerari que ressegueix l'estany de Puigcerdà. Una passejada tranquil·la al voltant d'aquest
estany que segurament el trobem gelat, un estat que
li aporta una brillantor especial. La següent ruta és
una ascensió fins a l'ermita de Bell-lloc, apte per a tota
la família si deixem el cotxe a Brangolí. Es tracta d'un
camí suau que travessa un bosc de pi negre i pi roig i
des d'on podrem gaudir d'unes bones vistes del poble
de Dorres, sovint enfarinat ja a finals d'any.
Una altra activitat que ens permetrà gaudir plenament del paisatge nevat de la Cerdanya és un passeig
en globus. Una vista d'ocell és la millor manera de
veure la bellesa de les muntanyes i de gaudir d'una
activitat diferent.

VIU L'HIVERN A LA CERDANYA
LA NEU ARRIBA A LA CERDANYA

Els poblets cerdans
Tranquil·litat i bellesa
Els poblets que formen la Cerdanya i guarneixen el paisatge de muntanya fan que aquest sigui un destí propi de
postal nadalenca. I un dels llocs on ens podem sentir com
en un pessebre és Prullans, on se'n celebra un de vivent
que s'ha fet famós arreu. A més, també podrem gaudir
d'unes vistes immillorables de la serra del Cadí nevada.
Una altra parada obliga a l'hivern és Llívia. No podem
marxar d'aquesta comarca sense haver passat per la formatgeria d'aquesta vila, un restaurant on entrar en calor
mentre es gaudeix d'una àmplia varietat de formatges
servits en plats de tota mena. I per gaudir de la natura en
tots els seus aspectes i formes, des de les muntanyes als
llacs i als carrers empedrats d'una vila típica del Pirineu,
cal fer parada a Meranges, on ens espera una àmplia
oferta de rutes per fer-hi senderisme. Finalment, no ens
podem oblidar de visitar la capital de comarca. A Puigcerdà a part del llac glaçat i sovint, convertit en una pista de
gel per a amants del patinatge cal provar-ho el típic trinxat cerdà, imprescindible pels dies durs de l'hivern.

Acabar una jornada de neu a les
termes de Llo o Dorres
No hi ha res millor que relaxar-se i entrar en calor
després d'un dia d'esquí, d'excursionisme o de visites
turístiques en un dia d'hivern. A la Cerdanya podem
fer-ho de la millor manera: amb els banys termals. Un
dels més coneguts són els Banys de Llo, a tocar de les
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Gorges del Segre i a prop d'una font natural de sulfurosa, fet que escalfa l'aigua fins als 35 graus. Un dels
atractius d'aquests banys de Llo és que tenen una part
a cobert però una altra a l'aire lliure, això permet gaudir
de les muntanyes nevades en un estat total de relaxació. Les riqueses del sofre i els minerals que contenen
les aigües són beneficiosos pels dolors reumàtics i musculars així com per la pell i els cabells. També disposa
de banys amb massatges aquàtics, sauna i bany turc.
Dorres també disposa d'uns banys per la relaxació. Unes
aigües que es remunten a l'edat mitjana i que arriben a
temperatures d'entre els 28 i els 39 graus. El punt fort
d'aquests banys són les piscines exteriors des d'on es
pot observar el massís del Canigó cobert de neu per una
banda, i la Serra del Cadí també de blanc, per una altra.
S'hi pot trobar encara, dues banyeres antigues tallades
en blocs de granit amb aigües d'entre els 37 i els 40 graus.

L L O G UER
PER
T E M P ORAD A

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

2 Parcs Residencials
****

LE VEDRIGNANS

Consulta’ns
Mínim 5 mesos.

****

EL PASTURAL

CERDANYA

Route de Vedrignans. 66800 Saillagouse

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 2019-2020
PREUS DE LLOGUER DE XALETS (sense despesa elèctrica)

Vacances escolars només
per setmanes.
Per menys dies consultar.
Temporada baixa
-10% per 3 setmanes

Temporada Alta

Temporada Mitjana

28/12/19 al 04/01/20
08/02/20 al 22/02/20
18/07/20 al 22/08/20

30/11/19 al 28/12/19
04/01/20 al 08/02/20
22/02/20 al 18/04/20
04/07/20 al 18/07/20
22/08/20 al 05/09/20

Setmana

WE*
Preu
per nit

Excepte
WE* preu
per nit

Setmana

WE*
Preu
per nit

Excepte
WE* preu
per nit

18/04/20 al 04/07/20
05/09/20 al 28/11/20

Preus per nit
2 nits mínim
Setmana

WE*
Preu
per nit

Excepte
WE* preu
per nit

Xalets proposats al parc residencial LE VEDRIGNANS a Saillagouse
Genêt
2 adults + 2 nens
Lupin
2 adults + 3 nens
Lupin superior
4 adults + 2 nens

APARCAMENT: al xalet per a 2 cotxes.
PAGAMENT: targeta de crèdit o efectiu.

Preus per nit
2 nits mínim

Preus per nit
2 nits mínim

*WE: Cap de setmana.

Temporada Baixa

540€

115€

85€

390€

90€

60€

330€

70€

50€

540€

115€

85€

390€

90€

60€

330€

70€

50€

690€

150€

105€

600€

130€

95€

460€

98€

75€

Xalets proposats al parc residencial LE VEDRIGNANS a Saillagouse i EL PASTURAL a Err

SUPLEMENTS: electricitat 0,28€ el kw.
ANIMALS: 5€ / nit vacunats, acceptats 1 gos gros o dos
de petits.
TAXA TURÍSTICA: + de 18 anys 0,33€ / dia (2020).
SERVEIS:
· Neteja 40€ / 50€.
Genêt, Lupin i Jasmin: 40€.
Lupin Superior, Gentiane, Edelweiss i Angéliques: 50€.
· Fitxa rentadora: 5€.
· Fitxa assecadora: 5€.
· Lloguer llençols / setmana: 10€.
2 restaurants a 250m i a 500m
FIANÇA: 200€

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

830€

185€

130€

770€

160€

120€

580€

125€

90€

Edelweiss
6 adults

890€

195€

145€

840€

185€

125€

650€

140€

98€

Xalets proposats al parc residencial EL PASTURAL a Err
Jasmin
2 adults + 3 nens

620€

130€

95€

450€

98€

70€

390€

95€

60€

Angélique
4 adults + 3 nens

790€

170€

125€

660€

145€

98€

550€

120€

85€

E

D

Gentiane
6 adults + 2 nens

Totalment equipades
De 55.000 a 175.000€

IVA inclòs, sense despeses de notari

XA

A

Tarifes vàlides
del 30/11/2019
al 28/11/2020

EQUIPAMENTS: cuina equipada, 1 o 2 banys amb dutxa,
mantes, TV, terrassa, jardí i wiﬁ gratuït.

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

VIU L'HIVERN A LA CERDANYA
PASSEJAR PER PUIGCERDÀ

Un passeig
per Puigcerdà
ART, HISTÒRIA, PATRIMONI I GASTRONOMIA
A LA CAPITAL DE LA CERDANYA
Un passeig per Puigcerdà ofereix una gran varietat de
coses per descobrir i, alhora, fer-ho de diferents maneres. Una de les més distretes i adaptada a tots els
públics, sobretot al familiar, són les rutes temàtiques
ideades per l'Ajuntament de la vila. La primera que
proposen és la ruta 'Petjades culturals', senyalitzada
amb petjades de color groc i taronja segons si es tracta del cas antic o
les afores del poble. Seguint aquest
itinerari
podreu
conèixer fins a 13
punts d'interès turístic i cultural com
són el Convent de
Sant Domènec, l'Estany, les Muralles,
el convent de clausura-museu cerdà o
la Capella Mare de
Déu de Gràcia.

Qui prefereixi el
romanticisme
de la novel·la
pot resseguir
la ruta literària
Ruiz Zafón
basada en el
llibre 'El Joc de
l'Àngel'

Qui prefereixi el
romanticisme de la
novel·la a Puigcerdà pot resseguir la
ruta literària Ruiz
Zafón basada en el llibre 'El Joc de l'Àngel' ambientada a principis del segle XX i que situa alguns capítols importants a la capital de la Cerdanya. L'itinerari
s'inicia a l'Estació de Renfe de Puigcerdà i visita punts
com l'Hotel del llac, la Villa San Antonio i el Passeig
dels Enamorats. I és precisament en aquest camí dels
Enamorats on hi ha una altra de les rutes per passejar i descobrir Puigcerdà. Aquest itinerari tan popular
ressegueix la xarxa de Senders de Cerdanya i un tram
de la sèquia que transporta aigua a l'estany. Durant
el recorregut també gaudirem de les vistes del Puigpedrós, Coll Roig o el Pic dels Moros. També podem
arribar-nos fins l'església de Sant Jaume de Rigolisa si
prenem un dels brancals del camí.
Una ruta similar és la del camí de Sant Marc, un recorregut planer i apte per a tothom. Es tracta de resseguir el camí des de l'ermita de Sant Marc, situada al
terme municipal de Puigcerdà fins la riba del Segre i
tornar a la vila pel camí que ve de les Pereres. Des de
l'ermita s'aprecien unes vistes impressionants dels
massis que envolten la Cerdanya com el Puigpedrós,
el Puigmal i el Cadí.
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Les rutes temàtiques
són una proposta
original i entretinguda,
perquè tota la família
gaudeixi passejant
per Puigcerdà

LLac de Puigcerdà

Camí dels Enamorats / Font: Ajuntament de Puigcerdà

Ermita de Sant Marc / Font: Ajuntament de Puigcerdà
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PASSEJAR PER PUIGCERDÀ

Els punts més
emblemàtics
de Puigcerdà

No hi ha res més emblemàtic de Puigcerdà que l'estany. Un
llac que a l'hivern ens
sorprèn convertint-se
en una pista de gel
improvisada.
El Museu Cerdà és el lloc idoni per aprendre la història
i les tradicions de la comarca així com dedicar-hi un dia
d'hivern. En el museu hi trobarem l'exposició permanent anomenada 'La casa cerdana' on l'edifici en si és
un mas típic de la Cerdanya. S'hi pot veure com era l'estil de vida de les famílies rurals dels segles XIX i XX. Es
poden visitar els diferents espais del mas: l'era, el badiu
i els pallers, també descobrir els materials de construcció de l'època i com aquests han anat evolucionant. Per
altra banda, el museu disposa de dues antigues galeries
del convent on es recullen exposicions temporals que
poden ser tan itinerants o regulars al llarg de tot l'any.
Una de les joies de Puigcerdà que sovint es passa per
alt és el 'Pou de Glaç', una cambra ubicada sota la plaça
de l'Ajuntament de la vila, també coneguda com a 'Ull
de basilisc'. Es tracta d'una sala, probablement un dels
elements patrimonials més antics i millor conservats
del poble. La primera funció d'aquest espai data del segle XIII i s'utilitzava per acumular aigües pluvials, com a
reserva per la vila. Comença a fer honor al seu nom a
partir entre els segles XVI-XVIII, quan des de Versalles
es marca la tendència que el glaç és un producte exclusiu de la noblesa podent-lo utilitzar en begudes, granissats... El glaç del pou de Puigcerdà s'extreia del llac i
s'emmagatzemava en aquesta sala, i posteriorment es
comercialitzava. El pou abandona la seva funció a la segona meitat del segle XIX. Per accedir-hi cal fer-ho a través d'un túnel des de la placeta Josep Pla i demanant-ho
prèviament a l'Oficina de Turisme de Puigcerdà.

En un passejada per la vila cerdana no podrem ignorar el
campanar de Santa Maria que s'eleva per sobre els edificis del centre de Puigcerdà. El campanar formava part
de l'antiga parròquia del poble i és l'únic vestigi que en
queda actualment després de la destrucció de l'església
l'any 1936 durant la Guerra Civil. La pujada al campanar
ofereix unes visites de 360 graus de la comarca cerdana.
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Consells pràctics
per visitar Puigcerdà
A l'hora de visitar una ciutat és imprescindible saber
quin tipus de ruta farem i quins mitjans utilitzarem,
tant per arribar a la vila com per moure'ns un cop allà.
Si decidiu agafar el cotxe per apropar-vos a Puigcerdà,
disposeu de fins a sis zones d'aparcament tant a cobert com a descobert. Dos d'ells situats a l'estació de
tren en cas que també es vulgui fer turisme per altres
zones de la comarca. L'aparcament cobert de la plaça
del Call és un dels més propers al nucli antic de la vila,
així com el pàrquing cobert de les Escoles Pies.
Per aquelles persones de mobilitat reduïda o que simplement, vulguin escurçar trajectes, Puigcerdà ofereix
un servei de funicular i diferents ascensors. El funicular es pot agafar des de la plaça de l'Estació fins a
la plaça de l'Ajuntament. Podem utilitzar un ascensor
per accedir al centre urbà des del pàrquing de l'antic
convent. També si volem anar des de plaça Portal d'en
Calva fins al carrer Alfons I. Si necessitem fer desplaçaments de més distància dins de la vila, podem utilitzar el servei de transport interurbà, que realitza fins a
12 parades dins de Puigcerdà.
Si necessitem més informació relacionada amb l'oferta turística de la vila, l'Oficina de Turisme que es troba
a la Plaça Santa Maria, obre de dilluns a divendres de
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9.30 a 13.30 h i de 16.30 a 19.00 h. Els dissabtes de
10.00 a 13.30 h i de 17.00 a 20.00 h. Diumenge només
obre al matí de 10.00 a 13.30 h.
Si decidim passar la nit a Puigcerdà hi trobarem una
gran oferta ajustada a tothom: Hotels, hostals, albergs, apartaments i habitatges turístics, càmpings i
cases de turisme rural.
Consultant la pàgina web de l'Ajuntament de Puigcerdà podreu trobar tota la informació necessària, descarregar un mapa de la vila així com consultar telèfons
d'emergències, on dormir i on menjar i l'agenda d'actes que se celebren durant l'hivern a la capital de la
Cerdanya.

VIU L'HIVERN A LA CERDANYA
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LA CIUTADELLA DE MOTLLUÍS

La Ciutadella de
Montlluís
HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA MILITAR

UNA FORTIFICACIÓ ATRAPADA EN EL TEMPS
La ciutadella de Montlluís va ser construïda l'any 1679
quan Lluís XIV va acceptar la seva construcció per tal
de defensar el pas fins al Rosselló, després del Tractat dels Pirineus. D'aquesta manera es garantia la seguretat de la cruïlla
entre el Conflent, la
Cerdanya i el Capcir.
Es tractava del darrer
punt de defensa des
del mar Mediterrani fins a la frontera
francesa. Es troba
en l'actual comarca
del Conflent a la Catalunya Nord i està
considera Patrimoni
de la Humanitat per
la UNESCO. Aquesta
construcció
forma
part de les fortificacions ideades per
l'arquitecte francès
Sébastien Le Prestre
de Vauban, un dels
protagonistes de la
Foto: wikipèdia
novel·la 'Victus'.
La construcció es
conserva plenament, ja que mai va patir cap atac, i val
la pena fer-hi parada per tal de passejar-hi i redescobrir una part de la història dels Pirineus. El paratge de
la fortificació que corona el poble de Montlluís guarnit amb els colors de tardor és inigualable. Podrem
veure-hi: La capella de Sant Lluís Rei de la Ciutade-
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lla, l'arsenal, dos magatzems de pólvora i la casa del
Lloctinent del Rei que amb el bon estat que presenten
sembla que el temps s'hagi aturat a la ciutadella. A la
façana sud s'hi troba la Porta Reial amb un campanar
i rellotge que guarneixen una de les entrades a la ciutadella. Antigament aquesta torre disposava de pont
llevadís tot i que ara ja no es pot apreciar. També cal
visitar el Pou dels Forçats, situat al nord de l'edificació
i que deu el seu nom als soldats que havien d'accionar
el mecanisme per tal de fer arribar l'aigua a la ciutadella i que, habitualment eren durament castigats. En
el moment de la construcció del complex tenia capacitat per acollir 2.500 homes i 300 cavalls, així com un
hospital i una vila civil. Les casernes estan integrades

en la muralla que rodeja Montlluís, amb cambres a
prova de projectils, i per qüestió de seguretat, aquestes només s'obren de cara al pati de la ciutadella. En
aquest espai interior s'hi situava l'allotjament del Governador. Actualment queda dividia en dues zones:
la ciutadella i la vila alta, ja que la vila baixa i el reducte no es van arribar a construir. Són molts racons els que
es poden descobrir visitant
aquest indret tan emblemàtic
de la Catalunya Nord.
Per tal de visitar-la cal contractar amb antelació la visita a
l'Oficina de Turisme del poble,
ja que només es realitzen en
hores concertades i està totalment prohibida l'entrada lliure
i és que encara avui es troba
en funcionament per l'armada
francesa. L'horari de l'oficina
és de dilluns a divendres de
9.30 a 12.30 h i de 14 h a 17 h.

VIU L'HIVERN A LA CERDANYA
LA CIUTADELLA DE MOTLLUÍS

ENCARA AMB ACTIVITAT
Actualment a la ciutadella encara s'hi realitza activitat
militar, ja que s'hi troba el Centre Nacional d'Entrenament del Comandament de xoc número u, que resideix
a la fortificació. Aprofitant l'estructura del fort realitzen
diversos entrenaments de força i resistència. S'hi formen monitors i instructors de l'exèrcit, i també ha servit
per fer-hi formacions sobre la realitat de les condicions
d'una guerra per corresponsals.
Des de l'oficina de turisme s'ofereix una visita especial
per descobrir com era i com és actualment la vida dels
soldats a la ciutadella, una zona que normalment està
tancada al públic.
LA VILA DE MONTLLUÍS
El Tren Groc és una de les maneres més populars d'arribar al petit poble de Montlluís, als peus de la ciutadella
militar. Per fer-ho cal arribar fins a l'estació de Montlluís-la Cabanassa. La vila, abans anomenada Vilar d'Ovança, va ser redenominada en honor al rei francès Lluís
XIV, qui va impulsar la construcció de la fortificació. Està
situat a l'extrem de la comarca a prop del límit amb l'Alta
Garrotxa i el Capcir.
Altres atractius d'aquesta vila al Pirineu són les estacions
d'esquí, les excursions que es poden fer visitant coves,
llacs i parcs d'animals. Montlluís ofereix sobretot gaudir
del paisatge, les muntanyes dels Pirineus que comencen
a estar enfarinades a aquesta època de l'any fan que sigui un lloc ideal pel senderisme i tota mena d'activitats
relacionades amb la natura i l'esport. Hi trobem dues
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rutes destacables: el Camí de Fetges i la Ruta de Prada.
La vila també ofereix tota mena de serveis des de restaurants, a hotels, càmpings i cases rurals, ja que la vila
a basat sempre la seva economia en aquest sector que
antigament anava adreçada sobretot a la guarnició militar. Això, sumat a l'escassa ramaderia i agricultura formen l'economia del petit poblet. A més, Montlluís va ser
pioner en apostar per les energies renovables instal·lant
un forn solar l'any 1949 i que actualment es troba fora
de servei però que també es pot visitar.
Els amants de la història que ja hagin visitat la ciutadella
poden apropar-se a les ruïnes de la Torre de Castellàs al
vessant meridional del turó de Montlluís.

VIU L'HIVERN 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
d’Europa
que 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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BANYS TERMALS DE LA CERDANYA

Banys termals
per al gaudi i la salut
LA CERDANYA ÉS TERRITORI TERMAL DES D'ÈPOCA
ROMANA FINS ALS NOSTRES DIES

A la Cerdanya coneixen des de fa segles els beneficis
de les aigües termals. De fet, en aquesta comarca hi
ha una veritable activitat geotèrmica en el seu subsòl,
que coneixien prou bé els romans.
De referències en tenim de temps ençà dels banys de
Llívia o els antics banys de Músser. El fet és que amb
el pas dels segles, cada cop hi ha més turisme a la recerca del benestar.
Potser els més coneA La Cerdanya hi ha
guts són els banys
una veritable activitat termals de Dorres:
geotèrmica en el seu les seves piscines
exteriors
proporsubsòl
cionen unes vistes
espectaculars al cim
del Puigmal i la serra de Cadí. A l’hivern, l’aigua brolla a
39 °C . Aquesta temperatura contrasta amb el fred de
l'alta muntanya, protegeix i proporciona una sensació
d’escalfor. A més, els banys també tenen unes banyeres
individuals esculpides en un bloc de granit. Les aigües de
Dorres ajuden a esvair els dolors musculars provocats
per l’esport i ajuden a relaxar el cos i la musculatura. A tall
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de curiositat, una d’aquestes
piscines havia estat utilitzada,
temps enrere, com a safareig.
També trobem aigües termals
a Llo, un complex de piscines
interiors i exteriors al costat del
naixement del riu Segre, prop
d'una font natural sulfurosa.
Una experiència terapèutica
i també turística que permet
conèixer el municipi pintoresc
a què pertanyen. Als banys s'hi
accedeix després d'una petita excursió. Les seves aigües
tenen propietats de relaxació,
per reduir els dolors reumàtics
o musculars. També són beneficioses per a la pell i els cabells.
Un altre balneari molt conegut és el de Senillés, a la carretera entre Martinet i Lles
(o Músser). Allà hi trobarem
diverses fonts d’aigua calenta.
Cal destacar que l'Ajuntament de Llívia se sumarà de
cara a principis del 2020 a la proposta termal de l'Alta
Cerdanya, després de descobrir una capa freàtica d’aigües calentes. L'espai comptarà amb quatre piscines
d'aigües calentes amb capacitat per a unes 80 persones.

Els banys de
Sant Tomàs,
obligada visita
En terme de Fontpedrosa, hi ha uns
banys
espectaculars: són els banys
de Sant Tomàs. Es
tracta d'un amfiteatre amb tres piscines
exteriors diferents i
en plena muntanya.
Les aigües brollen
a 58 °C, tot i que a
les piscines exteriors varia entre 34
i 38 °C, depenent de
les temperatures i
la meteorologia. Un
espai que no s'acaba
aquí sinó que també compta amb una piscina
infantil i, a l’interior dels banys hi ha altres piscines, un hammam, un espai de relax i sales
de massatge.
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BELLVER DE CERDANYA

Bellver de Cerdanya,
una vila oberta al turisme
MOLT PATRIMONI NATURAL I CULTURAL PER DESCOBRIR

Bellver de Cerdanya és una vila oberta, amb una llarga tradició d'acollida, i que avui en dia ofereix tota mena d'opcions per al turista que la visita. Un extens municipi, amb 15
poblets al voltant de la població principal, amb un patrimoni cultural centrat en el romànic i sobretot, un majestuós
patrimoni natural que ofereix ecosistemes variats com l'alpí, el fluvial, l'estepari o el boscós en general. Un paratge
ideal per perdre's i anar-lo descobrint de mica en mica.
El barri antic de Bellver, també conegut com a barri de
la plaça, és un dels més emblemàtics d'una vila que es
va fundar l'any 1225. Es tracta d'una estructura urbana
condicionada pel turó sobre el qual s'assenta. El 1227 el
rei Jaume II de Mallorca va ordenar la construcció de les
muralles de Bellver, i recórrer els seus carrers avui en
dia encara és un viatge a l'època en la qual els pobles es
protegien atapeïts rere
els murs. Al centre s'hi
poden trobar atractius
Bellver és un indret
turístics com la plaça del
ideal per deixar-se
Portal, el carrer del Mig,
l'església de Sant Jaume,
perdre per algun
la plaça Major del 27
dels seus poblets o
d'Abril, cal Patanó o la
Torre de la Presó.
també per gaudir

dels seus diferents
A Bellver s'hi troba una
de les esglésies romàniecosistemes
ques més rellevants de
la Cerdanya, la de Santa
Maria de Talló, que primer va ser un monestir. El 1993 va
ser declarada bé d'interès nacional. També se la coneix
com 'la catedral de la Cerdanya', per les seves dimensions. A la vila també hi ha l'església de Sant Serni de
Coborriu, la de Talltendre o la d'Éller.
També trobem altres atractius com ara el mirador del
Cap del Ras, situat a més de 1.700m d'altitud, des d'on es
pot veure tota la vall cerdana. Per altra banda, el Sequer
de les Pinyes és un dels pocs edificis d'aquestes característiques alimentats amb calor artificial de tot l'estat.
També s'hi pot trobar la Roca Foradada, un dels llocs més
emblemàtics del Parc Natural del Cadí-Moixeró, o la Font
de l'Ingla, la Font de Talló o les Basses de Gallissà, com a
espais on gaudir de l'entorn i no pensar en res més.
La Fou de Bor, una de les coves més rellevants de Catalunya, es troba a Bellver, així com la cova d'Anes. Per la
vila hi passa la Ruta dels Segadors, coneguda també com
el Camí de la Cerdanya, que es pot completar en unes 7
o 8 hores, tot travessant la Serra del Cadí.
Pel que fa a la gastronomia, hi trobarem la cuina de la
Cerdanya, marcada per la seva naturalesa d'altiplà muntanyenc, amb un clima alpí de la tradició de la ramaderia
de vaques. Els seus elements principals són les verdures,
els cereals, la caça, la pesca, l'aviram i la carn de ramat.
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TÍTOL APARTAT

Entre la rocositat del Serrat
d'Anes i amb una cavitat d'entrada des del municipi de Prullans i
una altra des de Bellver de Cerdanya hi trobem la cova d'Anes.
Aquesta està formada per una
galeria principal amb estalagmites que formen un paisatge de
bellesa rocosa. D'altra banda, una
galeria ascendent amb un recorregut de 335 metres.
L'any 1962 es van trobar alguns estris i restes humanes
datades de l'Edat de Bronze dotant-la d'un gran valor
històric. Actualment la cova es pot visitar lliurament tot
i que es recomana l'ús de casc, de roba d'abric i llanternes. No comporta cap mena de perill entrar-hi i pot ser
una divertida activitat familiar tot i que cal estar al cas si
s'hi accedeix amb nens. En alguns trams descendents hi
trobem cordes per tal d'agafar-se i facilitar l'accés. Durant el recorregit arribarem a una porteta de reixa de
l'any 1951 que marca el límit subterrani entre la població de Prullans i Bellver de Cerdanya. Gràcies al fet que
està formada per una galeria àmplia l'exploració és molt
còmode i es fa impossible perdre's. La simplicitat de la
formació no la fa menys bella, hi ha trams espectaculars
guarnits amb formacions litogèniques, sobretot estalagmites i columnes que rellueixen amb diferents colors
terrosos i humits. El recorregut es pot amb una mica
més de dues hores, segons el temps que vulguem dedicar a contemplar aquesta meravella de la naturalesa.

Dins
la Cova
d'Anes a
Bellver de
Cerdanya
Galeria de la Cova d'Anes Foto: Wikilog

Porta del 1951 que delimita Prullans i Bellver /Foto: Totnens
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EL TRINXAT DE LA CERDANYA

El millor remei
per combatre l'hivern:
el Trinxat
EL PLAT TÍPIC D'AQUESTA ÈPOCA DE L'ANY A LA
CERDANYA

Quan parlem de la cuina cerdana a l'hivern hem de parlar del plat estrella: el trinxat. Un plat senzill i tradicional que és el millor dels remeis en un dia fred d'hivern
després d'un matí de turisme per la Cerdanya. L'origen
d'aquest plat es basa en els productes i les famílies més
humils que havien de passar els hiverns en una terra
on el clima no deixava créixer gaire res i on la pobresa
i la manca de possibilitats del segle passat no deixava
arribar productes forans. Així doncs, durant els mesos
de fred es disposava de pocs aliments, cosa que impedia fer grans elaboracions culinàries. El Trinxat és el
resultat de la
ideació d'un
plat amb 3 o
4 ingredients
que alhora és
molt calòric i
apropiat pels
dies d'hivern
i que actualment s'ha
convertit en
un dels plats
més típics i
famosos de
la Cerdanya i
de la gastroFesta del Trinxat / Font: Viure als Pirineus
nomia catalana. Així doncs tot i que el trinxat el podem elaborar
amb productes que trobem a tot arreu, el típic ha de
ser amb aliments cerdans. Col de la Cerdanya, trumfa i
cansalada són els productes principals que donen forma i un gust excel·lent al trinxat. Tampoc cal dir, que
la recepta tradicional sempre pot tenir variants o tocs
personals de cada cuiner.
Des de l'any 1996 que se celebra la famosa Festa del
Trinxat de Puigcerdà emmarcada en el mes dedicat
a aquest plat. Una festivitat posa en relleu no només
aquest plat sinó altres mostres de la gastronomia cerdana i productes de proximitats de la comarca i del Pirineu. Sol tenir lloc a mitjans de febrer i aquest 2020
s'espera la 25a edició. Una trobada multitudinària dels
amants de la gastronomia i els productes de km0. Durant tot el mes dedicat al trinxat els restauradors que
col·laboren en la festa ofereixen la possibilitat de degustar el trinxat tradicional cerdà en els seus menús. A
més, els bars i restaurants del centre de Puigcerdà ofereixen tapes cada dijous amb el repte de crear noves
elaboracions amb els ingredients que formen el trinxat.
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RECEPTA PER A UN
BON TRINXAT DES DE CASA:
INGREDIENTS
Una col d'hivern
Un quilo de trumfes (patates)
Dos grans d'all
4 Rostes de cansalada viada
Oli
Aigua
Sal
ELABORACIÓ
1. Posem les patates i les fulles de col en aigua
bullent amb un mica de sal. Cal posar primer
les trumfes i una mica més tard la col. També es
poden bullir per separat.
2. En una paella gran afegim una mica d'oli i fre-

gim els dos grans d'all.

3. En la mateixa paella on hem fregit els alls,
rostim la cansalada tallada a tires.
4. Un cop tenim la trumfa i la col bullida les es-

correm i les aixafem amb una forquilla. Les tornem a afegir a la paella amb la cansalada.

5. Remenem uns cinc minuts perquè no s'enganxi i li donem aspecte de truita. Finalment,
salpebrem.
6. L'emplatem i l'amanim una mica amb oli d'oliva.

VIU L'HIVERN A LA CERDANYA
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ment però el millor gust possible», detalla la propietària.
«Ara que s'acosta l'hivern, tenim un producte que és el
pèsol negre, cuinat amb bolets i un ou cuit a baixa temperatura, també uns raviolis de cua de bou amb salsa de
formatge, a banda de plats de carn, costella de porc de
ral, i alguna coseta per anar sucant el pa», explica.

Foto: www.restaurantcalanuria.cat

El restaurant Ca la Núria és
un dels exponents de la cuina de mercat del Pirineu a la
Cerdanya. La Núria Bonet el
va inaugurar ara fa nou anys
a Bellver, i en fa quatre que ha
obert una segona seu a Puigcerdà. Productes de quilòmetre zero, una cuina molt cuidada i molt elaborada són les
bases de l'oferta gastronòmica que es pot trobar als dos
establiments. «Intentem treballar sempre amb productes
de temporada, de proximitat, i donar-los el mínim tracta-

Ca la Núria
exporta la
seva cuina
a casa teva
per Nadal

A Ca la Núria també s'ofereix la possibilitat d'emportar-se els plats del restaurant a casa per fer-los protagonistes dels àpats més importants de les festes de Nadal.
Els dies 24 (de desembre) al vespre i el 25 al migdia de
desembre s'ofereix l'oportunitat d'emportar-se a casa
un menú; així com el dia 31 a la nit, amb un menú de
Cap d'Any que consta de tres aperitius, dos entrants, un
peix, una carn i uns postres, «perquè l'única feina que
tingui la gent sigui arreglar-se, mudar-se i parar la taula, i
puguin gaudir així amb els amics, la família o la parella».
Una aposta amb el segell de la Núria i de tot el seu equip
«que ens funciona molt», segons la propietària.
Fins al 23 de desembre es poden fer reserves d'aquesta
oferta de cara al Nadal. Pel que fa a Cap d'Any, es pot
realitzar fins al 29 de desembre. Al telèfon 973 510 938
es pot demanar informació sobre tots els plats i menús.
Després d'haver pogut obrir dos restaurants, Núria Bonet se sent realitzada. «Quan comences la vida laboral,
sempre tens un projecte», relata, «i és crear el teu propi
restaurant i que funcioni. El meu era Ca la Núria i s'ha
fet realitat».
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SED DISTRIBUCIÓ - GAUDIU DEL VI

Tastar és apreciar, mitjançant els
sentits, les qualitats o defectes
d’un aliment, sòlid o líquid. Existeix una clara diferencia entre
l’acció de beure, que sol ser un
acte instintiu, i la de tastar, que
es pot qualificar d’acció voluntària, reflexiva i meditada.

Gaudiu
dels vins

Tothom pot tastar, el tastador no ha de tenir unes característiques especials, amb dedicació, concentració i certa
disciplina en la metodologia, el tast pot convertir-se en una
activitat molt agradable i instructiva, a l’abast de tots.
El tast es una via d’aprenentatge, que ens conduirà a una
millor comprensió i un major delit, a mida que va augmentant la nostra sensibilitat i el perfeccionament dels sentits
implicats, per això es important una practica continuada i
rigorosa. Un bon tastador necessita bona memòria, capacitat sensorial i tècnica.
El tast d’un vi es un exercici de sensibilitat que es realitza a
través dels sentits: vista, olfacte, gust i tacte; i que ens permet detectar les característiques, analitzar els components,
veure el seu estat actual i preveure una futura evolució.
Es important concentrar-se en el vi que estem tastant, observant-lo amb atenció, intentant desxifrar el seu llenguatge en forma de colors, aromes i sabors.
El color d’un vi l’apreciem inclinant la copa sobre una superfície blanca, i ens informa de la seva joventut o maduresa.
Les aromes es detecten quan fiquem el nas dins la copa de
vi, desprès de fer-la girar, i de forma suau i a poc a poc olorem les molècules aromàtiques que se’n desprenen. Si les
aromes son molt fruitades, segurament es tractarà d’un vi
jove, si les fruites son mes madures combinades amb vainilles, torrats, probablement es tracti d’un vi criat en barrica.
Amb un petit glop de vi, paladejant-ho uns segons a la
boca, podrem apreciar si el vi es suau o sec, el nivell d’acidesa que te, les sensacions de fruites verdes o madures, la
intensitat i persistència, etc...
Gaudir d’un bon vi, en un bon àpat amb bona companyia,
es un dels millors plaers d’aquest mon.

Salut i gaudiu dels vins.

Fede Antona
Sommelier de SED Distribució.
Màster en Viticultura, Enologia
i Màrqueting del vi

SED Distribució

La Posella

Pol Ind. Estació, 6-6
17520 Puigcerdà
972-88.13.43
info@sed-distribucio.cat

C/. Regència d’Urgell
25720 La Seu d’Urgell
973-36.02.32
vins@laposella.com
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TOT L’HIVERN

Llívia
Esteva. Els nous objectes de
la farmàcia de Llívia. Museu
Municipal de Llívia
DIVENDRES 6 DE DESEMBRE

Bellver de Cerdanya
10h Fira XXVII Pirineu Esport i
Natura. Poliesportiu de Bellver
21.30 Quinto Bombers voluntaris
de Bellver. Centre Cívic -Sala Cadí
Prats i Sansor
17h Trobada infantil solidària
per la Marató de TV3. Tallers de
manualitats, jocs, pinta cares i
berenar solidari. Local Social
18.30 Trobada infantil solidària
per la Marató de TV3.
Zumba Kids. Local Social
Puigcerdà
11h Inauguració exposició dels
maquetistes Jordi Divi i Ramon
Surroca. Museu Cerdà
18h Inauguració exposició ‘My
favourite movie’. Museu Cerdà
DISSABTE 7 DE DESEMBRE

Bellver de Cerdanya
10h Fira XXVII Pirineu Esport i
Natura. Poliesportiu de Bellver
10h Sortida i taller La música
dels arbres. Centre de Talló
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Guils de Cerdanya
21.30 Gran Quina solidària per
a La Marató. Local social
La Cerdanya
11h Visita guiada La ruta de
la Solana. Les Claus de les
esglésies de la Cerdanya.
Ruta comarcal
Osseja
12h Mercat de Nadal
14h Mag Sile
14h Caricatures de Simon
15h ‘Le Vagabond bien aimé et
son orgue de barbarie’
17h Arribada del Pare Noel
amb l’Orquestral Harmone
d’Osseja
17h Berenar de xocolata
calenta i coca a càrrec de
mestres xocolaters.
Palau de Cerdanya
Prats i Sansor
18.30 Quintos a l’Escola de
Sant Serni. Local Social
Puigcerdà
17h Activitat Marató de TV3
2019. Omplim l’arbre dels
desitjos. Plaça Santa Maria
18h Temporada Òpera. Tosca
(G. Pucini) – ‘Teatro alla scala’.
Casino Ceretà
18h XXI Festival de Música de
Tardor. Orgues de Ponent i del
Pirineu. Església de Sant Domènec
Sallagosa
Tot el dia Mercat de Nadal

DIUMENGE 8 DE DESEMBRE

DIVENDRES 13 DE DESEMBRE

Bellver de Cerdanya
10h Fira i recollida material
XXVII Pirineu Esport i Natura.
Poliesportiu de Bellver
Osseja
11.30 Mag Silde
12h Mercat de Nadal
15h Coral Carol Licciardi amb
Nicolas Licciardi
15.45 Espectacle de circ aeri a
càrrec de Pirivibes Aerial Show
17h Arribada del Pare Noel
17h Refrigeri ofert per
l’Ajuntament
Prats i Sansor
10h Caminada solidària.
Sortida del Local Social
Sallagosa
Tot el dia Mercat de Nadal

Puigcerdà
13h Lliurament de premis
Concurs de Poseia de Nadal.
Sala de Plens de l’Ajuntament
17.15 Nadales a càrrec de
l’Escola Municipal de Música.
ADIS
20h Representació de Els
Pastorets dels alumnes de 6è
de l’Escola de vedruna.
Casino Ceretà

DILLUNS 9 DE DESEMBRE

Bolvir
Tot el dia Excursió al Castell
Montsonís i a la fàbrica de
torrons Vicens.
Museu Espai Ceretània
DIMARTS 10 DE DESEMBRE

Bolvir
17h Taller de decoració
de Nadal.
Biblioteca

DISSABTE 14 DE DESEMBRE

Bellver de Cerdanya
17h Bellver amb la Marató de
TV3. Assaig obert a l’Escola
Folk del Pirineu. Teatre
Bolvir
21.30 Quina a favor de la Marató
de TV3. Local social Santa Cecília
Puigcerdà
21h Concert Pro Marató TV3 amb
diverses corals. Església St.Domènec
DIUMENGE 15 DE DESEMBRE

Bellver de Cerdanya
Durant tot el dia Bellver amb
la Marató de TV3. Futbol sala
solidari. Poliesportiu Municipal
10h Jornada Bellver amb la
Marató de TV3. Centre Cívic
Escoles Velles
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Puigcerdà
19h Un Nadal de Cançons
i Poemes.
Capella Mare de Déu de Gràcia
DIJOUS 19 DE DESEMBRE

Bellver de Cerdanya
20h Cantada de nadales dels
infants de l’escola.
Poliesportiu municipal
DIVENDRES 20 DE DESEMBRE

Puigcerdà
11h Concert de Nadales de
l’Escola de Vedruna.
Església de Sant Domènec
21h Concert del Conjunt Vocal
i Consonant.
Capella Mare de Déu de Gràcia
DISSABTE 21 DE DESEMBRE

Bolvir
Tot el dia Torneig 3x3 de f
utbol sala de Nadal.
De prebenjamins a juvenils.
Bolvir
DIUMENGE 22 DE DESEMBRE

19h Quina de l’AMPA de
l’Escola Santa Cecília.
Local Social Santa Cecília

DILLUNS 23 DE DESEMBRE

Puigcerdà
9h Casal de Nadal La Quitxalla
Winter. Per a infants des de P3
a 6è de Primària
17h Nens i nenes veniu a fer
cagar el tió. Plaça del Call
DIMARTS 24 DE DESEMBRE

Puigcerdà
9h Casal de Nadal La Quitxalla
Winter. Per a infants des de P3
a 6è de Primària
DIJOUS 26 DE DESEMBRE

Bellver de Cerdanya
18h Quinto dels Bombers
voluntaris de Bellver de Cerdanya.
Centre Cívic de Bellver – Sala Cadí
DIVENDRES 27 DE DESEMBRE

Alp
16h Parc de Nadal d’Alp i
Puigcerdà. Palau de Congressos
Bolvir
16h Christmas Market.
Poliesportiu
La Cerdanya
11h Visita guiada La ruta de
la Solana. Les Claus de les
esglésies de la Cerdanya.
Ruta comarcal

Llívia
16h Christmas Market
Puigcerdà
9h Casal de Nadal La
Quitxalla Winter. Per a infants
des de P3 a 6è de Primària
17h Concert de Nadal per la
Coral Flor de Neu.
Casal Sant Domènec
18h Cantada de nadales.
Centre de la Vila per la Capella
de Santa Maria
DISSABTE 28 DE DESEMBRE

Alp
16h Parc de Nadal d’Alp
i Puigcerdà.
Palau de Congressos
Bellver de Cerdanya
18h Cinema del dia dels Sants
Innocents. Coco.
Teatre del Centre Cívic Escoles
Velles
Bolvir
16h Christmas Market.
Poliesportiu
Llívia
16h Christmas Market
Prats i Sansor
18.30 Quintos a l’Escola de
Sant Serni. Local Social
Puigcerdà
9h Casal de Nadal La Quitxalla
Winter. Per a infants des de
P3 a 6è de Primària

10h VII Cursa Solidària de
Sant Silvestre
18h Fanalets de Nadal.
Campanar
18h Conferència sobre
l’energia nuclear a càrrec de
bernat Cirera.
Museu Cerdà
21h El Dia Més Curt. Projecció
de curtmetratges.
Museu Cerdà
DIUMENGE 29 DE DESEMBRE

Alp
16h Parc de Nadal d’Alp i
Puigcerdà.
Palau de Congressos
Bellver de Cerdanya
10.30 Cursa d’adults Sant
Silvestre de Bellver.
Poliesportiu de Bellver
11.30 Cursa ‘Kids’ Sant Silvestre
de Bellver.
Poliesportiu de Bellver
18h Concert de gòspel. Arianne
Nsilulu & Shîne Gospel.
Teatre Centre Cívic Escoles Velles
Bolvir
15h II Sant Silvestre. Cursa o
caminada.
Poliesportiu
16h Christmas Market.
Poliesportiu
Llívia
16h Christmas Market
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DILLUNS 30 DE DESEMBRE

Alp
16h Parc de Nadal d’Alp i
Puigcerdà.
Palau de Congressos
Bolvir
16h Christmas Market.
Poliesportiu
Llívia
Tot el dia Mercat dels Nassos.
Escoles Jaume I
16h Christmas Market
Puigcerdà
9h Casal de Nadal La Quitxalla
Winter. Per a infants des de P3
a 6è de Primària
21.30 XII Trobada de poesia
i música d’hivern i Cant de la
Sibil·la.
Museu Cerdà
DIMARTS 31 DE DESEMBRE

Bellver de Cerdanya
00.30 Cap d’any èpic. Revival
musical dels anys 70’s, 80’s i
90’s amb Dj Pumpu. Poliesportiu
de Bellver
Ger
16.15 Sortida ‘Kids’ de la II Sant
Silvestre. Ger
17h Sortida d’adults de la II
Sant Silvestre. Ger
Llívia
10h Christmas Market
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A la nit Llívia acomiada
l’any des dels ‘tipis’ indis del
Christmas Market
Puigcerdà
9h Casal de Nadal La Quitxalla
Winter. Per a infants des de P3
a 6è de Primària
DIMECRES 1 DE GENER

Llívia
16h Christmas Market
Puigcerdà
21h Concert de Cap d’Any a
càrrec de l’Orquestra Simfònica
del Vallès. Casino Ceretà
DIJOUS 2 DE GENER

Bolvir
16h Christmas Market.
Poliesportiu
Llívia
16h Christmas Market
Puigcerdà
9h Casal de Nadal La Quitxalla
Winter. Per a infants des de P3
a 6è de Primària
11h Concert de Nadal amb la
Coral Flor de Neu i visita
del rei Melcior.
Residència Geriàtrica.
16h Parc de Nadal d’Alp i
Puigcerdà. Pavelló Poliesportiu
18h Arribada dels Patges Reials.
Plaça de l’Estació

DIVENDRES 3 DE GENER

Bolvir
16h Christmas Market. Poliesportiu
Llívia
16h Christmas Market
Puigcerdà
9h Casal de Nadal La Quitxalla
Winter. Per a infants des de P3
a 6è de Primària
16h Parc de Nadal d’Alp i
Puigcerdà. Pavelló Poliesportiu
21.30 Temporada Òpera. El
Trencanous. Casino Ceretà
DISSABTE 4 DE GENER

Bolvir
16h Christmas Market. Poliesportiu
La Cerdanya
11h Visita guiada La ruta de
la Solana. Les Claus de les
esglésies de la Cerdanya. Ruta
comarcal
Llívia
16h Christmas Market
Puigcerdà
16h Parc de Nadal d’Alp i
Puigcerdà. Pavelló Poliesportiu
DIUMENGE 5 DE GENER

Bolvir
21h Ses Majestats els Reis
d’Orient visiten els nens i nenes.
Bolvir

Puigcerdà
17h Ses Majestats els Reis
d’Orient visiten Vilallobent.
Local Social de Vilallobent
18h Cavalcada de
Ses Majestats els Reis d’Orient.
Sortida de la plaça de l’Estació
DILLUNS 6 DE GENER

Bellver de Cerdanya
18h Quinto dels Bombers
voluntaris de Bellver de
Cerdanya.
Centre Cívic de Bellver – Sala Cadí
Puigcerdà
16h Parc de Nadal d’Alp i
Puigcerdà.
Pavelló Poliesportiu
DIMECRES 22 DE GENER

Puigcerdà
19.45 Temporada Òpera.
Aida (G. Verdi) – Gran Teatre
del Liceu.
Cinema Avinguda
DIMARTS 17 DE MARÇ

Puigcerdà
20.15 Temporada Òpera.
Fidelio (L. V. Bethoven)
– Royal Opera House de
Londres.
Cinema Avinguda
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