la primavera a la Cerdanya
El relaxament de les restriccions de mobilitat
entre comarques han fet mirar novament la
Cerdanya. Amb les estacions d’esquí tocant
a la ﬁ de la temporada, el blanc de la vall
deixa pas al verd i ﬂoreixen nous motius per
viure els encants de la comarca.
La Cerdanya no necessita grans esdeveniments per atraure els visitants, té espai
suﬁcient per acollir tothom sempre que es
faci amb respecte i seguretat. ViU la Cerdanya torna a ser la guia perfecta per descobrir
la ﬂora i la fauna de la comarca, per
trepitjar-la pam a pam o viure-la des de l’aire,
per conèixer-la a ull nu o a través de noves
lectures que es proposen amb l’arribada
d’una nova Diada de Sant Jordi.
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VIU LA PRIMAVERA A LA CERDANYA
EDITORIAL / ÍNDEX

UNA COMARCA PER RESPIRAR
A PLE PULMÓ
Amb la Setmana Santa encara condicionada per les
mesures contra la COVID-19 i les programacions incertes dels esdeveniments que seguiran durant aquesta
primavera, la Cerdanya encara espera com la comarca
àmpliament natural i saludable que permet fer tot el
que es pot imaginar en un territori de muntanya i amb
un fons paisatgístic emocionant.
No es tracta d'arribar-hi per ampliar la nostra interacció amb altres bombolles de convivència. En aquests
moments, qualsevol possibilitat de mobilitat fins a la
Cerdanya va de sortir de paisatges massa urbanitzats
i trobar-hi la pau, respirar a ple pulmó i amarar-se del
bosc, que tot ho cura, sempre amb respecte pel que fa
a la salut i responsabilitat vers nosaltres i tots aquells
que ens envolten. No es tracta d'ampliar la nostra xarxa social, sinó de trobar temps per a nosaltres, trobar-nos a nosaltres mateixos en un entorn més amable, reflexionar.
Mentre les vacunes no arribin a un gran tant per cent
de la població i no s'aconsegueixi la immunitat de ramat, les oportunitats per sortir s'han d'aprofitar amb
la cura d'allò que no volem que es trenqui o que s'espatlli. Viure i respirar la Cerdanya és un privilegi per a
qui hi viu i pot ser-ho per a tothom si s'hi va amb prudència. En aquest sentit, menys és més. La Cerdanya
té grans i petites coses a oferir, i totes són precioses.
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VIU LA PRIMAVERA A LA CERDANYA
ESQUIEM A LA CERDANYA PER SETMANA SANTA

Temps per esquiar
BONES PREVISIONS PER SETMANA SANTA

Encara que pugui semblar el
contrari, és possible gaudir
amb intensitat de la temporada d'esquí a la Cerdanya
durant aquesta Setmana
Santa. Resten dies per poder-se posar les botes, els
esquís i el casc, i baixar per
algunes de les nombroses pistes de què disposen, per
exemple, les estacions d'esquí alpí de la comarca. Tant
La Molina com Masella han estat treballant perquè tothom qui ho vulgui pugui gaudir d'uns bons dies sobre
la neu, després d'haver recuperat algun servei i posar
totes les facilitats als visitants que s'hi vulguin desplaçar.
De fet, amb l'excepció del confinament comarcal per als
grups bombolla, això permet que gent de tot Catalunya
es pugui desplaçar a les estacions d'esquí per aquestes
dates ja pròximes al final de temporada.

Masella
vol seguir
oberta més
dies

Masella
En el cas de Masella, aquesta nova realitat amb la possibilitat de rebre esquiadors de tot el país ha permès
tres novetats importants. Primer de tot, recuperar part
de la plantilla de la mateixa estació. En segon lloc, amb
més treballadors s'han pogut obrir els sectors de Coma
Oriola (amb la porta que hi
dona accés) i dels Isards (fins
a mitjans de març només hi
havia oberta la porta d'accés
al domini esquiable del Pla
de Masella). En tercer lloc,
l'horari dels remuntadors
s'ha ampliat una hora i mitja
més, tancant els remuntadors a les 4 de la tarda i no
a 2/4 de 3.

Es pot
gaudir
de l'esquí
a les
estacions

Bones notícies doncs per a Masella i per als esquiadors
que s'hi desplacin. A més, com assegura el portaveu de
l'estació, Ramon Boter, "amb perspectiva que vingui més
gent", tal com ja van notar els primers dies d'excepció
del confinament comarcal per a les bombolles de convivència. Esperen, doncs, uns bons dies de Setmana Santa.
"Els telèfons no han parat de sonar, la gent pregunta i
s'interessa", diu Boter. "La reserva de forfets per Setmana Santa és bona", diu, i un dels motius que ho podria
explicar, segons explica, és el fet que "la gent té ganes
d'esquiar". Pràcticament un any després que s'establís
el confinament domiciliari per l'esclat de la pandèmia
de la COVID-19, "hi ha gent que no ha pogut estrenar
la temporada". Una situació que ja ha canviat aquesta
segona quinzena del mes de març i durant els dies forts
de Setmana Santa.

Foto: Masella

Foto: Masella

L'estació cerdana treballa amb l'horitzó que les restriccions per a la setmana festiva es mantinguin com fins
ara. La mobilitat dels grups bombolla els permet oferir
els seus atractius a més clients. I tot i que l'esquí alpí és
un esport segur, en desenvolupar-se a l'aire lliure, des de
Masella fan una crida perquè els visitants siguin responsables. "Tothom ha de seguir els protocols per evitar els
contagis de la COVID-19", diu
Boter. Entre aquestes, distància, ús de mascareta i higiene
de mans, així com seguir totes les indicacions del PROCICAT. "Volem que la gent
sigui coherent i pugin tant com vulguin, però mantenint
la coherència dels grups estables i la unitat familiar, que
és el que marca la Generalitat i les autoritats sanitàries",
assegura el portaveu.

Forfet via
'online'

Actualment, no hi ha data de tancament definida per a
aquesta temporada i les condicions meteorològiques
marcaran quan es donarà per finalitzada la possibilitat
de fer activitats a Masella. "La idea és a mitjans d'abril
o principis de maig. Volem obrir tant com es pugui", defensa Boter, "i que la temporada sigui tant llarga com es
pugui, i més en aquest any, que s'ha desenvolupat amb
moltes restriccions de mobilitat".
La producció de neu amb canons no ha parat aquests dies
per tenir-ho tot a punt de cara als dies forts de Setmana Santa.
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ESQUIEM A LA CERDANYA PER SETMANA SANTA

Foto: Molina

La Molina
De la mateixa manera que a Masella, els protocols COVID-19 estableixen que la compra dels forfets és exclusivament 'online'. Així es pot saber amb previsió la quantitat d'esquiadors que aniran a l'estació i determinar un
màxim d'aforament, així com estar al cas de l'activitat
que es podrà dur a terme durant una jornada concreta.
A La Molina també s'hi podran desplaçar totes les persones que es trobin dins el territori català (siguin de la Cerdanya o vinguin d'una altra comarca, essent bombolla de
convivència) i que hagin adquirit prèviament el seu forfet
per internet. Cal tenir en compte que per aprofitar el domini esquiable de l'estació, s'ha de fer abans del 5 d'abril,
ja que a La Molina la previsió de tancament és el Dilluns
de Pasqua, sempre que les condicions meteorològiques
ho permetin.
Algunes de les novetats recents a l'estació d'esquí de la
Cerdanya han estat la recuperació de la restauració interna al Refugi Niu de l'Àliga, a la cafeteria Costa Rosa
i al restaurant-cafeteria Alabau aquesta segona quinzena de març, així com el servei de passeig en Telecabina,
recuperat també per a aquesta època final d'obertura.
Per tant, ja es pot accedir fins al Niu i accedir així al nou
Photopoint, situat al cim de la Tosa d'Alp.
Es pot gaudir de La Molina des les 9 del matí fins a les
4 de la tarda, amb el servei de lloger de material i es-
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coles d'esquí obertes. És important, però, consultar el
comunicat de neu diari que publica La Molina per estar
al corrent de tot allò que l'estació posa a disposició dels
clients, d'una manera més actualitzada.
A més, els darrers dies també s'ha pogut reprendre el
servei Ski Bus que connecta el Berguedà amb La Molina.
La COVID-19 va obligar a suspendre el servei al desembre
i ara estarà disponible encara del 27 de març al 4 d'abril.
És a dir, màximes facilitats per a tothom qui tingui ganes
de gaudir de la neu i de fer-ho en alguna de les estacions
d'esquí alpí situades a la Cerdanya per Setmana Santa.

VIU LA PRIMAVERA A LA CERDANYA
ESQUIEM A LA CERDANYA PER SETMANA SANTA

Altres propostes
L'esquí alpí no és l'única opció si es vol aprofitar al màxim
la neu, els espais naturals de la Cerdanya i les seves estacions. Ara bé, cal consultar prèviament l'estat d'altres
estacions com les d'esquí nòrdic, per saber quins serveis
ofereixen i en quines condicions, ja que poden variar en
funció de la normativa anti-COVID i les condicions meteorològiques per Setmana Santa.
Una possible opció és dirigir-se a l'estació de Guils Fontanera, un paratge idíl·lic, en una vessant d'infulència atlàntica, que posa a disposició de tothom els circuits de
raquetes de neu per a aquests dies de primavera. Malauradament, no es poden utilitzar les pistes d'esquí nòrdic,
ja que les condicions de neu no permeten dur a terme
l'activitat. Però sempre és interessant descobrir l'entorn
natural de l'estació amb les raquetes als peus.
Es tracta de tres circuits de raquestes per gaudir de la
neu de manera senzilla. Es tracta de recorreguts de 3
fins a 7 quilòmetres, perfectament senyalitzats, perquè
no hi hagi risc de pèrdua. També és una manera de provar experiències noves, canviar els esquís, que són més
habituals, per les raquetes. Només cal dur roba còmoda
i d'abric, ulleres, botes de muntanya i les raquetes, que
es poden recollir al punt de lloguer de la mateixa estació. Tant aquest espai com el punt d'informació i el restaurant (aquest darrer, en cap de setmana) han d'estar

Foto: Facebook Aransa

oberts fins al dia 5 d'abril, quan en principi es donarà la
temporada per acabada.
A l'estació d'esquí nòrdic de Lles, per a aquests dies hi
ha l'opció d'anar al restaurant o bé al refugi Cap del Rec,
ja que l'equipament està tancat al públic per a la pràctica dels esports d'esquí. Sí que han pogut gaudir de les
pistes i del seu entorn alguns grups d'escolars de la comarca, per exemple, i també d'altres territoris. Però les
restriccions i limitacions han afectat que l'estació pogués
mantenir una continuïtat en la seva activitat. Es poden
fer les reserves a través de la pàgina web, on també hi ha
el telèfon del restaurant i del refugi. Aproximadament,
més d'una trentena de persones poden gaudir de la gastronomia del restaurant i de les habitacions del refugi.
Per tant, si s'hi vol anar, cal ser ràpid per posar-se en
contacte amb ells.
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EL LABERINT MÀGIC DE ROCAVIVA

El laberint màgic
de Rocaviva
ON LES PEDRES TENEN VIDA

Trobar-lo no és fàcil, i més difícil és sortir-ne. L'encanteri del laberint màgic de Rocaviva és durador, el visitant pot no voler-ne marxar en un moment donat. El
paratge, proper al nucli de Músser, a Lles de Cerdanya,
és un bosc encantat, una xarxa intrincada de senders
que porten fins a grans roques esculpides, amb rostres de persones o formes animals, enclavades a la natura. Un museu a l'aire lliure amb fins a 600 escultures
disperses a 1.350 metres d'altura, als peus del Cadí.
El creador d'aquest món de fantasia es diu Kliment
Olm. Va treballar-hi durant prop de 30 anys, del 1986
al 2013, inspirant-se en l'ecologia profunda, el que
s'ha anomenat ecosofia, sentir la natura i el món com
un tot connectat.
Actualment, Olm no viu en aquest entorn, però l'indret
necessita guiatge, tant per accedir-hi -el cotxe s'ha de
quedar a Músser, a un quilòmetre de distància del laberint- com per comprendre'l una mica més. D'això se
n'encarreguen les membres de l'Associació Cultural
Rocaviva. S'autoanomenen guies i guardianes d'aquest
lloc. Són qui el van recuperar a partir del 2017, quan
alguns vàndals van aprofitar la solitud del paratge per
malmetre'l. Ara el mantenen, el dignifiquen i el donen
a conèixer.
Visitar Rocaviva és necessària cita prèvia i d'entrada,
no només per la nova normativa sanitària, sinó per
preservar el manteniment de l'espai. El cost és de deu
euros per als majors de quinze anys, de cinc per als
nens i adolescents de sis a quinze anys i és gratuït per
als menors de sis. A través de la pàgina web www.rocaviva.cat, hom pot trobar el telèfon o el correu electrònic per reservar la visita.
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Els visitants s'han de dirigir a l'aparcament de Músser,
des d'on les guardianes informen del punt de trobada
i els guien a través de la pista forestal que porta al laberint màgic. Allà els expliquen el context del paratge
i els inspiren. Qui vol, pot quedar-s'hi després deambulant pels senders, descobrint per ell mateix els tresors d'art i natura que s'amaguen als revolts. Ara que
la mobilitat entre comarques s'ha relaxat, és un bon
lloc per perdre-s'hi amb la bombolla de convivència.

PIRINEUS
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@40pirineus
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VIU LA PRIMAVERA A LA CERDANYA
LA CERDANYA DE 1603

«La Cerdanya ja era
rica i amable al 1603»
ELS ARXIVERS EROLA SIMON I LLUÍS OBIOLS HAN
PUBLICAT 'LA CERDANYA DE 1603', UN LLIBRE QUE
PORTA FINS ALS NOSTRES DIES EL TRACTAT DE
GRAN RELLEVÀNCIA HISTÒRICA QUE VA ESCRIURE
EL RECTOR JOAN TRIGALL

El 1603, Joan Trigall, rector de Vilagrassa (Urgell), va escriure per passar el temps el Tractat del comtat de Cerdanya, un manuscrit que descrivia la vila de Puigcerdà, d'on
era fill, així com la geografia i la realitat socioeconòmica
de la comarca. Quatre segles més tard, la directora de
l'Arxiu Comarcal de la Cerdanya, Erola Simon, i l'arxiver
municipal de la Seu d'Urgell Lluís Obiols han tret a la llum
'La Cerdanya de 1603', la primera publicació íntegra de
l'obra de Trigall, molt interessant des d'un punt de vista
històric, acompanyada d'estudis i cartes que permeten
descobrir la personalitat d'un home amb una gran cultura clàssica i un incipient mètode científic. Parlem amb
un dels seus coautors per descobrir una mica més l'obra.
Per què heu cregut interessant treure la llum aquest
tractat?
Rigall va escriure el text sense voluntat de publicar-lo.
Va deixar-ne l'original i el segle XVIII se'n va fer una còpia de la qual l'Arxiu Comarcal de la Cerdanya en tenia
una part. La descripció que fa de com era Puigcerdà i la
seva terra és molt completa, es tracta d'una fotografia
nítida de com era la Cerdanya en aquells moments. Juntament amb en Lluís vam creure convenient transcriure
el tractat a través de la còpia completa que es troba a
l'Arxiu Nacional de Catalunya, i posar-lo en context. Amb
el temps, aquesta descripció s'ha convertit en un text
històric de primer ordre.

La directora de l'Arxiu Comarcal de la Cerdanya i coautora, Erola Simon

Per què?
Descriu la geografia i la realitat socioeconòmica de la Cerdanya d'aquell temps, què es conreava, què es caçava o
què es pescava, per exemple. Pel text sabem que llavors
a la Cerdanya ja es cultivaven peres i s'exportaven. I sobre
la vila de Puigcerdà en fa una descripció molt detallada,
sobre els carrers, places, edificis i també les activitats que
s'hi feien. Descriu el convent de Sant Francesc, abans Sant
Agustí, que ja no existeix, o els portals de les muralles,
posteriorment arrasades.
Quina imatge de la Cerdanya se'n pot extreure?
Era una comarca rica, amb molts recursos naturals que la
gent aprofitava. Trigall la descriu amb molt d'orgull. Era
rica i amable. Malgrat trobar-se al Pirineu, tenia molt de
terreny cultivable. Tot i que la proximitat amb la frontera
amb França portava lluites constants, tenia un gran interès pels seus recursos.
De què consta el context que embolcalla el tractat de
Joan Trigall en aquesta obra?
Hem fet un estudi perquè s'interpreti bé el manuscrit en
el seu context, i també hem fet un estudi del personatge,
una biografia perquè s'entengui per què escriu com escriu. A més de rector, Joan Trigall era un mestre pagat per
les institucions per fer classes als nens i nenes de Puigcerdà i la rodalia. Acaba viatjant a Terra Santa. Sabem que fa
un viatge a Jerusalem i allà li perdem la pista, no en sabem
res més. Tots coneixem els riscos que comportava un viatge d'aquestes característiques en aquella època.
Com era Joan Trigall?
Una persona molt inquieta amb incipients idees científiques. A l'obra, com a complement, publiquem les delicioses cartes que envia a l'historiador de l'època Jeroni
Pujades sobre com és el Pirineu i els seus cims. Vol saber
si aquelles són les muntanyes més altes. Fa experiments,
puja a la qual considera més alta -creiem que a Carlit- i
des d'allà s'adona que hi ha cims més alts a l'oest.
El llibre és de recent publicació, però encara no heu pogut presentar-lo.
No, el vam publicar el novembre del 2020, però per les circumstàncies, encara no l'hem pogut presentar. Esperem
poder-ho fer oficialment aquest pròxim estiu. L'hem publicat amb Anem Editors, una editorial jove entre Andorra
i Montellà que està creant una col·lecció de textos sobre
històries del Pirineu. No serà un 'best-seller', però té dos
tipus de lectures. Els interessats per la història hi trobaran passatges importants, i a les persones que coneixen
la Cerdanya també els agradarà, perquè les descripcions
són molt planeres i trobaran detalls molt interessants.
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VIU LA PRIMAVERA A LA CERDANYA
EYNE, A POCS QUILÒMETRES DE CATALUNYA

Eyne,
un poble amb encant
LA VILA COMPTA AMB DIVERSES RUTES
PER DESCOBRIR

NO MÉS DE 10 HABITATGES EN TOT EL MUNICIPI
Eyne és un poble francès que se situa als Pirineus
Orientals, a la regió de Languedoc-Rosselló i l'Alta
Cerdanya. La vila compta amb no més de 10 cases, el
que el fa un
petit poble
de muntanEyne ofereix la posya amb un
encant essibilitat de descobrir
pecial, on la
espais d'interès dins
tranquil·litat
regna a tots
el municipi i múltiels racons.
Els
pocs
ples rutes que es pohabitatges
den fer des del poble i
que el conformen, una
per tota la vall
petita església i l'ermita, amb els
seus carrers empedrats d'estil romànic, són els elements que el determinen com un dels típics pobles
catalans d'alta muntanya, encara que es trobi just a
la frontera.
Eyne amaga algunes curiositats com el seu origen, habitat des del Neolític, el que significa que es tracta d'un
poble prehistòric. La seva història es pot conèixer a la
Maison de la Valle d'Eyne, un espai que acull exposicions temporals i permanents de la regió, incloent

Foto: pyrenees-cerdagne.com

temàtiques com la biodiversitat i el desenvolupament
sostenible. La casa també és un punt de partida de
nombroses caminades i excursions i un equipament
cultural i patrimonial únic.
Deixant enrere la 'maison', tornem al poble i tot el
que ofereix. En una visita a Eyne és imprescindible
passar per l'església de Saint-Michel, el dolmen neolític i el pont que presideix el municipi, entre d'altres
punts d'interès a visitar. De fet, no és un dels pobles
més turístics de l'entorn de l'Alta Cerdanya i trobar-ne
informació al respecte és complicat, però Eyne amaga
autèntics tresors al seu voltant. El tret més característic són les múltiples rutes que s'hi poden fer des del

Més de 500
espècies de
plantes hi
conviuen
2021 12
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A POCS QUILÒMETRES DE CATALUNYA

Foto: turisme-canigo.cat

poble per tota la Vall d'Eyne, amb trams on s'hi troben
cascades on remullar-se a ple estiu, amb una gran varietat de flora i fauna al seu voltant.
LA VALL D'EYNE
És coneguda, principalment, per la seva diversitat botànica, amb més de 500 espècies de plantes catalogades, algunes d'elles endèmiques i d'altres d'interès
científic o medicinal. Des de segles enrere ha estat un
espai molt visitat per naturalistes a la recerca de les
varietats que s'hi troben a l'entorn, de la mateixa manera que les múltiples espècies d'insectes. Sota l'objectiu de voler protegir aquest espai i conservar el patrimoni, es va crear la Reserva Natural d'Eyne el 1993.

Foto: pyrenees-cerdagne.com

Relacionat amb la biodiversitat de l'espai, la Maison
ofereix també la possibilitat de visitar el jardí botànic
per posar en relleu les espècies de la vall, i en concret
dels Pirineus catalans. Permet familiaritzar-se amb
les plantes locals, ja siguin comestibles, tòxiques o
medicinals i conèixer millor la relació entre la humanitat i les plantes des del llarg dels segles.
Amb tot això, Eyne és l'espai idoni per visitar amb família o amics, gaudir de la natura i de tots els paratges
que s'hi troben, sortint del mateix poble i recorrent el
seu entorn arreu de la vall.
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VIU LA PRIMAVERA A LA CERDANYA
PARC ANIMALIER DES ANGLES

Retorn a la vida natural
al Parc Animalier
LA FAUNA DELS PIRINEUS EN EL SEU HÀBITAT NATURAL

El Parc Animalier de Les Angles ofereix múltiples opcions
per gaudir d'animals salvatges en el seu hàbitat natural
i una gran mostra de la flora de la regió, un atractiu entorn d'espais naturals a pocs quilòmetres de Catalunya. El
coronavirus ha obligat a tencar-ne l'accés en alguns moments al lalrg de l'any. Cal estar pendent dels avisos al seu
web abans d'emprendre-hi el viatge.
Entre tota la diversitat del parc s'hi troben verros, óssos
brus, camusses, bisons, isards, ovelles, llops, marmotes,
cabres salvatges, cérvols i rens, entre d'altres espècies.
Més de 200 animals viuen en un parc a quatre passes de
l’estació d’esquí de
la zona.

Els circuits permeten
descobrir i aprendre
com viuen algunes
de les espècies
salvatges que
resideixen al parc

Visitar el parc d'animals de Les Angles,
en ple Pirineu, és
experimentar una
aventura enmig de
la muntanya molt
enriquidora, ja que
els animals hi viuen
amb l'espai suficient per sentir-se lliures. No es tracta
d'un zoo, ni d'una reserva on totes les espècies es veuen
obligades a viure agrupades, sinó d'un parc amb una extensió de 37 hectàrees situat a 1.800 metres d'altitud, i on
s'ofereixen dos circuits disponibles: un de 3.500 metres i
un altre de 1.500 metres, per no perdre's cap detall durant la visita. De fet, el recorregut es fa a peu i pot durar
entre una i dues hores, segons la voluntat de cadascú.
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Foto: Parc Animalier Les Angles

VIU LA PRIMAVERA A LA CERDANYA
TÍTOL APARTAT

pectaculars al territori, com és el llac de Matamala. 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.
LES ESTRELLES DEL PARC
Un dels grans animals que es pot descobrir al Parc Animalier
és el linx, sens dubte un dels atractius més importants 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.
A la pàgina web del Parc Animalier es poden consultar els diferents animals que es poden veure segons l'època de l'any,
per escollir al màxim de bé possible el moment de la visita.
L'ENTORN, UN ALTRE GRAN RECLAM

Veure els animals en el seu hàbitat natural és també una
experiència didàctica, ja que petits i grans poden aprendre sobre el natural comportament de les espècies que hi
viuen, quelcom que no succeeix tant en d'altres tipus de
recintes.
Es tracta d'una activitat adequada per viure-la en família o
amics, ja que el tomb pel parc permet descobrir les peculiaritats de cadascuna de les espècies que habiten l'espai.
Segons la temporada, alguns animals es deixaran veure
més que d'altres, i n'hi haurà que, fins i tot, s'acostaran
curiosos per esbrinar què els hi poden oferir els visitants,
a la cerca d'algun aliment diferent al que troben dins les
instal·lacions.

El parc no només permet viure l'experiència al voltant de la
fauna; un altre dels seus atractius és la flora del Pirineu. La
zona compta amb boixeroles, acònits, ginetes, ginebres, passadors del ganxo, lligaboscos, nerets i serbals, entre d'altres
espècies. Tot plegat és una oportunitat per descobrir la gran
diversitat natural de la regió.
El Parc Animalier és una zona forestal de muntanya típica a
la regió. Està pensat perquè tothom triï la seva manera d’entrar en contacte amb la natura i els animals. La visita és un
incentiu per conèixer millor la muntanya i les espècies que hi
habiten. Els nens, més que qualsevol altre visitant, percebran
la importància de les relacions que es poden establir entre
les persones i la natura. Potser el parc està més dissenyat
per a ells que per a adults. Visitar el Parc Animal Angles, únic
als Pirineus, és viure una aventura intensa de muntanya, enriquidora des de molts punts de vista.

INSTAL·LACIONS ACCESSIBLES I FUNCIONALS
El Parc Animalier es troba al terme municipal de Les Angles, a la comarca francesa del Capcir, a mitja hora en
cotxe des de Llívia i a 41 minuts des de Puigcerdà. Té un
còmode pàrquing a les immediacions per facilitar-hi l'accés.
A dins, el parc està distribuït de manera molt funcional
i atractiva. Tots els hàbitats estan dins un tancat, al qual
s'accedeix a través d'un sistema de portes de seguretat.
L'excepció són els llops, els ossos i cérvols, els quals cal observar des de l'altre costat de la tanca.
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 i quan es truqui
amb antelació. El visitant trobarà dins el recorregut diferents punts de pícnic, alguns d’ells amb panoràmiques es-
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VIU LA PRIMAVERA A LA CERDANYA
DESCOBRIM LA CERDANYA DES DE L'AIRE

La Cerdanya
des de l'aire
DE L'AERÒDROM S'ENLAIREN MÚLTIPLES
POSSIBILITATS

Els cims de la Cerdanya no són el punt més alt des d'on
es pot divisar la comarca. Sí es pot fer des dels molts
objectes voladors que habitualment surten de l'Aeròdrom de Cerdanya. Les seves modernes instal·lacions,
que recullen el relleu de l'històric Aero Club, atorguen
a la infraestructura una qualificació de nivell III per a
l'aviació esportiva i permeten activitats i estades integrals, amb una pista asfaltada de 1150 metres de llarg
i 23 d'ample, oficina de vol, benzinera, zona d'esbarjo,
plataforma, hangars i restaurant. La seva situació també és privilegiada, entre Das i Fontanals de Cerdanya,
a tocar de Puigcerdà i de les estacions d'esquí de La
Molina i Masella.
L'assortit
de possibilitats que
p e r m e t
l'Aeròdrom
de Cerdanya en fa
possible
l'entesa público-privada que es
va establir
per mantenir-lo en
funcionament. Les
intsal·lacions cerdanes pertanyen
a
la xarxa d'Aeròdroms de Catalunya i és propietat de
la Generalitat i el Consell Comarcal de Cerdanya. La
gestió, però, recau en el consorci anomenat Gestió Aeronàutica Ceretana, S.L., formada per l'Aero Club Barcelona-Sabadell, CAT Helicòpters i les estacions d'esquí Masella i La Molina. Aquest compendi d'empreses
i entitats fan possible enlairar des de l'aeròdrom cerdà
vols a motor, a vela, ultralleugers o helicòpters, viatges per contemplar el paisatge en una experiència
adrenalínica.

Amb una
qualificació de nivell
III, l'Aeròdrom de
la Cerdanya permet
activitats i estades
integrals, amb una
pista asfaltada de
1150 metres, oficina
de vol, hangars i
restaurant
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DEIXANT-SE EMPORTAR PEL VENT
L'Aeròdrom de Cerdanya és la seu del Centre de vol a
vela de la pròpia comarca. Aquesta pràctica esportiva
consisteix a pilotar una aeronau sense motor aprofitant els moviments de les masses d'aire del cel que
es sobrevola. L'objectiu esportiu, doncs, consisteix a
saber aprofitar les ascendències per guanyar alçada
i, des d'allà, impulsar-se i recórrer llargues distàncies.
A les instal·lacions de l'Aeròdrom conviuen tant esportistes altament preparats que competeixen en grans
campionats com escolars de centres educatius catalans que visiten el centre i pistes per aprendre nocions
de velocitat i aerodinàmica i aplicar-les a certs projectes. Al complex s'ofereix formació a tots nivells de la
mà dels millors instructors.

VIU LA PRIMAVERA A LA CERDANYA
TÍTOL APARTAT

TÍTOL I LLICÈNCIA DE PILOT DE PLANADOR AMB L'AEROCLUB
L'Aeroclub Barcelona-Sabadell ofereix un curs per obtenir el títol i llicència de pilot al comandament de qualsevol planador en vols no remunerats, i aprendre'n en
un entorn idílic com la Cerdanya des de l'aeròdrom
de la comarca. El curs dona la possibilitat d'obtenir la
nova llicència europea SLP (Sailplane Pilot Licence, experimentant el plaer de volar a vela.
La durada del curs és d'aproximadament dos mesos
i permet combinar la fase teòrica amb la fase de vol.
L'obtenció de la llicència depèn de les convocatòries i
superació dels diferents exàmens, i pot variar de tres
a sis mesos.
Per a molts, el vol a vela és la disciplina més pura. Permet experimentar sensacions com el manteniment en
l'aire durant hores sense més combustible que les tèrmiques i els corrents d'aire.
A banda del curs de pilot de planador, l'aeròdrom cerdà acull també formació de pilots d'avió i helicòpter,
impartida per part de l'Aeroclub. A l'Aeròdrom de la
Cerdanya es poden realitzar vols i cursos d'iniciació,
de dron, vol de muntanya, acrobàtic, etc.
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UN PLA PER PROTEGIR EL SEU ENTORN PRIVILEGIAT
El passat estiu, la Generalitat va aprovar el nou pla director urbanístic de l'aeròdrom, el més gran d'Espanya,
amb el consens del Consell Comarcal de la Cerdanya i els
ajuntaments de Das i Fontanals. El pla limita qualsevol
ampliació de la seva superfície, de prop de 67 hectàrees,
i protegeix l'anell paisatgístic que l'envolta. Es preserva
així el seu entorn privilegiat, un dels grans atractius de
l'aviació lúdica i esportiva que s'hi practica. Es limita a 15
metres el vol d'avions a motor i s'hi permeten planadors
sense motor de fins a 24 metres.
A l'interior del recinte, les instal·lacions podran créixer
fins als 6.900 metres quadrats. S'hi preveuen 250 metres
quadrats de noves construccions al sector d'activitats
complementàries, i 2.900 per a nous hangars, dedicats a
aparells de vol sense motor.
Les actuals instal·lacions de l'aeròdrom atrauen competicions importants i pilots d'arreu del món enamorats del cel i la terra de la Cerdanya. Segons l'Aeroclub
Barcelona-Sabadell, en una temporada convencional,
les instal·lacions atrauen 6.000 pernoctacions en hotels
i apartaments de la vall, la majoria per part de participants europeus.

PROP DE TRES DÈCADES ENLAIRANT-SE SENSE
DESCANS
L'Aeròdrom de Cerdanya és la seu de Globus de la Cerdanya, una empresa dedicada a vols turístics que funciona des del 1992. El seu equip de vol és ple de veïns
de la comarca, apassionats de l'aerostació que han fet
de la seva passió una feina. Ells són els millors pilots i
guies per viure una experiència única, amb vistes a la
vall cerdana des d'un balcó privilegiat entre 2.500 i 3.000
metres d'alçada.
El vol en globus acostuma a durar entre una hora i hora
i mitja, una aventura que se sap on comença però no on
acaba, i és que mai es pot predir amb exactitud on ens
portaran els corrents d'aire. L'experiència comença amb
un cafè i acaba amb un bon esmorzar al restaurant de
l'Aeròdrom. Per viure-la, cal fer la reserva 'online'.
De vols que s'ofereixen n'hi ha de molts tipus. Es poden
viure o regalar; n'hi ha per a grups, exclusius, de lluna
plena i "captius", amb corda perquè no s'escapin, especials per a cases de colònies, escoles, casaments i altres
esdeveniments. Respecte als vols que s'acosten a la lluna plena, només es poden realitzar alguns dies de l'any,
però es poden reservar posant-se en contacte amb l'empresa.
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Entre el 2004 i el 2009, la Generalitat va fer diverses inversions en el marc d'un anterior pla director que van
permetre ampliar l'àrea d'estacionaments i hangars,
incorporar una estació meteorològica automàtica a la
terminal i una estació de subministrament de combustible. A banda de vols lúdics i cursos, a l'Aeròdrom de
la Cerdanya també es presten altres serveis com fumigacions de boscos, fotografia aèria, emergències i vols
publicitaris.

VIU LA PRIMAVERA A LA CERDANYA
DOS DIES DE TRIAL DE CLÀSSIQUES

Visita d'altura a Das
EN AQUEST POBLE, UN DELS MÉS ENCANTADORS DE
LA CERDANYA, S'HI POT FER PRÀCTICAMENT DE TOT.
NOMÉS LI FALTA EL MAR, PERÒ TAMPOC NO LI CAL

Amb 1.100 metres d'altitud en el seu punt més baix i
2.537 en el punt més alt, la ubicació del poble de Das
el fa propici per fer qualsevol tipus d'activitat. Aplega
la major part de les instal·lacions d'esquí de l'estació
de Masella, on s'hi poden practicar tot tipus d'esports
d'hivern. Acull, a més, la pista d'aterratge de l'Aeròdrom de Cerdanya, on també s'hi poden practicar tot
tipus d'esports aeris.
Das és un destí ideal
per als amants de les
A Das s'hi poden
emocions fortes, així
com també les més
fer esports aeris
tranquil·les
però
i d'hivern, senigualment atractives.
Municipi
integrat
derisme o rutes
dins el Parc Natural
en bicicleta, desdel
Cadí-Moixeró,
nombrosos itineracobrir la cultura,
ris senyalitzats per
fer a peu, a cavall o
els temples o els
en bicicleta creuen la
seus oficis antics
seva barrera de cingles entre el Pirineu
i Prepirineu. És, també, pas del riu Segre. Curiosa és
la palanca -passera de taulons- que creua de riba a
riba en un dels punts del terme municipal, objectiu de
moltes fotografies.

Més enllà del seu atractiu natural i les possibilitats de
fer activitats a l'aire lliure, Das té un interessant patrimoni eclesiàstic, obres d'art en forma de temples que
bé mereixen una visita. La joia de la corona és la capella de Santa Bàrbara, patrona dels miners, activitat
econòmica molt important al municipi a principis del
segle XX. D'alçada considerable, la capella està protegida com a bé cultural d'interès local. La seva construcció és a base de pedra local calcària disposada de
forma irregular sobre un sòcol fet de grans carreus de
calcària vermella de la regió.
Al nucli de Tartera trobem l'església romànica de Sant
Julià, del segle XI. La construcció de dues naus és un
cas singular a la Cerdanya. Havia estat església parroquial, si bé en l'actualitat resta sense culte. A Sanavastre hi trobem un altre temple romànic curiós, l'església de Sant Iscle i Santa Victòria, sense absis, amb una
façana molt austera i porta lateral. A les acaballes del
segle XII els seus béns més preuats van ser saquejats
pels càtars, com va passar també a l'església de Mosoll, erigida sobre un turó. El que els càtars no es van
poder endur van ser unes sitges d'una època anterior
al subsòl d'aquest darrer temple. D'estil més modern
hi trobem l'església neogòtica de Sant Llorenç, coberta
de llosa a dues aigües i amb un campanar amb coberta piramidal amb elements ornamentals sobre la
porta de ponent.
Pel que fa a edificis civils, destaca l'Ajuntament de Das,
amb més de 125 anys d'història. Però si el que prefereix el visitant és una estona d'il·lustració, no hi ha una
millor idea que la de visitar la Casa del Comú de Das.
Allà s'hi troba la col·lecció-museu amb què el municipi
vol recollir els aspectes més significatius de la vila i de
la vida cerdana en general, amb vocació de recuperar
el patrimoni etnològic de la Cerdanya.
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VIU LA PRIMAVERA A LA CERDANYA
DE DESCOBERTA PER GUILS DE CERDANYA

Descobrim
Guils de Cerdanya
NATURA, ESPORT I ARQUITECTURA ROMÀNICA

Guils de Cerdanya és un petit poble de la comarca que
destaca per l'entorn que l'envolta. A pocs quilòmetres
de la capital, està rodejat per paisatges molt bonics que
fan que molts turistes s'hi acostin durant les quatre estacions de l'any. Bona part de les façanes dels edificis
són de pedra, cosa que conforma una imatge de postal.
A prop del llogaret s'hi troba l'estació d'esquí Guils Fontanera, que destaca per ser l'únic complex d'esquí de
fons de la demarcació de Girona.

Foto: Ajuntament de Guils

L'espai és un bon destí per als amants de l'esport i les
aventures, ja que s'hi pot realitzar un ampli ventall de
rutes, sigui amb bicicleta o caminant. Algunes propostes molt atractives són l'itinerari que porta fins al preciós Estany del Malniu, i per als ciclistes un bon recorregut és la ruta del Contrabandista.
Foto: Ajuntament de Guils

Però els que visitin aquesta localitat no només gaudiran de paisatges i esport. Els amants de l'arquitectura
i l'art gaudiran amb diferents elements arquitectònics
del romànic que es poden visitar en aquest poblet.
El pont de Sant Martí d'Aravó, per exemple, és una obra
situada entre Guils i Puigcerdà, tot i que pertany al terme municipal de la primera població. La construcció
està inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de
Catalunya. Tot i ser d'origen romà, el pont es va reconstruir l'any 1326. Està format per dos arcs de mig punt
i permet travessar el riu Aravó, també conegut com a
Querol. Molt a prop s'hi troba una petita església dedicada a Sant Martí que data del segle X.
L'església de Sant Esteve és un altre punt d'interès molt
recomanable. El recinte eclesiàstic és de les millors
obres arquitectòniques del romànic de la comarca ceretana. De fet, està considerada com a Bé Cultural d'Interès Nacional, en la categoria de monument històric.
Segons l'Ajuntament, la seva existència data a principis
del segle IX. L'edifici destaca per una preciosa portalada
i un atractiu campanar.

Foto: Esglèsia Sant Vicenç de Saneja

A més de tot això, Guils també destaca per variades
esglésies romàniques, com per exemple l'Església de
Sant Martí o la de Sant Vicenç de Saneja. Aquesta última està protegida com a Bé Cultural d'Interès local i
va ser construïda cap al segle XII. Dins d'aquest recinte
eclesiàstic hi havia la talla d'una verge romànica de començaments del segle XIII, però es troba desapareguda. També disposava d'uns retaules, però actualment
es conserven en el Museu Episcopal de Vic.
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Foto: lugaresdenieve.com - Estació d'esquí de Guils Fontanera

VIU LA PRIMAVERA A LA CERDANYA
LA PETITA CERDANYA: BELLVER

Ens perdem per
Bellver de Cerdanya
BELLVER DE CERDANYA ÉS UN MUNICIPI
AMB MOLT D'ENCANT

El poble és ideal per fer-hi esports d'aventura i excursions gràcies als boscos i l'entorn, però també ha
estat font d'inspiració per als artistes i pintors. De fet,
el poeta i escriptor Gustavo Adolfo Bécquer es va desplaçar una temporada fins a aquesta regió, lloc on es
va inspirar per acabar publicant l'obra 'La cruz del diablo', en què es relata l'origen d'una creu ubicada en
una cova.
La localitat es troba al Parc Natural del Cadí-Moixeró,
un espai fantàstic per practicar-hi senderisme, sentir
la natura i observar la flora i la fauna que hi habita.
Si encara queda neu, una activitat molt profitosa és
descobrir el medi a través de raquetes de neu. La proposta és idònia per fer esport i salut i al mateix temps
gaudir dels espectaculars paisatges coberts de blanc.
Els amants de la cultura i la història tenen en aquesta
localitat l'oportunitat de transportar-se a l'edat mitjana, ja que el poble va estar emmurallat. La fortificació
estava construïda en un lloc estratègic perquè estava
situada entre la frontera, el comtat de Cerdanya i el
comtat d'Urgell. A més, defensava el Camí Ral, que actualment és una part del conegut Camí de Santiago.
El llogaret presenta precioses façanes de pedra, típiques de l'alta muntanya. Aquest tipus d'arquitectura
es pot apreciar, sobretot, a la zona on hi ha ubicat
l'Ajuntament, ja que segurament és la part més antiga
del poble. Encara ara es poden veure restes de les
muralles i es conserven perfectament les torres de
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Foto: Ajuntament de Bellver

defensa. Una d'elles rep el nom de Torre de la Presó.
Els preciosos carrers empedrats rememoren el passat
de la població, però també fan del lloc un indret únic.
La comarca ceretana és ideal per als amants del romànic. A tota la regió es poden trobar esglésies construïdes amb aquest estil arquitectònic, però aquesta
població pot presumir de tenir-ne 14 en tot el terme
municipal. Algunes d'aquestes són la Capella de Sant
Martí dels Castells, la Basílica de Santa Maria de Talló,
l'Església de Santa Eulàlia de Pi o l'Església de Sant
Julià de Pedra, per citar-ne algunes.
Cada any, per setmana Santa, durant el dilluns de Pasqua es realitzava un aplec a la Font de Talló. En aquest
bonic punt de la vila es protagonitzaven balls enmig
dels sembrats perquè la collita fos bona. Segons la
tradició, hi poden ballar totes les dones, però només
els homes nascuts al municipi. Enguany, amb la COVID-19, no es podrà portar a terme.

VIU LA PRIMAVERA A LA CERDANYA
LA PETITA CERDANYA: BELLVER

Els nuclis de Bellver,
un patrimoni preciós
Bellver de Cerdanya està format per 21 nuclis. Bona part
d'aquests posseeixen alguna església romànica, i molts
dels noms d'aquests poblets tenen un origen preromà.
Aquests espais que formen part de Bellver són molt bonics i gairebé semblen trets d'un quadre. Són llocs rurals,
pastorals i bucòlics formats, en la seva gran majoria, per
masies de pagès. La ramaderia és molt important aquí,
i és habitual veure-hi bestiar pasturant, especialment
vaques. D'entre la vintena de poblats per visitar recomanem els següents, malgrat que tots són destinacions
precioses per descobrir-hi algun tret atractiu.
- Bor
És un lloc fantàstic per deixar-s'hi perdre i desconnectar. Envoltat de natura, boscos i amb cases de pedres
típiques del Pirineu, és una visita que no deixarà indiferent a ningú. Els amants de la història gaudiran molt en
aquest punt de Bellver gràcies a la cova de la Fou, ja que
s'hi han trobat restes arqueològiques des del neolític.
A més, la cavitat rocosa també és molt coneguda entre
els entesos de l'espeleologia perquè a dintre hi ha tota
una xarxa de galeries que connecten amb l'exterior. En
l'àmbit arquitectònic, sobresurt per l'església romànica
de Sant Marcel, que està protegida com a Bé Cultural
d'Interès local.
- Talltendre
S'hi pot visitar una església romànica que està dedicada
als sants Iscle i Victòria. Els verds prats que l'envolten fan
que sigui una destinació molt atractiva per als amants
de les fotografies, però aquest indret és especialment
conegut pels naps de Talltendre, si bé aquest tubercle
es conrea a tota la comarca. L'aliment és imprescindible
a la Cerdanya, ja que és un ingredient molt utilitzat en la
cuina ceretana. Acompanya plats gastronòmics com el
tiró amb naps i altres guisats.

Santa Eugènia de Nerellà. Foto: Ajuntament de Bellver

Bor. Foto: Ajuntament de Bellver

- Talló
L'església de Santa Maria de Talló està declarada Bé
Cultural d'Interès Nacional. És el recinte eclesiàstic més
gran de la comarca, és d'estil romànic i és conegut com
la Catedral de la Cerdanya perquè era el lloc de culte
més important de la regió ceretana. A Talló també té
lloc una celebració molt arrelada, el dilluns de Pasqua se
celebra l'aplec de la font de Talló, on s'hi realitzen balls.
Aquesta tradició és una festivitat d'origen pagà sobre el
culte a la terra i a l'aigua, tot i que molta gent es pensa
que es venera una Mare de Déu que hi ha en una petita
capella.
- Sant Martí dels Castells
S'hi poden observar les restes d'un castell que havia estat estratègic donada l'altitud en què es trobava. A dins
la fortificació s'hi troba una altra l’església romànica,
l'església de Sant Martí dels Castells. Des de la construcció hi han unes bones vistes de tot l'entorn.
- Santa Eugènia de Nerellà
A més d'estar en un entorn privilegiat, rodejat de boscos
i prats verds, cal mencionar que el campanar és semblant a la Torre de Pisa, ja que està una mica inclinat.
Aquest símil fa que la població sigui molt visitada.

Sant Martí dels Castells. Foto:Ajuntament de Bellver
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VIU LA PRIMAVERA A LA CERDANYA
EL CASTELL DE LLÍVIA

El Castell de Llívia,
història i paisatge
en un únic punt
El Castell de Llívia és una visita obligada d'aquest municipi i un dels principals atractius turístics del poble.
Aquesta fortificació està declarada com a Bé Cultural
d'Interès Nacional i està inclosa en l'Inventari del Patrimoni Cultural Català. Es tracta d'una construcció
medieval situada a dalt del Puig de Llívia, a uns 1.350
metres d'altitud. La seva posició fa que des d'aquesta obra
arquitectònica hi hagi unes vistes impressionants de l'entorn
de Llívia, de la plana ceretana i
de la Serralada del Cadí.
Malgrat que no es pot veure la
totalitat del castell perquè està
en ruïnes i se'n conserven les
muralles a molt poca alçada,
aquest indret té un gran valor
històric, ja que, arran de les excavacions arqueològiques que
s'hi han anat fent, es van detectar estructures que podrien
ser del segle XI. L'edifici té una
forma rectangular amb torres
de vigilància a cada vèrtex. S'hi
pot pujar a peu des del poble
i es tarda una mica menys de
mitja hora.

Foto: Turisme Llívia

Cap al segle XV, el castell va ser assetjat durant 14 mesos per tropes franceses, a causa d'un conflicte entre la
Generalitat i el comte rei Joan II, que va acabar amb la
intervenció de França. El castlà del castell es va rendir.
Un cop conquerida la fortalesa, el rei Lluís XI de França
va ordenar destruir-la. La destrucció va ser tan gran,
que per aquest motiu les restes es troben gairebé arran
de terra i amb prou feines es veu des de la localitat.
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Foto: Ajuntament Llívia

Després de gairebé 20 anys de tasques de restauració,
el 2013 van finalitzar les obres, on, al marge de fer-hi
treballs, també es van adequar unes passarel·les que
permeten visitar l'interior del castell sense danyar ni erosionar tots els elements que encara s'hi conserven. En
el cas de les torres, les van convertir en petits miradors
perquè els visitants puguin gaudir de les vistes que hi ha.
L'objectiu de tirar endavant el projecte de remodelació
ha suposat posar en valor tot aquest patrimoni llivienc.

VIU LA PRIMAVERA A LA CERDANYA
DESCOBRIM EL PARC DE SHIERBECK DE PUIGCERDÀ

El parc Shierbeck,
el Central Park
de Puigcerdà

El parc s'anomena
Schierbeck en honor
al Cònsol General de
Dinamarca a Barcelona,
German Schierbeck

LA PRIMAVERA PERMET UN ESPECTACLE DE FAUNA
I FLORA A L'ENTORN DE L'ESTANY DE PUIGCERDÀ

Sense cap mena de dubte, l'estany de Puigcerdà és
una parada obligada per a tots els visitants que venen a passar una estada a la comarca. L'estany està
situat dins el parc Schierbeck, un espai verd ideal per
passejar-hi amb la família, la parella o els amics. És
habitual veure-hi ocells, especialment ànecs i cignes.
També hi habiten diferents espècies de peixos autòctons. Dins del parc, destaca la gran diversitat de flora
i és força habitual trobar-se esquirols saltant entre les
branques.
Durant la primavera, la gespa de l'espai és més verda
que mai. Passejar una estona per la zona és molt relaxant. Sovint els cants dels ocells acompanyen els vianants que visiten aquest magnífic indret de la capital.
Els més menuts també podran passar-s'ho d'allò més
bé gràcies a una sèrie d'elements d'esbarjo, com ara
gronxadors i tobogans.
Els amants de la literatura podran gaudir de la ruta
de l'escriptor Ruiz Zafón dins del mateix parc. Aquest
itinerari està basat mitjançant la recreació dels llocs
d’interès que es desenvolupen a la trama de la novel·la 'El Joc de l’Àngel'. Aquest atractiu turístic comença a prop de l'estació de trens de la vila i és una
idea fantàstica aventura-s'hi, ja que pot ser una gran
manera de descobrir Puigcerdà perquè, a més de passar pel parc, també té cabuda entre altres llocs del
municipi. El recorregut està marcat i senyalitzat amb
petites columnes de granit amb unes plaques on es
llegeixen textos de la novel·la que fan referència als
llocs per on es passa.

Foto: Pàgina web Turisme Puigcerdà

Foto: Pàgina web Turisme Puigcerdà

A l'hivern, si l'estany es glaça i presenta una superfície mínima de congelació, molts aprofiten per practicar-hi alguns dels esports més arrelats i practicats de
la capital, com és per exemple l'hoquei o el patinatge
artístic, ambdós sobre gel. La darrera vegada que va
passar aquest fet va ser el 2018, quan una forta nevada va provocar que l'estany acumulés uns 14 centímetres de gel.
El parc s'anomena Schierbeck en honor al Cònsol General de Dinamarca a Barcelona, German Schierbeck.
Aquest va tenir una residència d'estiu a la capital ceretana i va ser l'artífex que es portés a terme l'espai
verd a finals del segle XIX. Segons l'oficina de Turisme
de Puigcerdà, el danès va fer la donació dels terrenys.
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Foto: Pàgina web Turisme Puigcerdà

VIU LA PRIMAVERA A LA CERDANYA
NOVES EXPERIÈNCIES AL REBOST DE GER

El Rebost de Ger continua
amb nous propietaris
L'ESTABLIMENT OFEREIX NOVES EXPERIÈNCIES

En quin moment decidiu seguir amb la gerència
del restaurant?
A finals de juny ens van buscar perquè cercaven algú que
pogués assumir El Rebost de Ger, que és el restaurant i els
apartaments túristics que hi ha a dalt. Ells ens van demanar
de quedar-nos amb la gerència de l'establiment; vam empatitzar amb la Xusa, la propietària del rebost, i vam decidir
agafar-ho. Ara nosaltres hem apostat per seguir amb la seva
cuina, però amb aportacions nostres i del nou xef, que també vol posar el seu segell.
Quins canvis heu fet al nou Rebost de Ger?
Des del punt de vista de tracte, filosofia i el tipus de cuina,
seguim amb la línia de la Xusa, però aportem una línia molt
més oberta al que és la gastronomia general de la Península
Ibèrica. No ens volem tancar només en la gastronomia de
la Cerdanya, volem oferir experiències gastronòmiques amb
altres productes d'arreu d'Espanya. Una altra de les coses
interessants és que també obrim una mica més la carta al
món del peix, que és un dels atractius que aquí a la Cerdanya costa una mica de trobar. És complicat que aquí hi hagi
restaurants amb una carta equilibrada entre carns, peixos,
guisats i primers plats. Nosaltres no volem ser un restaurant
de peix, ni molt menys, perquè estem molt lluny de ser-ho,
però sí que forma part, com a mínim, en un 40% de la carta,
de la nostra oferta, amb propostes que barregen l'alta gastronomia i la cuina de tota la vida.
Què és el nou obrador?
Nosaltres, abans d'adquirir El Rebost de Ger, ja érem residents de la Cerdanya, perquè hi hem tingut una casa des
de fa més de 30 anys. Sempre hem cregut que hi ha una
mancança els divendres a la nit i els diumenges, quan no
se sap massa on anar per passar la tarda. Per aquest motiu
nosaltres hem obert una taverna, que és l'obrador del Rebost de Ger, on el que volem és fer alta gastronomia però de
baix perfil. És a dir, volem fer uns entrepans extraordinaris i
unes tapes de gran qualitat, però en un espai on es barregi
la cultura a través d'esdeveniments varis: musicals, poesia
i literatura, entre d'altres, i oci de màxim consum, com són
partits de futbol, jugar al domino o a les cartes. En definitiva,
un punt de trobada.

ENTREVISTA A ARTUR BOSCH,
GERENT D'EL REBOST DE GER
Està obert ja l'establiment?
De moment no ho estan ni la taverna, ni el Rebost fins el
dia 29 de març, que és la data en què ens veiem capaços de
tornar després de tants mesos tancats. Volem fer-ho bé i no
precipitar-nos.
Com podem conèixer més detalls del Rebost i de
l'obrador?
El més indicat és accedir a la pàgina web o directament trucar al telèfon d'informació i sol·licitar la reserva pertinent el
dia que s'hi vulgui anar. Un dels protocols que volem implantar és que cada vegada que vinguin els clients els ensenyarem l'obrador, perquè així cada vegada que vinguin a
sopar puguin venir també a fer una copa a la nit. També és
una mesura perquè els treballadors del restaurant puguin
descansar. Quan arriba certa hora, hi ha l'opció de baixar
cap a l'obrador i permetre que es vagi preparant el restaurant per tancar i tornar a obrir el dia següent.
Com va anar l'experiència de l'any passat?
Va ser tot un èxit. Estem rebent trucades contínuament i ens
sap molt greu no poder avançar l'obertura aquest any, però
tots som conscients de com ens han anat informant els polítics sobre el que es pot fer i el que no, i la veritat és que,
com que no hi ha hagut una seguretat real, nosaltres no
hem pogut començar a plantejar-nos obrir, perquè al final
és cremar energies per a res. En el moment en el qual hem
sabut que podem tornar a obrir ens hem posat a treballar
per a fer-ho. Ara esperem que quan acabi la Setmana Santa
no ens tornin a tancar, perquè hi ha moltes persones que ho
estan passant malament.
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GASTRONOMIA

La xarcuteria Rolland,
especialista en l'elaboració
de pa de fetge
AQUESTA MODALITAT DE PATÉ ÉS MOLT TÍPICA
A LA CERDANYA I A TOT EL PIRINEU

El pa de fetge és un producte gastronòmic molt típic
de la Cerdanya i també de les comarques del Pirineu.
És una modalitat de paté de campanya elaborada pels
francesos que va arribar a la comarca i que s'hi ha
acabat quedant. El producte agrada molt i es pot comprar a moltes xarcuteries de la regió. Una d'aquestes
és la Xarcuteria Rolland, especialista en la preparació
d'aquest menjar.
«La pròpia clientela ens diu que el pa de fetge que fem
agrada molt», comenta Assumpta Druguet, copropietària de la xarcuteria. El negoci utilitza carn i fetge de
porc embolicats amb mantellina, a més d'alls, julivert,
pebre i sal com a ingredients bàsics per a la creació del
pa de fetge. El seu producte, però, té un acabat diferent respecte de molts altres obradors. «A molts llocs
el pa de fetge és per untar; el nostre és més compacte,
es menja com si fos un embotit però el gust que té és
de paté. L'aspecte d'embotit fa que sigui més atractiu a
nivell visual», assegura Druguet.
El pa de fetge és l'embotit que més vegades compren
els turistes en aquest recinte; fins i tot, moltes de les
persones que han tastat aquest àpat acaben tornant
perquè consideren que és de gran qualitat. «La gent
acaba tornant a casa nostra a buscar el pa de fetge»,
assegura la responsable de la botiga.
La xarcuteria no només és reconeguda pels clients que
reben, també pel Diploma de Mestre Artesà en la categoria xarcuter-cansalader que va obtenir el 2018, distinció que atorga la Generalitat de Catalunya.
El pa de fetge que elaboren des de la Xarcuteria Rolland
es pot trobar a dos indrets de la Cerdanya, tant a Llívia
com a Puigcerdà, que és on hi tenen botiga. A més de
pa de fetge, també són especialistes en altres productes, com ara els embotits, fets de manera tradicional i
artesana. Destaquen els bulls, els bulls de fetge o els
xoriços. Un dels secrets dels gestors de la xarcuteria
és la utilització de productes de la terra i de quilòmetre
zero, un aspecte que és fonamental per a l'elaboració
del seu famós pa de fetge. «Nosaltres creiem que la
carn ha de ser bona i no massa grassa. La fem coure al
forn tota la nit unes quatre o cinc hores a una temperatura molt baixa. Que la matèria primera sigui bona és
un gran què», explica la copropietària de l'establiment.
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VIU LA PRIMAVERA A LA CERDANYA
SANT JORDI A LA CERDANYA - PROPOSTES LITERÀRIES

Com gaudir del Sant Jordi amb autors locals
RECOLLIM OBRES RECENTS VINCULADES A LA CERDANYA A LA DIADA D'AQUEST 2021

El de l'any passat ja va ser un Sant Jordi diferent, i el d'aquest any segueix
la mateixa línia. La Diada s'adapta a
la situació actual causada per la pandèmia i convida a endinsar-se en
la lectura sense esdeveniments de
gran format. I què millor que en els
temps que corren apostar pels autors
locals i de proximitat, per les seves
creacions, i donar-los l'oportunitat
de formar part de la nostra col·lecció,
encara que les seves no siguin grans
produccions ni es promocionin arreu
del territori.

la comissaria dels mossos de Puigcerdà per denunciar que la mort
de l'andorrà David Daudé a la cursa
Cavall dels Vents del Cadí l'any 2012
realment va ser un homicidi. El sergent Salvador Grabulosa s'encarrega de la investigació i segueix una
trama tortuosa on s'hi veuen implicats la màfia russa i xina, colles de
contraban, jueus, vells republicans
i un personatge anomenat Anselm
que mou els fils de la història. Tot
dins els Pirineus envoltats de neu en
ple hivern.

conductor un sentiment comú entre els cerdans: el patriotisme local.
Lupiàñez parla de la cerdanitat, un
sentiment que els veïns de la comarca porten forjat en la seva identitat i
que llueixen amb orgull allà on van.
Encara que algunes de les narracions no tenen res a veure amb la
realitat actual, d'altres sí que s'han
basat en experiències viscudes, totes relacionades amb la Cerdanya
del segle passat, una vall rural de
famílies tradicionals abans de l'arribada del turisme.

MORIR A CAVALL DELS VENTS.
JORDI COROMINAS / LLORENÇ
PLANES

SENTIMENTS AMAGATS DE LA
GENT DE LA CERDANYA.
GABRIEL LUPIÀÑEZ

CERDANYA EN FAMÍLIA.
MANEL FIGUERA

A través de l'Editorial Andorra, Corominas i Planes presenten una obra
que es va editar el passat 2019 en
català. Es cataloga com una novel·
la d'intriga on un anònim arriba a

Aquest veí de Prats i Sansor va publicar a finals del 2020 un recull de
set relats curts ambientats en el
segle XX, abans de l'obertura del
túnel del Cadí, que tenen com a fil

L'escriptor i excursionista Manel Figuera ha sintetitzat la seva llarga
experiència fent recorreguts per les
muntanyes de la Cerdanya en un llibre que reuneix 50 excursions a peu
per indrets de la comarca i una guia

Rehabilitació domiciliaria

Teràpia Gestalt

· Problemes de mobilitat

· Gestió emocional

· Ictus

· Relacions humanes

· RHB post operatòries

· Creixement personal

· Malalties degeneratives
· Dolor Crònic
+34 620 080 089
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VIU LA PRIMAVERA A LA CERDANYA
PROPOSTES LITERÀRIES

que inclou 10 itineraris amb raquetes de neu. El recull està dirigit a un
públic familiar, sota l'objectiu de divulgar la Cerdanya amb excursions
assequibles per a tots els públics
per conèixer el territori, ja que hi ha
molts llocs de la comarca per descobrir.
La publicació s'ha estat gestant durant gairebé tres anys perquè, segons el seu autor, a diferència de
l'alta muntanya, on els camins no varien, en la mitja o baixa muntanya és
molt més fàcil que hi hagi canvis i per
tant s'ha d'estar més atent.

tualment o de forma recurrent.

manuscrit on descrivia la vila de Puigcerdà, d'on era fill, la història i la geografia de la Cerdanya. Anys més tard
va fer arribar unes cartes a l'historiador Jeroni Pujades, en les quals relatava les seves excursions a la muntanya
per fer observacions geogràfiques del
Pirineu.

EL REI DE LA CERDANYA.
SEBASTIÀ BENNASAR

L'autor narra en aquesta novel·la la
història de Martí Cots Saleta, també
conegut com a Rambo, un fugitiu que
va portar molts mal de caps a la policia
de la Cerdanya durant gairebé tres dècades. La meitat dels anys els va passar
entrant i sortint de la presó, però estant en llibertat era capaç d'amagar-se
on fos, viure a la intempèrie superant
les dures nits d'hivern dels Pirineus i
amagat en muntanyes inhòspites. Si
aconseguien localitzar-lo, era capaç de
fugir de tots els controls policials perquè la Cerdanya era el seu regne.

LABERINT DE PARAULES.
JOSEP MARIA ROSET

Josep Maria Roset va autoeditar a finals del 2020, juntament amb un artista gràfic, la seva primera obra publicada, un recull de poemes en català
i castellà, alguns de romàntics i molts
sobre la seva experiència vital o la
seva estimada vall cerdana. Altres, a
mode de faula, deixen reflexions per
a la vida.

GUIA D'OCELLS DE
LA CERDANYA. LLUÍS SERRA

El passat 2020 l'Editorial Saloria va
publicar la guia on Lluís Serra mostra el paper de la Cerdanya com una
àmplia vall que és de gran importància per a les aus per la seva funció de
corredor migratori. L'article tracta totes les espècies d'ocells que en algun
moment de l'any es troben o s'han
pogut trobar a la comarca, sigui pun-

LA CERDANYA DE 1603.
EROLA SIMON I LLUÍS OBIOLS

Aquesta publicació és un recull de
l'obra íntegra de Joan Trigall, rector de
Vilagrassa, a l'Urgell. Va escriure un

Roset va animar-se a publicar després
que experts avalessin la seva obra a
les xarxes socials. L'edició del llibre va
coincidir amb el seu 1er Premi als Jocs
Florals de Cerdanya.
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ITINERARI DE LA LLÚDRIGA

Seguint les passes
de les llúdrigues
UN SENDER PER FER AMB TOTA LA FAMÍLIA
RECORRE EL SEGRE A MARTINET

Més enllà de Bellver, un recorregut fàcil per fer en
família, molt adient per fer amb nens i nenes, que
permet descobrir el bosc de ribera del Segre al seu
pas per Martinet. Es coneix com l'Itinerari de la Llúdriga, té un desnivell acumulat de 35 metres i es pot fer
en una hora. Es tracta d'un recorregut que comença i
acaba a l'aparcament del sector d'equipaments esportius de Martinet.
L'itinerari recorre el marge del Segre. Se'n diu "de la llúdriga" perquè es troba dins la reserva Natural Segre-Prullans, creada el 1987 per garantir la supervivència de les
darreres poblacions d'aquesta espècie que quedaven a
la Cerdanya. El camí és farcit de panells explicatius i il·lustrats que parlen de les característiques més importants
de la llúdriga i de la vegetació de ribera, així com altres
representants de la fauna del lloc. La ruta, doncs, ens
dóna l'oportunitat d'exercitar-nos mentre aprenem.

Arribarà un moment que el camí es farà més estret i se
separarà uns metres del curs del riu. Comença llavors
el suau pendent de què consta aquesta ruta pel vessant
d'una muntanya. Des del cim del recorregut, veurem de
manera nítida els meandres del Segre i el dibuix que fa
en aquest punt.
El lloc és un mirador de fauna privilegiat sobre el riu. Un
panell indica tots els animals que podem veure si tenim
sort. Si els visitants veiessin una llúdriga des d'aquí, ja
haurien fet el dia. Aquest mamífer sol tenir una llargada d'un metre i pesa uns 20 quilos. Poden restar sota
l'aigua fins a cinc minuts sense respirar. Les seves petjades es coneixen per marcar cinc dits i una membrana
interna.

Deixem el cotxe aparcat al sector d'equipaments esportius de Martinet, a la Casa del Riu, la banda sud del pont
sobre el riu Segre. Mentre contemplem boniques vistes
del poble banyat pel riu, trobarem l'indicador per iniciar
la ruta. Comencem pel passeig del riu que, de sobte, es
convertirà en una pista de terra, amb el Segre sempre
a l'esquerra. Després de passar pel costat del camp de
futbol, trobarem les escales de l'antic camí que uneix
Martinet i Montellà.
Aviat ens podrem fixar en totes les varietats de la vegetació de ribera en aquest indret, des de plantes amb arrels
submergides a arbustos preparats per suportar les crescudes del riu, passant per diferents espècies d'arbres,
des de pollancres a freixes, oms i verns. La ribera del
Segre té algunes de les millors vernedes de la península.

El punt més alt del recorregut és també la meitat del
trajecte, el camí finalitza desfent el recorregut que hem
emprès des de Martinet. Si els visitants ho prefereixen,
encara poden seguir en direcció est, seguint el curs del
Segre aigües amunt fins a Sant Martí dels Castells, en cas
que el recorregut se'ls hagi fet curt.

Fotos: rutespirineus.cat
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ENTREVISTA A L'ESPORTISTA I ARTISTA ARACELI SEGARRA

«Vivim l'aventura de la vida
amb emoció, no amb pesar»
LA FILOSOFIA DE VIDA DE L'ESPORTISTA I ARTISTA ARACELI SEGARRA
L'HA AJUDAT A VIURE LA PANDÈMIA SENSE ANGOIXA

Alpinista, escaladora, ciclista, esquiadora, escriptora, il·lustradora o
conferenciant. El 1996 es va convertir en la primera dona de tot l'estat
a fer el cim de l'Everest. En l'àmbit literari, és famosa per ser l'autora de
'Els viatges de la Tina', de l'editorial
Alpina. A Araceli Segarra, però, no li
agraden els reconeixements ni les
etiquetes ni les imposicions. Li encanta viure en la incertesa, planteja
la vida com una aventura i és per
això que la pandèmia del coronavirus no l'ha afectat de manera angoixant. Parlem amb aquesta ànima
lliure per aprendre a caminar per la
corda fluixa, per a la qual cosa no
ens han preparat.
Quina és la seva vinculació amb la
Cerdanya?
Bé, jo visc a la Cerdanya lleidatana.
Havia viscut a la ciutat, però la muntanya és el meu hàbitat natural.
En l'àmbit esportiu, què li ha deixat fer la COVID-19?
Més aviat, què m'han deixat fer els
Mossos d'Esquadra! (Riu). Jo faig
una vida esportiva bastant aïllada
de les masses, si apliques una mica
de criteri, no passa res. Hi ha part
de la normativa que no té gaire sentit. Però aquí a la comarca tinc tot
el que necessito, puc escalar en gel
i en roca, puc anar en bicicleta i fer
esquí de muntanya. Ho tinc tot.
Es considera una esportista professional?
No m'hi considero perquè no em paguen per fer-ho. Per a mi l'esport és
una afició, un instint. Tendim a voler
posar etiquetes a tot, però de vegades és difícil etiquetar. No necessito
fer esport per una necessitat vital, no
busco espònsors, tot i que me n'han
ofert. L'esport per a mi és una eina
per a la vida de la qual no n'he acabat fent una feina, potser més aviat
una carrera o una trajectòria vital.
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Ha aconseguit fites molt importants.
Però la repercussió mediàtica em va
arribar arran de la participació en
un documental. Jo no he buscat mai
els focus mediàtics. Crec que, com
en molts àmbits, hi ha més gent
bona desconeguda que gent bona
mediàtica que es dóna a conèixer.
Què és l'esport per a vostè?
Una via per trobar sentit a la vida.
Ha tingut diferents connotacions al
llarg dels anys, l'he viscut diferent de
jove que de més gran, però sempre
ha tingut un component d'incertesa.
És una sensació que m'encanta, no
saber què faré la setmana que ve
no em provoca angoixa. Aquesta
manera de viure l'aplico ara també
durant la pandèmia, que tampoc no
l'he viscuda amb angoixa.
Però la concepció occidental és la
de marcar-se i superar metes.
Ens han educat en la certesa, forma
part de la tradició educativa. Quan
perdem aquestes certeses és quan
ens angoixem.
Entendre que el món és canvi li ha
servit per a aquest moment?
Hauríem d'intentar viure la vida
d'una manera divertida sempre que
sigui possible, dins uns paràmetres
de normalitat. No saber què passarà és una aventura, vivim-la amb
emoció, no amb pesar.
La faceta com a escriptora i il·lustradora és la seva faceta professional?
Sí, tinc el mal costum de menjar tres
cops al dia i tinc les meves feines,
faig dibuixos, escric, faig conferències... Tot això amb la pràctica esportiva es retroalimenta, tot va encaixant en la meva vida.
Amb motiu del Sant Jordi, ha presentat alguna novetat?
No, darrerament no he fet res de

Foto. Alfons Valls

nou. No és la meva intenció presentar una novetat a cada Sant Jordi,
no ho necessito, com no necessito
l'aparador d'un mitjà de comunicació cada any.
Però deu tenir algun projecte entre mans.
Tinc tres coses embastades, però
no m'agrada parlar-ne per no crear
expectatives i no autoimposar-me
una pressió per acabar-ho. Si alguna cosa s'interposa a la vida, deixo
que s'interposi i les coses que tenia
entre mans ja les continuaré més
endavant. Estem aquí per gaudir, no
per estar aclaparats.
Li demanaré d'una altra manera.
Per on passen els seus interessos
literaris en aquests moments?
Continuo amb la literatura infantil,
amb les meves "Tines", els viatges
de la Tina que faig per a l'editorial
Alpina.
Els viatges de la Tina tenen a veure amb les seves pròpies experiències vitals?
De vegades, però no de manera habitual.
Li agrada que les històries deixin
pòsit en els nens i nenes?
Aquest és un objectiu intrínsec en
l'escriptura, però no m'ho prenc
d'una manera transcendental.
Quin indret de la Cerdanya recomana i per quin motiu?
Cambra d'Ase. Està a la Cerdanya
francesa. És un petit cercle de muntanya que té singularitat i vies d'escalada extremes i boniques, una petita joia.

VIU LA PRIMAVERA A LA CERDANYA
EL PERSONATGE - FERRAN TERRA

Ferran Terra,
de l'esquí a la pizza
EL DUES VEGADES ESPORTISTA OLÍMPIC OBRE UNA
PIZZERIA PERQUÈ ÉS UN FAN D'AQUEST PRODUCTE

El cerdà Ferran Terra va ser un esquiador amb molta
trajectòria. Va participar en els Jocs Olímpics d'Hivern
de Vancouver el 2014 i en els de Sotxi el 2018. L'esportista va aconseguir la vint-i-setena posició en la prova
de Supergegant, en territori canadenc, i en terres russes
va obtenir el vint-i-cinquè lloc en la Supercombinada. A
més de l'esquí, l'atleta sempre ha estat un amant de les
pizzes. Per aquest motiu, va decidir obrir la pizzeria Pati
Pizza a Ripoll, lloc on resideix actualment.

Foto: Ferran Terra

«Quan viatjava era molt fanàtic de les pizzes, sempre en
menjava, i com que viatjava molt a Itàlia i aquests països, normalment en menjava moltes», relata el propietari del nou establiment. Ferran Terra va observar que a
la comarca cerdana hi havia forces locals que cuinaven
pizzes, i en canvi a Ripoll no n'hi havia massa. Per aquest
motiu va decidir obrir-hi el seu propi local. «Va venir un
italià molt bo a ensenyar-me quinze dies com es feia tot.
Jo havia fet un curs a Mallorca però hi vaig aprendre el
més típic. Amb aquest italià vaig aprendre de veritat, i
surt una pizza molt bona», manifesta l'esportista i ara
restaurador.
Des del juliol que ja es poden degustar les masses amb
formatge que prepara l'exesquiador, que va ser quan el
recinte gastronòmic va obrir de cara al públic. «Aquests
vuit mesos oberts ens han anat molt bé», afirma Terra,
que afegeix: «Les obres havien de començar just amb
l'estat d'alarma i em vaig plantejar si continuar el projecte o no. Ho vaig estar estudiant i parlant amb uns
amics, ens la vam jugar i ha agradat molt el producte».

Foto: Ferran Terra

Fins al moment, la pizza que més està agradant a l'establiment de Terra és una Calzone oberta que porta trufa,
pernil dolç, xampinyons i ou. El menú canvia força en
funció de la temporada. La pizza especial del mes no
s'elabora mai de la mateixa manera, varia cada 30 dies
amb la utilització d'ingredients de l'època. A més del
tradicional àpat italià, en l'espai gastronòmic també es
poden consumir amanides o focaccia, entre altres plats.
Ferran Terra va començar des de ben petit a esquiar,
quan tot just tenia dos anys, ja que la seva família estava vinculada a aquesta pràctica esportiva. De mica en
mica, va anar aprenent més conceptes i tècniques, fins
que amb disset anys va entrar a formar part de l'equip
Nacional d'Espanya. A partir d'aquí, va començar a fer
carrera participant en mundials, copes del món i campionats europeus fins a disputar dos Jocs Olímpics.
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L L O GUE R
P ER
T EMP O R A DA

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 2020-2021
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

26/12/20 al 02/01/21
13/02/21 al 27/02/21
17/07/21 al 21/08/21

28/11/20 al 26/12/20
02/01/21 al 13/02/21
27/02/21 al 17/04/21
03/07/21 al 17/07/21
21/08/21 al 04/09/21

*WE: Cap de setmana.

WE*
Preu
per nit

Excepte
WE* preu
per nit

Setmana

WE*
Preu
per nit

Excepte
WE* preu
per nit

17/04/21 al 03/07/21
04/09/21 al 27/11/21

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
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 / llits: 10€.
2 restaurants a 250m i a 500m
FIANÇA: 200€

I L L O GU
NDA
ER
E
Parcel·les
de 240 a 330m
V
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 28/11/2020
al 27/11/2021

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
contact@levedrignans.com www.levedrignans.com

Obert de DIMECRES a DISSABTE

MENÚ DE MIGDIA

Dimecres - Divendres
(13h-16.30h)*

TAKE AWAY /DELIVERY
Dimecres - Dissabte
(20h-22h)*

*Horari reduït segons la normativa actual COVID-19
Reserva a través de la web www.nordiccerdanya.com o truca al (+34) 972 665 311
Camí de L’Antiga Farinera, 3 · 17520 Puigcerdà · Girona · @nordiccerdanya

