l’hivern a la Cerdanya
En un últim esforç per passar pàgina d’un any
ple de reptes i exigències, els pobles de la
Cerdanya han preparat diverses activitats per
gaudir de l’hivern amb la màxima seguretat.
Els esports de neu a la comarca tornen a ser
un referent a tot Catalunya, aproﬁtant els
extensos espais oberts i les modernes
instal·lacions que garanteixen el compliment
de la normativa. ‘Viu la Cerdanya’ dona, a més,
algunes idees per descobrir el ric patrimoni
cerdà visitable tot l’any. La Cerdanya obre la
porta a un any ple d’esperances renovades.
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VIU LA TARDOR A LA CERDANYA
ÍNDEX / EDITORIAL

TERRITORI PER DESCOBRIR
I REDESCOBRIR
Amb la vacuna de la COVID-19 a punt de ser subministrada, donem pas a un nou any ple d’esperances
després de tancar-ne un que ha estat ple de reptes
i sacrificis, tant a nivell personal com comunitari. El
2020 ha esdevingut una prova de resistència extremadament dura que en el seu tram final encara ens
exigeix posar-hi tots els sentits i no fer cap pas en fals
que pogués desbaratar l’ingent esforç fet fins ara. Els
pobles de la Cerdanya i la seva gent, des de la capital
fins al municipi més petit, han fet mans i mànigues per
generar activitat i celebrar les dates de Nadal i posteriors amb la màxima seguretat.
Aquest hivern a la Cerdanya s’hi pot seguir fent de tot
amb responsabilitat, des d’anar de compres fins a gaudir de tot tipus d’activitats nadalenques o fer esport
aprofitant els extensos espais oberts i les modernes
instal·lacions que garanteixen l’estricte compliment de
la normativa contra la COVID-19. De tots és sabut que
els esports de neu regnen a la comarca en aquesta
època i enguany ho fan encara amb novetats. No cal
esmentar, d’altra banda, els molts atractius patrimonials amb què compta el territori i que són visitables
tot l’any. El present número de ‘Viu la Cerdanya’ dona
algunes idees que no defraudaran els lectors.
La comarca depara sorpreses per als visitants però
també per als seus habitants, que tenen al seu abast
tot el que necessiten per viure un Nadal en plenitud si
recorren pam a pam el territori. ‘Viu la Cerdanya’ recull, com fa a cada número, bona part del què es pot fer
aquí i ara, per no perdre’s cap detall.
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10 PROPOSTES PER AQUESTES FESTES A LA CERDANYA

Deu propostes per fer
durant les Festes de Nadal
La Cerdanya és un indret on s'hi pot fer de tot. Des d'esport
i natura, a relaxar-se en aigües termals, anar de compres
per la capital de la Cerdanya, tastar la variada gastronomia
que ofereixen els establiments restauradors o visitar l'art
romànic. És cert que durant l'hivern, el més turístic i visitat
són les pistes d'esquí, però a part d'això, també existeixen
altres propostes molt interessants. Per aquest motiu te'n
recomanem 10.

1. Formiguera, capital històrica del Capcir
Aquesta localitat d'uns 500 habitants és molt idíl·lica perquè
sembla treta d'una postal. La capital de la comarca del Capcir, Catalunya del Nord, és el típic poble pirinenc amb cases
de pedra i teulades de pissarra que deixaran a qualsevol
persona bocabadada mentre s'hi passegi. Formiguera és
apreciada pels paisatges, l'entorn que l'envolta i l'estació
d'esquí que porta el mateix nom. Però en aquesta població
també s'hi troba una de les esglésies més boniques i antigues de la regió. Es tracta de Santa Maria de Formiguera,
d'estil romànic i que va ser declarada monument històric
l'any 1992 per l'estat francès.
Formiguera presenta un passat històric molt interessant
des del punt de vista cultural. En alguns punts s'hi han trobat restes d'antigues cultures. A més, el poble destaca per la
quantitat de fonts que hi ha gràcies a la xarxa hidrogràfica.
La Font d'Andorra, la de la Calmasella o la de la Cascada són
algunes de les moltes que s'hi poden trobar. Cal mencionar també la quantitat de vistosos llacs que hi ha, com per
exemple els estanys de la Basseta, el Gros, el Llarg, el Rodon
i el de Camporrells.

2. El pont de Sant Martí d'Aravó i l'església
de Guils de Cerdanya
Els amants de l'arquitectura i l'art gaudiran amb la visita d'aquesta joia d'origen romà. El pont de Sant Martí
d'Aravó és una obra situada entre Guils de Cerdanya
i Puigcerdà, tot i que pertany dins el terme municipal
del primer. 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 l’església parroquial de Guils de Cerdanya i és una de les millors obres arquitectòniques del romànic de la comarca ceretana. De fet, no
fa gaire que el Govern l'ha declarat 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.

La bonica plaça Major de Bellver. Foto: Pobles de Catalunya.cat

3. Ger, entre l'estany Mal i el riu Segre
Ger és un poble pirinenc de la Cerdanya preciós gràcies al
patrimoni natural. Està envoltat per muntanyes i torrents.
De fet, la localitat pot presumir per tenir els dos cims més
alts de la Baixa Cerdanya, que són el Puigpedrós, de 2.911
metres, i la Tossa Plana de Lles, que fa 2.998 m. L'entorn
està replet de torrents i rius com per exemple el Riu de Ger,
afluent del Segre, o el Torrent de Cuar, format pel Torrent
de la Devesa del Ros i el Torrent de Niula, que neix en el municipi i desemboca en el Segre. El riu Segre també banya pel
sud de la localitat i a 2.258 metres d'altitud es troba l'Estany
Mal, un llac preciós en mig del bosc.
Ger és un dels molts pobles que formen part de l'Espai Natural Protegit de les Riberes de l'Alt Segre. Tot aquest espai fluvial destaca per la qualitat de les aigües i això genera
que hi habitin espècies com salamandres, tòtils, granotes,
tritons, la serp d'aigua o la colobra de collar. A més de llúdrigues, que només viuen en aigües netes i transparents. També hi ha diversitat de peixos, com el barb, la truita o la carpa.

4. Les places de Bellver de Cerdanya
Les places de Bellver són molt atractives i algunes són visita
obligada. Una d'aquestes és la plaça del portal, que és de les
més freqüentades, ja que aquí s'hi troba la famosa Torre de
la Presó, que és dels espais més visitats. La torre es troba
al carrer Joan Alay, una via que encara conté llambordes i
que antigament havia estat una de les dues entrades de la
vila. La plaça està envoltada de bellíssimes cases de pedra,
típiques del Pirineu.
La plaça Major del 27 d'abril és un tresor per als ulls de qualsevol persona. Es tracta d'una plaça porxada amb cases de
pedra a sobre molt boniques. Els porxos formen galeries
compostes per arcs i columnes amb capitells. Als balcons
de les cases és habitual trobar-hi flors, fet que li proporciona una major magnificència. En aquest punt s'hi celebra el
mercat i algunes fires durant l'any.
Els amants dels paisatges podran observar des de la plaça
Abat Oliba alguns dels nuclis que formen part del terme
municipal, com ara Santa Eugènia, Olià o Pi. A l'horitzó es
pot veure el Cadí, a més de frondosos boscos. Des d'aquest
punt també es pot contemplar l'església de Santa Eugènia,
també coneguda com la Torre de Pisa de la Cerdanya, ja
que el campanar està inclinat i des d'aquí es pot albirar.
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5. Matamala
Matamala és un poble molt petit amb gairebé 300 habitants, però la seva situació geogràfica fa d'aquesta
vila un lloc imprescindible per visitar. Es troba dins la
comarca del Capcir i la població queda dividida a causa
del pas del riu Aude. Com la major part de la regió, s'hi
troben algunes esglésies romàniques molt interessants
per visitar, com ara l'església parroquial de Sant Pere
de Matamala o la capella Sant Joan Baptista i Sant Bartomeu de Matamala. El municipi està estructurat sde
tal manera que les cases queden disperses al voltant de
l'església parroquial de Sant Pere i això fa que les llars
s'agrupins en barris.
Molt a prop del llogaret hi ha un enorme llac. Es tracta
d'un embassament artificial, però que es coneix amb
el nom de llac de Matamala. Des de l'indret hi ha unes
vistes precioses de la superfície del llac i de tot l'entorn,
que destaca pels boscos i les muntanyes que l'envolten.
Però també hi ha molts conreus i bestiar que pastura.
A l'hivern, el poble s'omple d'esquiadors de fons, ja que
l'entorn és ideal per aquesta pràctica i també és un paradís per sortir a caminar amb les raquetes de neu.

Foto: Eudald Teixidor

El parc de Schierbeck. Foto: Ajuntament de Puigcerdà

6. El llac 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, cignes i algun cop
s'ha vist el bernat pescaire. També hi habiten peixos.
Dins del parc destaca la gran diversitat de flora i és molt
habitual trobar-se esquirols saltant entre les branques.

Foto: Eudald Teixidor

A l'hivern és molt poc habitual que l'estany es glaci,
però quan ha passat, molts aprofiten per practicar-hi
alguns dels esports més habituals a 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. Els amants
de la literatura podran gaudir de la ruta Ruiz Zafón, que
està basada en la recreació dels llocs d’interès que es
desenvolupen a la trama de la novel·la 'El Joc de l’Àngel' i
que passa pel parc entre altres llocs del municipi
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l'estany de Malniu. Foto: Roger Saladrigues

Imatge del poble de Prullans. Foto: Dyscover Pyrenees.com

7. Meranges, el municipi català amb més altitud

8. Prullans el mirador de la Cerdanya

Aquesta petita població de la Cerdanya pot presumir
de ser el municipi que es troba a més altitud de tot Catalunya, amb 1.539 m. Aquest indret és conegut per la
quantitat d'estanys que hi ha, com ara el preciós estany
de Malniu, que és molt visitat, o els llacs dels Engorgs.
L'entorn és molt bell i ric en senders i rutes per descobrir. En l'àmbit cultural, és molt recomanable el Museu
de l'Esclop, un lloc on es fabricaven aquestses sabates o
l'Església Sant Serni de Meranges d'arquitectura romànica i molt atractiva.

Des del poble de Prullans hi ha unes vistes espectaculars de tota la comarca i sobretot de la Serra del Cadí.
El municipi està compost per una arquitectura de façanes de pedra i carrers estrets que fan del lloc, un poble
típic d'alta muntanya i molt especial. L'espai està ple
de fonts d'aigua, un aspecte que molts excursionistes
agraeixen alhora d'omplir les cantimplores mentre fan
travessa.
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Imatge d'una de les piscines. Foto: Bainsdello.com

9. Adrenalina i relax a Llo
La localitat de Llo és un municipi pintoresc situat als
Pirineus Orientals. El senderisme i l'escalada són dues
activitats molt practicades en aquesta regió. De fet, els
amants de les vies ferrades tenen una cita que no es poden perdre aquí perquè, a més de l'activitat, les vistes
de la comarca de Cerdanya són espectaculars. A més de
l'escalada, també hi ha la possibilitat de gaudir de les tirolines que ofereixen.
Un cop acabada l'activitat d'adrenalina d'enfilar-se per
les parets rocoses, sempre es pot anar a carregar piles
als banys termals de Les Bains de LLo. Es troben al costat
d'una font natural d'aigua sulfurosa amb una temperatura d'entre uns 35 i 37 graus centígrads. Aquesta circumstància és deu al fet que es troba a uns 4.000 metres
sota el mantell terrestre, a tocar del magma. Les aigües
estan nodrides de moltes propietats minerals, especialment de sofre, un component excel·lent pel tractament
de la pell, els cabells i els dolors musculars, però també
és ideal per relaxar-se i deixar la ment en blanc.
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Un dels búnquers del parc. Foto: Búnquers Martinet.net

10. El parc dels búnquers de Martinet i
Montellà
Descobreix els búnquers i els nius de metralladora del
segle XX que es van construir als Pirineus. Després
de la Segona Guerra Mundial, Franco va ordenar construir tota una línia de búnquers des del Cap de Creus
fins al País Basc per tal d'evitar una possible invasió de
les forces aliades. Aquest espai de defensa, que porta
per nom 'Línia dels Pirineus', ha quedat reflectit molt
bé a la Cerdanya, concretament en el municipi de Martinet de la Cerdanya, en el qual se'n poden visitar fins
a vuit.
El parc és un espai de recuperació de la memòria històrica, que recorre diferents fortificacions de combat,
galeries subterrànies i passadissos i altres elements
militars. Es tracta d'un itinerari que es pot fer en forma de visita guiada i es tarda una mica menys de dues
hores. El centre també ha recreat mitjançant vídeos,
com era l'experiència dels soldats als búnquers durant
la guerra.

VIU L'HIVERN A LA CERDANYA
NOMS DELS POBLES

Els pobles de Catalunya,
amb els noms més curts
UN FET EXCEPCIONAL ARREU DEL PAÍS

No fa falta haver menjat cues de pansa per recordar algunes de les poblacions, nuclis i indrets de la Cerdanya. La
comarca concentra en la seva àrea geogràfica alguns dels
topònims més curts que existeixen. És a dir, poblacions
com Das, Ger, Lles o Alp són un clar exemple d'aquesta
característica cerdana: un gran nombre de municipis o
indrets que tenen el seu nom formta per una sola síl·laba.
Com apunta Joan A. Rabella, de la Comissió de Toponímia
de l'Oficina d'Onomàstica de l'Institut d'Estudis Catalans,
n'anomena uns quants més: All, Bor, Er, Guils, Ix, Llo, Llus,
Nas, Pi, Prats, Riu, Ro, la Tor i Urtx. Afegeix que també s'hi
podria comptar el nom d'Urús, ja que originàriament es
pronunciava com a Grus.
Aquest fet concret amb la toponímia només succeeix a la
Cerdanya. És un fet insòlit a la resta de Catalunya. Una altra freqüència de noms de pobles monosil·làbics curiosa
en comparació amb les altres comarques. Per exemple,
en el cas d'indrets com a la Terra Alta només es dona un
cas de nom de poble d'una sola síl·laba (Bot), mentre que
al Pla de l'Estany en són dos (Sords i Cots). Però és que a
l'Urgell, al Priorat, a la Conca de Barberà o al Baix Llobregat no hi ha cap exemple de toponímia monosil·làbica.
Llavors, per què la Cerdanya presenta aquesta característica tan peculiar?
El mateix Joan A. Rabella exposa que es tracta d'una realitat poc estudiada, la de la toponímia dels Pirineus, ja que
en comparació amb altres territoris i comarques de la
zona, s'observen característiques diferents (s'apunta que
hi devien conviure pobles i llengües diferents).
També apunta que l'alta freqüència dels toponòms monosil·làbics cerdans ho és encara més si ens fixem en els
noms d'origen preromà. És a dir, aquells que no provenen de la llengua llatina o de la seva evolució romànica,
sinó que tenen a veure amb l'evolució de noms de llengües anteriors al llatí. Rabella exposa que segurament
ho són els casos de Bor, Er, Ger, Ix, Lles, Nas, Ur o Urtx.
Unes denominacions que també són bastant nombroses
al Pallars Sobirà, tot i que allà, aquests noms antics tenen
característiques pràcticament contràries: és a dir, allà els
topònims preromans són noms largs i acabats en 'ui' o
en 'arre/erri'. Entre aquests en destaquen, Bernui, Bretui,
Llessui o Mentuí, Esterri, Isavarre, Lladorre o Unarre, entre molts d'altres.
Basant-nos doncs en aquesta comparativa, costa trobar
un nexe d'unió i una explicació comuna per a aquesta
circumstància. Ara bé, potser no us fa falta menjar cues
de pansa per recordar els noms concrets de només una
síl·laba que hi ha a la comarca, però sí si us els voleu saber tots de memòria, perquè n'hi ha un bon grapat en
tota la Cerdanya.
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Xavier Porta: «Una comarca que està basant
tota la seva economia en el turisme, quan hi
ha un episodi d'aquests és evident que tots ens
n'hem ressentit»
Xavier Porta és l'alcalde de Bellver de Cerdanya. Durant
aquesta època de pandèmia ha hagut de fer front a un
rebrot de coronavirus a la residència del municipi. També ha vist com l'afluència de públic ha minvat a causa
dels confinaments que s'han aplicat a tot Catalunya.
Repassem l'actualitat amb el batlle d'un dels municipis
més grans de la comarca de la Cerdanya.
Com està passant el poble tota la pandèmia de la COVID-19?
Crec que relativament bé. Relativament, perquè hi ha
hagut casos, però en principi molt greus no. De moment
no estem lamentant víctimes, ni el nivell de contagi és
molt elevat. Va haver-hi el petit brot de la residència, que
es va superar ràpidament. La resta és una situació molt
similar a tots els pobles de la comarca, exceptuant potser Puigcerdà, que pel fet de tenir més població és més
complicat.
Com varen gestionar el brot?
El mateix ajuntament és el patronat de la residència, és
el qui ocupa la direcció i qui ocupa la presidència és l'alcalde. El brot va sorgir a causa d'una treballadora, com
solen sorgir a les residències. Són treballadors que han
d'entrar i sortir i és normal que entre tanta gent sigui
fàcil contagiar-se. Tan bon punt es van adoptar totes les
mesures que s'havien de prendre, amb una setmana estava tot absolutament controlat, exceptuant que havien
de passar els períodes de quarantena i que es van passar tranquil·lament.
La situació és totalment estable ara?
Sí, no tenim absolutament cap contagiat, no hi tenim a
ningú que pateixi la malaltia. Per tant està absolutament
verda la residència.
Per un poble com el de Bellver, que està situat a una
comarca pirinenca on molts pobles són petits i sense supermercats, què li ha semblat el confinament
municipal?
Penso que s'havia d'haver fet un confinament comarcal
i no municipal. El problema està que aquestes coses es
fan des dels despatxos de Barcelona i no tenen cap sentit
quan ho apliques en aquests pobles. Un confinament a
Barcelona és de 3 milions de persones i un confinament
de tota la comarca de la Cerdanya és gairebé una illa de
Barcelona. No té sentit. Jo entenc que a Barcelona, a dins
la ciutat ho poden resoldre tot, però nosaltres, aquí, uns
pobles necessiten els altres, això és evident perquè et
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Xavier Porta. Foto: Viurealspirineus.cat

trobes que hi ha pobles que no tenen botigues i és més
complicat.
Amb la pandèmia, se n'ha ressentit Bellver de Cerdanya en l'àmbit turístic?
Sí, clar. Com tots els pobles de la comarca. Una comarca que està basant tota la seva economia en el turisme,
quan hi ha un episodi d'aquests és evident que tots ens
n'hem ressentit. Ens ha perjudicat a tots els nivells, des
de restaurants, oci nocturn, lleure, i de tot.
L'obertura de les pistes d'esquí pot ajudar a revertir
la situació?
Penso que la gent està tan espantada que difícilment pot
ajudar, però no sé si podrà ajudar o perjudicarà. Tampoc
sóc cap expert amb les mesures que s'estan adoptant,
però quan veus que la resta de països que ens envolten,
més aviat, han adoptat una postura completament contrarià, tancant absolutament tot i aquí anem obrint, suposo que els resultats es veuran en un mes o un mes i mig.
Quina previsió hi ha davant les festes de Nadal?
A través del PROCICAT et trobes que cada dia es van variant les coses. Cada dia et donen instruccions noves i que
varien d'un dia per l'altre. Per tant, és molt difícil fer cap
mena de previsió. Nosaltres estem expectants i el que sí

VIU L'HIVERN A LA CERDANYA
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que tenim clar és que en principi ni podem fer concerts
de gòspel, ni fer actuacions d'aquestes. Tampoc la festa de cap d'any i independentment del que es digui del
PROCICAT, no són moments de fer aglomeracions i que
la gent es reuneixi massa.
S'han suspès moltes activitats nadalenques respecte
als altres anys?
Pràcticament totes. Per Nadal teníem el casal que fèiem
amb la canalla, que això no es fa, la festa de Cap d'any,
que tampoc es fa, els concerts de gòspel tampoc els fem
i en principi les cavalcades de reis tampoc es preveu que
es puguin fer.
La 27a edició de la Fira Pirineu Esport i Natura. Foto: La Veu de la Cerdanya.

Enguany tampoc s'ha pogut celebrar la Fira Pirineu
de l'Esport i Natura, que aplegava a molta gent. Què
suposa això pel poble?
Ho organitzen des del club d'esquí, ho veien molt perillós
i van dir que no es podia fer. Repercuteix en tots els negocis perquè si venen aquí a canviar esquís, material de
segona o mà o coses d'aquestes, després es queden en

els restaurants o et compren a les botigues. Pel club d'esquí penso que és bastant important perquè el club, entre
altres coses, vivia molt dels ingressos que treien d'aquesta fira. Pels mateixos esquiadors, tant pels qui portaven
material com els que en venien a buscar, és un acte que
s'han quedat sense poder celebrar.

Bonica postal d'un carrar de la vila. Foto: Facebook Ajuntament Bellver de Cerdanya.

Rehabilitació domiciliaria:

Teràpia Gestalt

+34 620 080 089

· Problemes de mobilitat
· Ictus
· RHB post operatòries
· Malalties degeneratives
· Dolor Crònic

· Gestió emocional
· Relacions humanes
· Creixement personal

urimonerfisio@gmail.com
S E RV E I A D O M I C I L I
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VIU L'HIVERN A LA CERDANYA
PARC ANIMALIER DES ANGLES

Els animals salvatges
dels Pirineus
REOBRIRÀ EL PRÒXIM 7 DE GENER

Veure de ben a prop segons quins animals sembla impossible, però al parc d’animals dels Angles, a Capcir, això es
converteix en una realitat. Més de 200 animals viuen en un
dels parcs d’animals salvatges més importants d’Europa, de
37 hectàrees de pinedes, a pocs quilòmetres de Puigcerdà,
a tocar de les estacions d’esquí dels Angles i Font Romeu,
entre els 1.700 i els 1.800 metres d’altitud. S’hi poden veure
animals salvatges dels Pirineus en el seu hàbitat natural i
això ho transforma en
una visita adequada
Més de 200
per a tota la família.
exemplars viuen
La visita es fa a peu,
seguint uns circuits ja
en un dels parcs
marcats. N’hi ha dos,
d’animals salvatges un de curt de 1.500
metres i un de llarg de
més importants
3.500, que poden dud’Europa
rar entre una i dues
hores,
respectivament. Per veure’ls, però, cal anar ben preparat: bon calçat i
roba d’abric per si fa mal temps.
El parc obre tot l’any i permet als visitants familiaritzar-se
amb els grans animals salvatges dels Pirineus. Tot i això,
tenint en compte les restriccions i obligacions en temps de
pandèmia de COVID-19, el mateix Parc ha confirmat que
fins el pròxim 7 de gener de 2021 no podrà obrir les seves
portes un altre cop.
Quan això torni a ser una realitat, a les seves instal·lacions hi
podrem veure l’os bru, per exemple. Tot i que ja fa uns anys
que d’aquests animals n’hi ha molt pocs als boscos dels Pirineu, allà n’hi trobem dos exemplars. També hi
podem veure daines. Tant a elles com als ossos,
els visitants els reparteixen llaminadures que els
han donat els cuidadors dels animals. Les daines, però, de la mateixa manera que els cérvols,
mengen amb desconfiança davant els estranys.
Els animals més grans que trobem al parc són
els bisons. Fa més de mil anys als Pirineus hi
havia animals que s’hi assemblaven, però ara
ja no en queden. Al parc dels Angles també hi
podem veure isards, marmotes, porcs senglars,
cabirols, cabres salvatges i llops. La varietat dels
seus emplaçaments convida, a més, a descobrir
la rica flora dels Pirineus.
Anar de visita a aquest parc és viure intensament una aventura a la muntanya, al costat de
la família o dels amics. Es tracta d’una excursió
enriquidora des de molts punts de vista.
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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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s
e
isit
Una de les vpetits i grans
per als

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

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

VIU L'HIVERN A LA CERDANYA
I DESPRÉS DE L'ESQUÍ?

Què fer després de poder
esquiar a la Cerdanya
LES ESTADES SOBRE LA NEU A LA COMARCA ES
COMPLEMENTEN AMB ALTRES ACTIVITATS

Quan arriba aquesta època de gaudir de les estacions
d'esquí a la comarca, no tota l'activitat se centra en què
poden fer els visitants quan porten els esquís o la taula d'snowboard fixada a les botes. És veritat que la neu
atrau a persones d'arreu i crida molt l'atenció, però només es pot fer esquí alpí, de muntanya o de fons a la
Cerdanya, sinó que tot allò que complementa l'activitat
física i esportiva també és un gran valor per a tothom
qui trepitja la Cerdanya.
Quan les estacions tanquen les seves portes, les propostes per a turistes, veïns i visitants no s'aturen a la comarca. De fet, segurament aquest hivern seran poques
les estades que es puguin fer a les mateixes estacions,
per culpa de les normatives que caldrà complir per evitar la propagació del coronavirus. Aquella copa que faríem amb la parella al bar i a la zona de relax de l'estació
d'esquí, potser s'haurà de fer un altre indret. Però no
per això hem de deixar de gaudir d'aquests petits plaers
un cop hem gaudit de les baixades per les pistes.
Aprofitant
els
aforaments que
es permeten a
l'interior dels locals de restauració, també de la
Cerdanya, es pot
optar per un bon
àpat amb producte local, acompanyat d'una bona
beguda, amb l'escalfor d'un bon bar. Aquesta és una
proposta senzilla, barata i reconfortant, que serveix per
posar la cirereta a un dia de Cerdanya 100%.

La gastronomia és
una gran aliada a la
Cerdanya a l'hora de
complementar les
jornades d'esquí o
snow

Cal aprofitar al màxim el dia un cop es decideix anar a
pistes, perquè el sol s'amaga ben aviat. En pujar ben aviat a la neu per començar a gaudir de l'esquí o l'snowboard, resten encara moltes estones per omplir amb la
companyia de la família i dels éssers estimats. Si pot ser,
aquest hivern, respectant al màxim la bombolla de convivència habitual, per culpa de la pandèmia.
Entre les propostes que no us podeu perdre, per exemple, si heu anat a La Molina, és visitar alguns dels pobles
que hi ha al seu entorn. Entre altres, és una bona opció anar fins a Puigcerdà, Alp o Bourg Madame, sempre
tenint en compte les limitacions de mobilitat d'obligat
compliment al conjunt de Catalunya en temps de COVID-19.
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Una altra opció d'aquelles conegudes com a 'après-ski'
al voltant de la Cerdanya és qualsevol que presenti un
bon sopar a qualsevol dels restaurants i establiments
que hi ha repartits per la seva geografia i pel territori.
Qui no té ganes d'una bona recepta que li permeti calmar la gana i descobrir productes que potser no havia
pensat mai que podria tastar i combinacions d'allò més
autòctones de la comarca? En aquest sentit, la gastronomia cerdana és una gran aliada a l'hora de complementar les jornades intenses d'esquí de què es poden
gaudir ja des d'aquest mes de desembre, després que
les estacions que es troben dins l'Associació d'Estacions
d'Esquí i Activitats de Muntanya anunciessin l'obertura
des del passat 14 de desembre.

VIU L'HIVERN A LA CERDANYA
I DESPRÉS DE L'ESQUÍ?

Les noves termes de Llívia,
un reforç de l'après-ski
El passat mes de setembre, Llívia va obrir els seus banys
termals en fase de proves per tal d'arribar a aquest hivern en les millors condicions possibles per acollir els visitants que així ho vulguin. És una de les idees que permet
pensar en una jornada completa d'esquí inesborrable a
la memòria dels esquiadors. Unes aigües que ronden els
30 graus a l'entorn del Parc de Sant Guillem, amb tres piscines petites i una quarta més gran, de forma octogonal.
Les aigües termals són un element natural que poden
ajudar també a la recuperació física i psicològica dels esportistes. S'ha treballat per conèixer a fons quins són els
seus beneficis saludables i també per al consum, tenint
en compte el seu pH elevat i la molt baixa mineralització.

El toc de queda afecta a les propostes
d'esquí nocturn
Una de les opcions més recomanades per realitzar
a les mateixes estacions d'esquí un cop completa la jornada matinal d'esquí, eren les esquiades
nocturnes. Fer unes baixades sota la llum de la
lluna sempre aporta una experiència radicalment
diferent a fer-ho de dia. Una proposta que potser
podria veure la llum no tan entrada la nit a les
estacions de la Cerdanya, però que no es podrà
viure al 100% fins que el toc de queda imposat
per la COVID-19 deixi de tenir efecte a Catalunya.
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VIU L'HIVERN A LA CERDANYA
ENTREVISTA A XAVIER PERPINYÀ - DIRECTOR ESTACIÓ D'ESQUÍ DE LA MOLINA

Xavier
Perpinyà:
«La neu
està molt
bé, l’estació
en perfectes
condicions i
crec que farem
un Nadal
digne»
Xavier Perpinyà fa tres anys que és
el director de l'estació d'esquí de
la Molina. Ja fa mesos que treballa
perquè l'equipament pugui obrir
en les millors condicions possibles
i ara que ha arribat la neu i el Govern ha permès l'obertura de les
estacions, el complex ho ha pogut
fer. Malgrat això, el màxim responsable es troba davant d'una temporada d'esquí molt atípica i complicada a causa de la pandèmia
actual. Perpinyà explica com s'han
preparat i gestionaran l'estació els
pròxims mesos perquè els esquiadors puguin practicar i gaudir dels
esports de neu sense cap mena de
risc de contagi i amb la màxima
normalitat possible.
Aquest any és una temporada
poc habitual, oi?
Sí. L’any passat estàvem aquí
obrint l’estació i ara mateix estem
pensant més en la COVID que en
l’estació d'esquí. Ens ha canviat
una mica a tots la vida, però crec
que ens en sortirem, anirem bé i
esquiarem.
Aquest és el seu tercer any com
a director i sense dubte serà
complicat...
La veritat és que estem portant un
temps difícil. L’any passat aquí començàvem a sentir un virus i ara
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Xavier Perpinyà

estem en ple procés nosaltres. Ens
agradaria tancar aquesta etapa i
dedicar-nos a allò que sabem fer,
que és la neu. El final hem hagut
de fer d'especialistes d’una cosa
que no en teníem ni idea.
Ja havien fet alguna prova a l’estiu amb distanciament i gels, però
suposo que és molt diferent, no?
Ens ha anat molt bé perquè com
que la gent anava en màniga curta
i en pantalons curts, hi havia molt
més contacte i això ens va fer replantejar el què fariem a l’hivern.
És completament diferent de l’estiu. La gent venia en bici, venia a
veure la natura o a passejar i ara
es fa una activitat més esportiva
com l’esquí. Hem hagut de preparar les cues amb els esquís, els
circuits d’entrades i sortides, gels
hidroalcohòlics a tots els remuntadors i sobretot, i això és igual que
a l’estiu, mascaretes a les cues, en
els remuntadors i quan baixis, si
vols, portar la mascareta.
Comencen amb una obertura
progressiva. En què consisteix?
Sí, és una obertura progressiva i a
poc a poc. Nosaltres sempre vam
dir que quan les autoritats sanitàries ens donessin el vistiplau i
quan hi hagués confinament co-

marcal, obriríem, i ho hem fet així.
Podíem haver obert més instal·lacions, però hem decidit anar a poc
a poc i anar avaluant si ho estem
fent bé o no.
I quina obertura de luxe perquè
hi ha una neu espectacular?
Sí, la veritat és que hem tingut molta sort. Ens ha vingut una època de
molt de fred. És cert que portem
un parell de dies amb una mica de
calitja, però la neu està molt bé i
l’estació en perfectes condicions.
Crec que farem un Nadal digne,
amb tranquil·litat, però digne.
Ja sabem que s'ha pogut obrir.
Sabeu com tancareu la temporada?
De moment estem oberts. Jo sempre dic que s'ha de planificar setmana a setmana, anar treballant i
fer les coses ben fetes.
S'ha de confiar en la gent?
Hem de confiar una mica amb
la gent. Ho han de fer bé i s’han
d’acostumar a portar mascareta,
que es deixin acompanyar per la
nostra gent, que mirin molt les indicacions i sobretot tranquil·litat.
Fer les coses ben fetes, setmana a
setmana i ja anirem fent.

VIU L'HIVERN A LA CERDANYA
ENTREVISTA A RAMON BOTER - PORTAVEU DE L'ESTACIÓ D'ESQUÍ DE MASELLA

Ramon Boter:
«És
imprescindible
passar per la
pàgina web,
fer la compra
i després
passar pel túnel
automàtic de
recollida de
forfets»
Ramon Boter esquiant. Foto: Masella

Ramon Boter és el portaveu de l'estació d'esquí de Masella. El dirigent
de l'estació ha pogut comprovar com
finalment el Govern ha donat llum
verda perquè les pistes puguin obrir
aquesta temporada d'innivació. Amb
la situació de pandèmia actual, no
serà fàcil pel dirigent de l'equipament gestionar una estació d'esquí.
Des del 14 de desembre que els esquiadors ja baixen per les diferents
pistes i per aquest motiu, Boter relata com afronten la temporada d'esports d'hivern al complex esportiu.

Enguany hi ha situació de pandèmia, però finalment les estacions
catalanes han pogut obrir, oi?
Sí. A Masella hem obert amb totes
les restriccions de la COVID i tot
el que implica. Hem hagut de remarcar les pautes de sempre, que
són distància, mans i mascareta
obligatòria sempre, excepte en el
descens. D’altra banda hi ha dues
coses específiques del forfet digital
de temporada. Amb aquest estem
fent control de l’aforament, per
tant la gent l'ha de comprar de ma-

nera anticipada i d’altra banda, el
forfet digital el que permet és precisament això, que la gent compri a
la botiga en línia de l’estació.

És un any diferent perquè mai havia passat una cosa així.
Sí. És un any molt especial perquè
amb tota la història de l’estació mai
ens havíem trobat amb un escenari de pandèmia mundial i d’afecte a
nivell d’explotació de tota l’estació.
Però aquí portem des del mes de juliol treballant amb tots els protocols
COVID i esperem que la temporada
sigui el màxim normal possible.

L’hem engegada. Com l’acabarem?
Esperem que la temporada sigui el
màxim normal possible. En aquest
sentit, a l'estació, el que fem i apel·lem és a la responsabilitat. És a dir,
que tothom, tots els esquiadors,
clubs d’esquí, proveïdors, vall de la
Cerdanya i veïns en general segueixin els protocols de la COVID per intentar que l’esquí, que és el motor
de l’economia de la Cerdanya, es

pugui operar amb la màxima normalitat, per així afectar com menys
possible l’economia de la vall.

Enguany, la compra del forfet digital serà més important que mai.
Com s'ha de fer?
Degut al fet que la Generalitat ens
posa indicació d'aforament, estem
fent només venda anticipada de
forfet en línia, per tant és imprescindible passar per la pàgina web i
fer la compra i després passar pel
túnel automàtic de recollida de forfets amb el codi QR i bescanviar el
suport pel dia que has comprat. A
la segona recarrega ja no caldrà ni
passar per l’estació. Directament
passaràs del sofà de casa amb la
targeta que ja tens al remuntador.
Només amb un clic.

Els que no ho puguin fer a través
d'internet, quina alternativa tenen?
És imprescindible passar per la passarel·la bancària digital. Per tant, si
una persona gran té un problema,
ho haurà de demanar als nets.
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ATREVEIX-TE
A ELEVAR-TE

I A VOLAR!

I TAMBÉ, SALTS TÀNDEM
EN PARACAIGUDES
SALTA DES DE 250€

Fotos Juan Mayer

NOU TÚNEL DE VENT A L’AIRE LLIURE
VOLA DES DE 46€
Més informació
a www.saltamos.es
o al 34 930 130 285
Aeródromo Barcelona
Bages, s/n, 08272
Sant Fruitós de Bages, Barcelona

VIU L'HIVERN A LA CERDANYA
COMPREM I PASSEJEM PER LA CERDANYA

Aquest hivern,
comprem i passegem
per la Cerdanya
EL COMERÇ LOCAL, UNA GRAN OPORTUNITAT

La crisi del coronavirus ha afectat a molts sectors econòmics, però en especial al del comerç. En el cas de les comarques de muntanya, que viuen del turisme, com és
el cas de la Cerdanya, aquest fet encara s'accentua molt
més. La dinamització de les botigues de zones com la
que ens ocupa depèn dels visitants que aquestes reben.
Per això, aquest hivern és el moment
ideal per donar
suport a aquest
comerç més local.
Quan aneu per la
Cerdanya, podeu
parar-vos a mirar
les botigues i de
ben segur que hi
trobareu de tot! Sobretot al centre de la seva capital,
Puigcerdà, on hi ha un bon teixit comercial amb establiments de tota mena.

Al centre de
Puigcerdà s'hi pot
trobar un gran teixit
comercial amb
establiments de tota
mena

A més, es tracta d'una oportunitat per poder mirar i remirar els articles en un ambient molt més tranquil que
no pas el de les grans ciutats o centres comercials. També resulta ser un espai més segur pel que fa a aglomeracions o possibles contagis de la COVID-19. A tot això s'hi
afegeix el tracte més personalitzat que tots els clients
poden rebre dels botiguers en zones com Puigcerdà o la
Cerdanya. Cada venedor o venedora té molt més temps
per a tu, que no pas en grans superfícies.
Aquesta tardor, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal de la Cerdanya, ajuntaments i comerciants de la
comarca, a més de la Diputació de Lleida, es van coordinar per impulsar una plataforma
de la Cerdanya de venda en línia. Un
projecte que té com a gran objectiu
ajudar als comerciants a afrontar una
crisi econòmica que, en tocar de ple
el sector turístic, està afectant a les
botigues que tenen bona part del seu
públic entre els visitants de cap de
setmana.
Encara s'estan ultimant els detalls
d'aquesta nova eina, com ara el nom.
Serà de tota la Cerdanya i cada municipi s'hi podrà adherir i així crear un
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apartat local. S'hi podrà trobar els comerciants locals, de
manera que els clients internautes podran anar directament al seu comerç de confiança. Per tant, no hi ha excuses per ajudar al comerç local ceretà en aquestes dates
hivernals. A més, té molts avantatges i de ben segur que
no en quedareu decebuts!

VIU L'HIVERN A LA CERDANYA
ACTIVITATS DIVERSES PER NADAL

Les millors propostes per
fer durant les vacances
de Nadal a la comarca
El Nadal ja ha arribat i això significa que la Cerdanya està
a punt per celebrar un any més les festes nadalenques.
Malgrat que el coronavirus ha motivat que molts ajuntaments no es mullin gaire en referència a l'organització
d'activitats, per evitar posar en risc els seus habitants,
alguns sí que han decidit programar diferents propostes amb totes les mesures sanitàries corresponents per
celebrar les festes nadalenques. Davant d'aquest Nadal
tan atípic a conseqüència de la situació de pandèmia, els
habitants de la comarca i els visitants de fora, sempre
que el Govern ho autoritzi, podran gaudir d'alguns esdeveniments especials.
Puigcerdà serà el municipi que acollirà més propostes
durant aquest període. El dijous 24 de desembre a partir
de les 5 de la tarda els infants podran fer cagar el tió i
obrir els regals que els cagui. L'acte tindrà lloc a la plaça
del Call i tots els participants hauran de dur mascareta
i el seu propi pal per fer cagar el tió. El consistori també
recomana que la canalla vagi acompanyada per un sol
adult per tal d'evitar aglomeracions i mantenir les bombolles de convivència. El cap de 4 dies, concretament el
dia de Sants Innocents, Lluís Serra realitzarà la presentació de la Guia d'aus de Cerdanya dins el Museu Cerdà a
les 7 del vespre. El dia 30, els amants de la poesia tindran
una cita al Museu Cerdà amb la XIII Trobada de Poesia i
Música de Cerdanya.
El primer dia del 2021, la capital de la comarca programarà més activa, ja que al Teatre Casino Ceretà se celebrarà el Festival de Valsos i Danses. Segons l'ens local,
l'Orquestra Simfònica del Vallès juntament amb la soprano Irene Mas protagonitzaran 'De l'opereta vienesa
a la sarsuela catalana', amb dues sessions, una a les
6 de la tarda i l'altra a dos quarts de 9 del vespre. Hi
haurà aforament limitat al 50%. Finalment, el 2 de gener
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Pista de gel de Puigcerdà. Foto: Web oficial de Puigcerdà.

l'agenda de la localitat estarà omplerta amb tres activitats diferents. El Grup de Recerca de Cerdanya farà el
lliurament dels premis Sebastià Bosom i Josep Egozcue
el Museu Cerdà. Més tard, en el mateix espai tindrà lloc
la presentació del llibre d'Amadeu Gallart 'La lluita per la
República a la Seu, a l'Alt Pirineu i a Andorra'. I del 2 fins
al dia 5 de gener, les nenes i els nens podran portar les
cartes dels Reis al patge Fumera. Cada dia es farà en una
hora i racó diferent de Puigcerdà.
A més, els amants del patinatge sempre podran anar a
patinar a la pista de gel que hi ha Puigcerdà. A més de
la diversió, aquest esport proporciona grans beneficis
per a la salut humana, ja que aporta una tonificació dels
músculs, com els isquiotibials, els glutis o fins i tot els
braços; enforteix el cor i la circulació sanguínia; permet
una millora de l'equilibri i la coordinació del cos. Els horaris d'obertura són els dilluns i els dimecres de 5 a 7
de la tarda, mentre que els dissabtes està disponible de
5 de la tarda a 9 de la nit, i els diumenges de 4 a 8 del
vespre. El preu del lloguer és molt econòmic, ja que els
adults paguen 9 euros amb els patins inclosos i el preu
de l'entrada dels infants és de 8 euros.

VIU L'HIVERN A LA CERDANYA
ACTIVITATS DIVERSES PER NADAL

El municipi de Llívia té previst un concert solidari per la
Marató d'enguany, que versa la COVID-19. El 20 de desembre a les 6 de la tarda a l'Església Nostra Senyora dels
Àngels, espectacle amb la Polifònica de Puig-reig, encarregada d'animar el públic.
Bolvir és un dels altres
pobles que té l'agenda ben plena també
per aquestes dates. En
aquest cas, amb dues
activitats esportives. La
caminada de Sant Silvestre tornarà a engegar
amb la tercera edició el
27 de desembre. La sortida es farà des del poliesportiu de la vila a partir de dos quarts de 4 de la tarda. Un cop els participants finalitzin el recorregut de 6
quilòmetres, hi haurà un piscolabis. El diumenge 3 de
gener, els aficionats al futbol podran gaudir, després
d'un temps sense partits amateurs, d'un torneig de tres
contra tres jugadors. Només hi
podran participar les categories
de prebenjamí a juvenils i amb un
preu d'inscripció de 3 euros per
cada jugador. El campionat durarà de 10 del matí fins a les 7 de
la tarda. A més d'aquestes dues,
els aficionats al golf podran fer algun swing gràcies al camp que hi
ha. Aquest compta amb 27 forats,
un recorregut de 18 i un altre de
9. L'envolta un espai natural molt
bonic de boscos i prats i també
una zona residencial, que segons
l'ajuntament de la població destaca per la importància arquitectònica, ja que es va construir durant
la dècada dels 70, amb cases de
l'arquitecte Bonet Castellana.

Bolvir és un
dels altres
pobles que té
l'agenda ben
plena també per
aquestes dates

Un concert de Llívia durant el festival de música. Foto: Ajuntament de Llívia

El camp de golf de Bolvir. Foto: Ajuntament de Bolvir
Per acabar amb les propostes de
Bolvir, als qui els apassioni la cultura, sempre podran visitar l'Espai Ceretània i el jaciment
anomenat Castellot. Aquí s'hi ha trobat un dels pocs
poblats ibèrics localitzat en el Pirineu. També hi ha un
museu, on s'hi poden trobar restes que han descobert
els arqueòlegs. Segons l'ajuntament, només s'ha portat
a terme entre el 20% i el 30% d'excavacions de tot el jaciment. Cada estiu, estudiants del grau d'Arqueologia de
la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) hi van a fer
treballs d'excavació com a pràctiques.

Els interessats en descobrir més sobre la història poden
passar tots els dissabtes d'11 del matí a 2 de la tarda i
també de les 4 a les 7 de la tarda. Els diumenges i festius
només es pot visitar als matins; en canvi durant el període festiu de Nadal romandrà obert cada dia.

El jaciment ibèric de Bolvir. Foto: Ajuntament de Bolvir
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VIU L'HIVERN A LA CERDANYA
ACTIVITATS DIVERSES PER NADAL

El municipi d'Alp s'ha vist obligat a canviar l'activitat que feia cada any per recaptar fons per la Marató. Enguany, en comptes de celebrar el tradicional
Quinto, l'ajuntament ha decidit suspendre-ho per la
situació de pandèmia. De totes maneres, juntament
amb l'escola, s'ha decidit realitzar una cantada per
diferents punts del poble.
Durant aquestes dates, més enllà dels actes programats i de les cites d'obligat complment, també és
molt aconsellable perdre's pels carrers de qualsevol
poblet de la Cerdanya. No només per gaudir i sentir
la història i el patrimoni dels seus carrers, edificis
i construccions, sinó també perquè amb, els llums
de Nadal, els pobles es tornen més preciosos que
mai. El fred poques vegades espatllarà una bona
passejada o un bon tomb per qualsevol indret de la
comarca.

El poble d'Alp. Foto: Masella.com

Per últim, cal esmentar que totes les activitats es
portaran a terme en funció de com evolucioni la
pandèmia i de les mesures que s'aprovin des del
PROCICAT. Així doncs, es recomana visitar les pàgines oficials dels ajuntaments per comprovar si finalment es poden portar a terme totes i cadascuna
d'elles i no hi ha cap canvi al respecte.

Un dels carrers del centre, il·luminats per llums. Foto: Ajuntament de Puigcerdà

Bonica imatge de Puigcerdà. Foto: Ajuntament de Puigcerdà
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VIU L'HIVERN A LA CERDANYA
ENS PERDEM PER BELLVER DE CERDANYA

Ens perdem per
Bellver de Cerdanya
EL POBLE CERETÀ ÉS PERFECTE PER FER-HI ESPORTS,
CONTEMPLAR EL PAISATGE I REALITZAR TOT TIPUS
D'ACTIVITATS

Bellver de Cerdanya és un municipi de la comarca ceretana amb molt d'encant. Aquest poble és ideal per fer-hi
esports d'aventura i excursions gràcies als boscos i l'entorn, però també ha estat font d'inspiració pels artistes
i pintors. De fet, el poeta i escriptor Gustavo Adolfo Bécquer es va desplaçar una temporada en 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 a
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. Ara a l'hivern,
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.

Font: Instagram Ajuntament de Bellver de Cerdanya

Són molts els animals que s'hi poden trobar, com per
exemple isards, guineus, marmotes o teixons, però la
gran diversitat d'aus que hi planegen i hi viuen fa que sigui
un lloc ideal per observar-los. Mussols, gamarussos, xoriguers o àligues marcenques. També hi habita el gall fer.
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 del comtat de Cerdanya i el comtat d'Urgell.
A més, defensava el Camí Ral, que actualment és una part
del conegut Camino de Santiago.

Font: Pobles de Catalunya

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 visualitzar restes de les muralles i es conserven perfectament les torres de defensa. Una d'aquestes
rep el nom de Torre de la Presó. Els preciosos carrers empedrats rememoren el passat de la població, però també
fan la fan un lloc únic.
La comarca ceretana és ideal per als amans del romànic.
A tota la regió es poden trobar esglésies construïdes amb
aquest estil arquitectònic, però la 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.
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Església Santa Maria de Talló. Font: Pobles de Catalunya

VIU L'HIVERN A LA CERDANYA
ENS PERDEM PER BELLVER DE CERDANYA

Bellver de Cerdanya disposa de molts indrets per descobrir. Des del punt de vista natural, destaca la font de Talló o la font de l'Ingla, també cal mencionar les Basses de
Gallissà, tot un espai protegit que es va crear per la preservació de l'hàbitat de la llúdriga. A més d'aquest animal,
també s'hi poden divisar el bernat pescaire o el blauet.
Molt recomanable és el mirador del Cap del Ras. Aquest
mirador és perfecte per les seves vistes i els paisatges que
es poden veure, ja que està situat a la serra del Cadí, dins
del Parc Natural Cadí-Moixeró. Des d'aquest punt es pot
apreciar tota la vall de la Cerdanya. Cal destacar també
la bonica roca foradada. Es tracta d'una formidable roca
situada a la Vall de Pi amb un forat el mig que deixarà
impressionat a més d'una persona.
Sense cap mena de dubte una visita imprescindible és
la Cova d'Anes. Aquesta cavitat, d'uns 335 metres, està
delimitada per una galeria principal amb diferents sales
i formacions estalagmítiques que deixen bocabadat a
tothom. Durant les excavacions arqueològiques que van
tenir lloc entre el anys cinquanta i seixanta es van trobar
restes humanes que daten de l'Edat de Bronze. També
es van recollir materials i eines d'aquella època com per
exemple objectes de ceràmica. Els aventurers que vulguin
viure el seu petit viatge pel centre de la terra se'ls recomana que portin llanterna. Si els exploradors es queden amb
les ganes de continuar jugant a ser arqueòlegs, sempre
es pot descobrir la Vall de l'Ingla, un espai on s'han trobat
restes de flora fòssils gràcies al fet que la zona va ser un
antic llac del període del Miocè. Qui sap si algun dia algú
hi farà una nova troballa.

Aquest poble és ideal per
fer-hi esports d'aventura i
excursions gràcies als boscos
i l'entorn, però també ha estat
font d'inspiració pels artistes i
pintors
La vila es troba molt a prop de les pistes d'esquí cerdanes. A menys de mitja hora amb cotxe es pot arribar a
l'estació de la Molina, per exemple. Això fa que Bellver
de Cerdanya sigui una destinació ideal per als amants
de l'esquí que vulguin passar una estada durant la temporada de neu. Al municipi hi ha molta tradició d'esquí i
ho demostra la fira que té lloc cada any durant el cap de
setmana de la Puríssima. Durant la jornada s'organitzen
tallers i activitats i hi ha un mercat amb productes de
roba esportiva i de material d'esquí.

L'explotació forestal i ramadera sempre ha estat molt important. De fet, un atractiu molt interessant és visitar el
Museu del Bosc. L'edifici va ser l'únic sequer de pinyes de
tot l'estat espanyol, entre els anys 1950 i 1990. A la galeria
encara s'hi conserva la maquinària original. Tot i que l'espai ja no s'utilitza per assecar pinyes, la ramaderia continua ben present a la comarca. És habitual veure pasturar
bestiar pels prats que envolten el poble, especialment
vaques.
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VIU L'HIVERN A LA CERDANYA
ENTREVISTA A ALBERT BORONAT - BOCUSE D'OR

Albert Boronat: «En el Bocuse d'Or,
la idea era servir els plats que vam
proposar el dia del concurs utilitzant
productes de la Cerdanya»
Albert Boronat és cuiner i un dels
propietaris del Restaurant Ambassade de Llívia. Ha fet carrera durant
més de 20 anys a França i ha treballat en prestigiosos restaurants de
Mònaco, París o Suïssa. De fet, el
2011, el restaurant on treballava va
obtenir una estrella Michelin. També
ha obtingut altres premis culinaris
i el 2019 va guanyar el Bocuse d’Or
d’Espanya. La victòria li va permetre
classificar-se per poder competir en
el campionat europeu de cuiners,
aquest mes d’octubre.
Primer de tot, com arriba aquí a
Llívia?
Sóc de Tarragona i vaig estudiar
a l’escola d’hostaleria de Cambrils
amb 15 anys, essent el més jovenet
possible que es podia. Amb 17 anys
vaig anar a treballar a França i vaig
estar-hi 20 anys, dels quals 10 amb
l’Alain Ducasse i al final vaig acabar
com a cap de cuina d’un dels seus
restaurants. Llavors ja va ser quan
vaig conèixer la meva dona, la Mélina, i vam decidir, després d’unes
quantes experiències, que ens volíem instal·lar pel nostre compte i
muntar el negoci. I què millor com a
punt de partida que aquí a Llívia.
És conegut per molts motius, sobretot pels en 'croûtes'. En el seu
restaurant es fa una cuina diferent, oi?
Al cap i a la fi, quan vam arribar
aquí tampoc era la nostra intenció
fer aquesta cuina tan clàssica francesa, jugàvem sobretot amb aquest
tipus de cuina que li dèiem transfronterera, és a dir, utilitzàvem o
bé un producte francès amb una
tècnica catalana o viceversa. El que
passa és que amb la situació de Llívia, la nostra clientela és sobretot
francesa i a poc a poc ens van començar a demanar plats d’aquest
tipus i com a repte vaig començar
a fer plats d’aquesta mena, que tècnicament són bastant complicats i
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El cuiner Albert Boronat. Foto: Bocused'OrSpain.com

a poc a poc ha estat l’especialització
del restaurant.
I això és el que el porta una mica al
Bocuse d’Or d'Europa?
Correcte. Ens vam presentar a la final Nacional de l’Estat i vam sortir-ne
guanyadors. Ens va tocar representar
el país per anar a la selecció europea
a competir a Estònia amb 20 països
durant el mes d’octubre. Només se'n
classificaven 10 i desgraciadament
vam quedar dotzens. La idea era servir els plats que vam proposar el dia
del concurs utilitzant productes de
la Cerdanya, com el nap, el vi de gel
d’aquí de Llívia i per la banda francesa vam utilitzar el pebre que utilitzen
i que fan amb les pinyes del pi.
Va ser un Bocuse d’Or una mica
polèmic perquè estava organitzat
de manera diferent de com estava
muntat les altres vegades i això us
ha fet replantejar presentar-vos
l’any que ve, no?
Sí, correcte, això mateix. El que va
passar és que les altres seleccions
d'Amèrica i d'Àsia es van anul·lar.
Pensàvem que aquesta selecció
d'Europa també s’hauria cancel·lat.
El que passa és que hi havia massa
en joc per a tots els països, sobretot
nòrdics, perquè s’anul·lés, i al final
amb totes les condicions sanitàries,
les van posar totes a favor seu, per
poder viatjar fins i tot a Estònia. El
final es van fer les proves a porta
tancada, només estàvem els que havíem passat la PCR. Llavors es va fer,
però clar, amb aquestes condicions.
Què significa per a vosaltres el Bocuse d’Or i per a Llívia?
A part que són una mica les olimpíades gastronòmiques perquè és un
concurs internacional molt important per la carrera professional, sobretot suposa exposar l’Ambassade
de Llívia i posar l'enclavament en el
mapa també en l'àmbit gastronòmic.
A la gent els explicaves que estaves

en un enclavament i es quedaven
una mica sorpresos per la història
que hi ha al darrere.
Amb la situació de la COVID-19 us
heu reinventat. Presenteu algun
nou producte?
Hem tancat una aliança amb una
empresa de Barcelona que justament estan especialitzats i venen
carns i algun producte elaborat, però
sobretot d’alta gamma. Ara podem
trobar el paté en croûte, que faig
aquí, a qualsevol lloc de la Península
perquè es venen en línia a Espanya i
a Portugal. També volen obrir mercat a França, però ja és més complicat perquè a França ja tenen altra
gent que fa aquest producte. De totes maneres ja el podem trobar tant
aquí a l’Ambassade o a Madrid.

VIU L'HIVERN A LA CERDANYA
LA PASSIÓ PER L'HOQUEI GEL A PUIGCERDÀ

Passió per l'hoquei gel
EL CLUB GEL PUIGCERDÀ, VIGENT CAMPIÓ
DE LLIGA

Si hi ha un esport pel qual hi ha autèntica passió a Puigcerdà, aquest és l'hoquei sobre gel. No és la pràctica més
estesa ni coneguda a Catalunya, però a la capital de la
Cerdanya hi és ben present. I el Club Gel Puigcerdà és el
club que contribueix al fet que la flama d'aquest esport no
s'apagui a la població.
Fundat el 1956 al col·legi Pensionat d'Alta Muntanya de la
vila, el club té al seu palmarès fins a sis lligues espanyoles
d'hoquei gel, 11 copes espanyoles i sis copes catalanes.
Els seus colors són el groc i el negre.

la temporada, que havia quedat ajornat sis mesos abans
a causa de l'estat d'alarma.
El club aporta la passió per aquest esport a la zona. De fet,
la seva principal visió i objectiu són els de convertir-se en
el referent de la regió. Volen construir un club de la gent i
per a la gent, integrador de totes les sensibilitats. Una forma d'entendre l'esport i la vida. També volen que la ciutat
se senti partícep de la construcció del club i s'identifiqui
amb la seva filosofia. Tenen equips de base per formar als
jugadors des de petits en els valors que consideren claus.
De fet, des del club asseguren que volen assolir la viabilitat econòmica i la sostenibilitat esportiva. "Aquesta no
és una tasca fàcil, ni que es pugui aconseguir amb poc
temps, per això la vostra participació és imprescindible.
Com a públic recolzant als equips, col·laborant amb alguna de les moltes tasques del club, formant part de l’equip
tècnic o portant els vostres fills per formar-los com a jugadors i persones", diuen a la seva pàgina web.

Aquest 2020, després de 12 anys sense aconseguir-ho, va
tornar a proclamar-se campió de lliga, aportant una gran
dosi d'alegria en una època difícil de pandèmia. Tot i les
circumstàncies, els habitants de Puigcerdà van rebre en
una rua pel poble als integrants de l'equip, que van oferir
el trofeu a l'afició i a les autoritats. El títol el van aconseguir després d'una victòria a la pista del Txuri Urdin per
4-6, a mitjans de setembre, en el segon partit de la final de
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Volen treballar amb i per als joves de la comarca, difonent
valors per a la vida i el desenvolupament dels nens i nenes. Volen fomentar la pràctica esportiva sana i segura,
amb persones a càrrec que els garanteixin el seu creixement i plenitud com a persones. També es preocupen de
formar nous tècnics de la casa.
En definitiva, un club que vol fer de l'hoquei gel un esport
que vehiculi els valors de Puigcerdà i la Cerdanya, essent
la base d'una societat activa.
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VIU L'HIVERN A LA CERDANYA
ENTREVISTA A JORDI GASSIÓ - PRESIDENT DEL CLUB GEL PUIGCERDÀ

Jordi Gassió: «No havia vist mai a Puigcerdà
la quantitat de cotxes que es van afegir amb
banderes i amb els colors del club»
Jordi Gassió fa molts anys que està
vinculat a l'equip d'hoquei gel de Puigcerdà. Tot i que encara fa de metge
de l'equip, des del juliol d'aquest any
també ocupa el càrrec de president
del Club Gel Puigcerdà. Amb el màxim
responsable de l'organització esportiva repassem com es viu aquest esport
a la capital de la Cerdanya i com van
viure el darrer títol Nacional aconseguit la temporada passada.
Aquesta temporada defenseu títol,
és una pressió afegida?
Sí, i tant. El club aquestes dues temporades passades ha remuntat moltíssim. Estàvem a les últimes posicions, sense entrar a play-offs. Fa dos
anys vam perdre la final i en aquesta última temporada anterior vam
guanyar el títol. De moment ens estem mantenint en el primer lloc de la
lliga, però és difícil perquè feia molts
anys que no havíem estat en aquests
llocs i menys havent guanyat un títol
de lliga. És una pressió afegida, sí.
Són els favorits aquesta temporada?
En principi sí. Crec que vam sortir
com a favorits pràcticament i ho continuem sent perquè anem en el primer lloc de la classificació. Ara, això
és un joc i en l'hoquei amb dos partits
se’t pot capgirar tot perquè realment
estem molt igualats al capdavant de
la classificació amb els altres equips.
I el Barça té partits pendents, n’ha jugat menys, i també pot donar molta
guerra en aquesta competició.
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Què va suposar per Puigcerdà
guanyar la lliga després de 12 anys?
A Puigcerdà es viu molt l'hoquei, és
l’esport que es viu més, històricament. Guanyar el títol va resultar una
gran alegria perquè estàvem en una
època que havíem de prendre moltes
mesures sanitàries per la COVID i no
es va poder celebrar com es mereix
guanyar un títol de lliga del Club Puigcerdà, dins de Puigcerdà. Tot i això es
va fer una rua improvisada amb totes
les mesures de seguretat que es requerien.
I...
En principi no es podia fer, llavors va
sortir una iniciativa particular de fer
una rua i el club el que va fer va ser
posar les mesures i controlar que tot
es fes amb tota la correcció possible.
Va ser una rua amb tres camions
amb només 10 persones, que era el
màxim que es podia, i amb mascaretes. Es va fer una mobilització així
espontània. No havia vist mai a Puigcerdà la quantitat de cotxes que es
van afegir a darrere amb banderes i
amb els colors del club. Es va fer una
rua impressionantment llarga i es va
fer molt bé, ja que vam sortir a mitjans de comunicació com a exemple
de celebracions que es podien fer en
època de restriccions sanitàries.
Què li sembla això de jugar sense
públic?
Desastrós. El club una de les coses
que té és la gran afició que ve a veure

El president amb el trofeu de campió. Foto: Comunicació CG Puigcerdà

l'hoquei, que no només és de Puigcerdà, sinó de tota la Cerdanya i fins i
tot de fora la comarca. Allò que diuen
del futbol que l'afició és el dotzè jugador, doncs aquí no, és el sisè, el setè,
el vuitè i el novè. Animen molt i en
els desplaçaments es posen sempre
moltes pegues perquè és l’únic club
que mou molts aficionats. Jugar sense públic per als jugadors es nota perquè animen molt i els engresca. Ho
hem notat i ens perjudica molt. Al no
haver-hi públic, no hi ha entrada i per
tant no hi ha ingressos i aquests són
molt importants per al club. Fa trontollar tota l’economia.
És difícil ser el president d'un club
que juga un esport minoritari a Catalunya?
Sí, perquè no et fan massa cas quan
anem als llocs. Però hi ha una Junta
que és molt activa i sort n’hi ha perquè si ja deu ser difícil en una temporada normal, en una com aquesta
amb la COVID i les restriccions, realment és molt difícil. La Junta que hi ha
són gent que altruistament treballen
moltíssim pel club i ens repartim molt
la feina. Això, en aquest any seria una
tasca impossible de realitzar i de tirar
endavant.

VIU L'HIVERN A LA CERDANYA
KILIAN JORNET FOUNDATION

Neix la 'Kilian Jornet
Foundation'
AMB L'OBJECTIU DE PRESERVAR LES MUNTANYES

Aquesta tardor va néixer la 'Kilian Jornet Foundation'. El
seu objectiu és la preservació de les muntanyes i el seu
entorn. Una fundació que consta de tres línies de treball:
accions directes, conscienciació i finançament d'investigacions. Kilian Jornet és la cara visible, en un projecte que vol
llançar el missatge de la necessitat de preservar el nostre
planeta.
"Des que era petit m'han educat sobre la necessitat de
protegir el medi ambient i he fet tot el que estava a les
meves mans. Ara vull fer un pas més i ajudar a projectes,
organitzacions i individus que es dediquen a preservar el
planeta. El planeta necessita tota l'ajuda que li puguem
brindar", va dir Kilian Jornet.
Les muntanyes han jugat un paper essencial en el creixement atlètic i personal de Kilian Jornet. Per això, la seva
conservació s'ha convertit en una passió i una prioritat
per a ell: "He escalat muntanyes i creuat glaceres tota la

meva vida, i he pogut observar com els efectes del canvi
climàtic han estat devastadors. Tots tenim un paper per
revertir aquesta tendència i assegurar-nos que les pròximes generacions puguin no només jugar a les muntanyes, sinó viure en un planeta saludable. L'alta muntanya
i les glaceres són una part essencial de la vida al nostre
planeta; des del cicle de l'aigua fins a la biodiversitat, i la
nostra fundació té com a objectiu treballar per la protecció d'aquestes regions i el seu paper en la salut de
la planeta", explica Kilian Jornet en la presentació de la
fundació a la seva web.
El primer projecte que tenen entre mans es vol centrar
en l'estudi i investigació d'un dels fenòmens més visibles
del canvi climàtic: el retrocés de les glaceres. Estudiar
aquest recés és clau per desenvolupar projectes per
conservar aquestes masses de gel que contenen entre el
60% i el 80% de l'aigua dolça del planeta.
Per a això, la Fundació Kilian Jornet s'ha associat amb el
World Glacier Monitoring Service (WGMS) de la Universitat de Zuric, a Suïssa. Durant més de 125 anys, aquest
programa ha estat recopilant observacions estandarditzades dels canvis en les glaceres, així com informació sobre la seva fluctuació.
Els fons recaptats es destinaran a diferents iniciatives
impulsades pel World Glacier Monitoring Service, des de
dispositius i equips de mesurament per a investigadors
fins a programes educatius per a escoles, entre d'altres.
"Protegir les muntanyes és una cosa que tots podem fer.
Des de coses molt petites com recollir les escombraries
quan vas a la muntanya fins a accions de defensa més
grans, tots podem ser part d'aquesta solució col·lectiva",
expressa en Kilian.

V

Hivern 2020

36

VIU L'HIVERN A LA CERDANYA
OPINIÓ

La pandèmia i els nous residents, com gestionar-ho?
Raül Vara Druguet - 4t Grau en Turisme - EUFB

A causa de la pandèmia mundial
que estem vivint, molts són els aspectes que canviaran a les nostres
vides. Moltes de les conseqüències
són anunciades dia a dia als mitjans
de comunicació, sobretot les conseqüències econòmiques terribles
per a tots, o les demogràfiques,
també devastadores. Però, i a la
nostra comarca?
Les persones amb segones residències comencen a fugir de les grans
ciutats, com ja està passant a la Costa Brava o en el nostre cas, a la Cerdanya.
Arran d’aquest fet històric, els psicòlegs asseguren, moltes fòbies
abans gairebé inexistents comencen a ser cada cop més populars.
La més clara: l’antropofòbia, por
a grans acumulacions de gent, ha
crescut i a conseqüència, la gent
que viu a nuclis urbans necessita
evadir-se.
Un altre aspecte que ajuda a aquesta evasió és el teletreball. Ha permès
que moltes de les persones amb segona residència a la Cerdanya pugui
instal·lar-se aquí, i òbviament han
aprofitat el moment per a empadronar-se als pobles. Els alumnes a
les escoles cerdanes han augmen-
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tat notòriament, com a Bolvir on 74
alumnes nous s’han apuntat aquest
any, o a Puigcerdà on almenys una
trentena en total, i la tendència és
en augment.
Com a resident de la Cerdanya, i
estudiant de Turisme a Barcelona,
porto uns anys veient aquest problema, baixant i pujant cada cap de
setmana, patint unes cues de fins a
4 hores, cues per anar a comprar,
cues als CAPS i als hospitals o per
fer algun tràmit com renovar el DNI
o renovar l’accés al túnel del Cadí.
A ulls propis, és clar: el territori no
està preparat per a aquesta quantitat d’habitants, o si més no, no ho
sembla. I si ja no ho estava anteriorment a la pandèmia, està clar que
ara encara menys.
La solució? Segurament, la millor
seria una inversió en les infraestructures cerdanes i confrontants. Les
carreteres, els pàrquings, l’atenció
sanitària, escoles, entre d’altres, necessiten una millora urgent. També,
es podria crear una campanya per a
conscienciar tots els habitants de la
comarca, locals i de segona residència, per a una millor cura d’aquest
entorn tan privilegiat on vivim.
Què millorarem un cop ho acon-

seguim? El benestar tant de locals,
com el dels nous residents, i com
no, el dels turistes. A part, la millora
de l’experiència turística, la millora
del medi ambient i la cura del territori, entre molts altres aspectes.
La nostra comarca és coneguda per
donar un dels millors serveis turístics de Catalunya, per donar benestar i tranquil·litat, evasió. La massificació dels darrers anys i el poc
compromís amb la cura del territori
clarament es convertiran en problemes greus tant per la reputació com
per al benestar en general de la Cerdanya.
Simplement ens hem de preguntar:
estem disposats a salvar-la?

L L O G U ER
PER
T EM P O R AD 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 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
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SAILLAGOUSE
BARCELONE
(+33) 468 04 72 30 cosymaison.com (+34) 636 831 694

