l’esquí a la Cerdanya
La Cerdanya és un paradís per a qualsevol esquiador. Les estacions a banda i banda dels Pirineus
s'actualitzen any rere any per oferir les millors
prestacions, des de l'esquí alpí, dins i fora de
pistes, ﬁns a l'esquí de fons, amb recorreguts de
somni entre boscos de pins negres per practicar
un dels esports més complets que es coneixen.
ViU La Cerdanya és la teva guia de referència per
conèixer ﬁns a l'últim pam de neu esquiable. I com
que la Cerdanya té molt a oferir durant tot l'any,
t'informem de les propostes culturals, gastronòmiques i lúdiques, quan el territori entra de ple en
l'ambient festiu del Carnaval.

25 anys
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gratuït
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ENTRE SETMANA 250€
CAPS DE SETMANA 265€
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+34 606 990 697
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FINS A L’ÚLTIM PAM DE NEU

ViU La Cerdanya et proposa en aquest número un complet itinerari per tots els quilòmetres esquiables del territori a banda i banda dels Pirineus, des de tots els vessants
i tots els pendents, per conèixer les múltiples possibilitats
que la regió ofereix als esquiadors veterans i a aquells
que ho volen provar per primera vegada.
Des de les novetats que ofereixen les diferents estacions
a les diferents ofertes i promocions i les millors opcions
per a cada modalitat, ViU La Cerdanya torna a esdevenir
una guia indispensable, en aquesta ocasió, per gaudir al
màxim del paradís dels esquiadors al cor dels Pirineus.
Però la Cerdanya té molt més a oferir durant tot l'any.
Fora pistes, el territori ofereix experiències úniques, com
els banys termals de Dorres; festes vinculades a la gastronomia, com la Festa del Trinxat de Puigcerdà, i ara,
per Carnaval, les diferents maneres de viure la disbauxa
d'aquesta festa als pobles.
La Cerdanya és natura, és esport, cultura i tradició; vida en
tota la seva diversitat i autenticitat. Les millors propostes
les trobaràs en aquest número de ViU La Cerdanya.
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VIU L'HIVERN A LA CERDANYA
LA CERDANYA A L'HIVERN

Un paradís per a l'esquí
LA CERDANYA ÉS UN INDRET DE SOMNI PER A
QUALSEVOL BON ESQUIADOR

L'hivern obre la porta a un món
de sensacions blanques a la CerCinc
danya, comarca coneguda per tot
estacions
bon esquiador. Totes les maneres
conegudes per divertir-se sobre
i un
l'or blanc es troben concentrades
objectiu
en les cinc estacions d'esquí cerdanes. En el seu paisatge s'hi poden trobar grans altituds i desnivells per a l'esquí alpí,
de muntanya o d'estil lliure i, alhora, dominis perfectes
per a l'esquí nòrdic, de pendents suaus per recórrer en
família metre es practica un dels esports més complets
que existeixen. Totes les possibilitats, però, tenen un
denominador comú: el gran paisatge que les conté,
grans cims en confrontació amb l'extensa vall cerdana,
a través de prats d'alta muntanya i boscos de pins negres que fan les delícies dels amants d'aquest esport.
ESQUIAR A LA MOLINA TÉ PREMI
Estació amb gran extensió, La Molina compta amb 71
quilòmetres esquiables repartits en 68 pistes entre les
comarques de la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès,
amb una cota màxima superior als 2.400 metres. És la
més antiga de les estacions d'esquí de Catalunya i
ha sabut complir anys amb
La Cerdanya
una trajectòria competitiva
es conjuga
i ascendent en el món dels
esports d'hivern que l'ha fet
com el verb
acollir en els darrers anys esesquiar
deveniments internacionals
com La Copa del Món d'Esquí
Alpí o els campionats mundials d'snowboard i d'Esquí Alpí per a discapacitats.
Dins les seves àmplies possibilitats, la veterana estació
de La Molina compta amb el super pipe més gran dels
Pirineus, i la seva oferta s'amplia més enllà de l'esquí
amb múltiples activitats i serveis d'hostaleria i restauració al seu entorn.
Aquest any, La Molina ha reeditat el concurs Skithon per
als grans maratonians de l'esquí, una motivació més per
recórrer el seu gran nombre de quilòmetres esquiables.
Un forfet de temporada gratuït està espera a aquella persona que aconsegueixi recórrer més quilòmetres sobre
els esquís a la fi de la temporada. Per participar-hi, cal
descarregar-se inscriure's a l'aplicació de les estacions
d'esquí FGC. A partir d'aquí, un tracker mesura els quilòmetres recorreguts a les pistes, generant un còmput general. El guanyador de la passada temporada, Carles Val,
va batre, a més, el rècord del concurs, esquiant un total
de 6.432 quilòmetres, l'equivalent a 75 quilòmetres diaris.
El forfet gratuït de la temporada vinent encara no té amo.

FOTO: www. lugaresdenieve.com

FOTO: www.skiinfo.es
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A LA MASELLA LES POSSIBILIES MULTIPLIQUEN
Les opcions TATS
Situada a 2.535 metres d'altino es fonen tud i un desnivell de 935 metres -el més gran del Pirineu
Oriental-, l'estació de La Masella compta amb 74 quilòmetres esquiables i un total de
83 pistes. Alhora, permet la pràctica de l'esquí nocturn els
dijous de les 6 de la tarda a les 8 del vespre i els dissabtes i
festius de 2/4 de 7 de la tarda a les 9 de la nit, amb 13 pistes, 10 quilòmetres il·luminats i un desnivell de 420 metres.
Les possibilitats d'itineraris de l'estació són molt variades
segons les habilitats i l'experiència dels esquiadors, des de
les pistes de debutants del Pla de Masella o de Coma Oriola, la pista familiar que recorre el bosc des de La Pleta al Pla
de Masella, les de la Corda i La Plana, les vermelles de Rufaca, Camí i Coma Pregona, amb una alta qualitat de neu,
fins a les pistes del Tub, Extrema i Pista Fonda, amb forts
pendents i atractives vistes a Tosa i Coma Oriola. Seguint
un concepte modern, la majoria de pistes de l'estació s'entrellacen fins a la seva base, al Pla de Masella. Condicions
com aquesta la fan un dels dominis esquiables més apreciats pels esquiadors i més escollides pels clubs esportius.
UN FORFET PER DOMINAR-LES TOTES
La Molina i La Masella compten amb un forfet conjunt,
anomenat Alp 2500, que multiplica les possibilitats de l'esquiador, eixamplant fins a 145 quilòmetres el domini a
recórrer, des de Coma Oriola fins a l'Alabau, un dels més
extensos de L'Estat. L'enllaç de les dues estacions es troba
pel telecabina Cadí Moixeró des de l'estació de La Molina i
pel telecadira Jumbo Tosa i el teleesquí de la Tosa des de
La Masella.
MARC INCOMPARABLE PER A l'ESQUÍ NÒRDIC
Al costat dels grans pendents en curtes distàncies i les instal·lacions esportives d'alt nivell i posades al dia que permeten, per exemple, la pràctica de l'esquí alpí en tota la
seva extensió, el paisatge de la Cerdanya ofereix atractius
entorns naturals de baixos desnivells que esdevenen perfectes per a la pràctica de l'esquí nòrdic o de fons. Tant és
així, que el territori compta amb tres estacions d'esquí nòrdic, accessibles i alhora dotades d'un gran exotisme. L'esquí de fons és considerat un dels esports més complets,
aeròbic i que fa treballar diversos grups musculars mentre
es llisca sobre la neu.
ARANSA, A FONS
L'estació d'Aransa és una immillorable opció per a la pràctica de l'esquí nòrdic. Situada al terme municipal de Lles de
Cerdanya i amb 32 quilòmetres esquiables, disposa d'una
gran varietat de recorreguts compresos entre les muntanyes Tossa Plana de Lles i el Pic de Sirvent, amb una cota
màxima de 2.150 metres i espectaculars vistes a la serra
del Cadí. Més de trenta dècades d'història avalen aquest
domini que transita entre boscos de pi negre i prats d'alta
muntanya que, a banda de l'esquí de fons, permet altres
opcions de diversió com excursions amb raquetes de neu,
trineu o senderisme.
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SITUACIÓ
PRIVILEGIADA A LLES
Les possibilitats
Lles de Cerdanya és la
que permet practicar
a la Cerdanya es
l'esquí nòrdic a una
multipliquen quan major alçada, amb una
cota màxima de 2.339
es tracta de pracmetres. L'estació es
ticar esquí nòrdic,
pot trobar en un privilegiat domini a la redes d'altituds que
serva natural de Tossa
descobreixen grans Plana de Lles - Puigpedrós, a 41 quilòmetres
panoràmiques
de Puigcerdà i a 39
de la Seu d'Urgell. Les
llargues pistes entre boscos de pi negre i avet i les espectaculars vistes de la serra de Cadí i de la vall cerdana
competeixen en atractiu a les que es poden veure des
de l'estació veïna d'Aransa. 13 pistes i 36 quilòmetres
esquiables componen aquesta estació amb nombroses
places per pernoctar, restaurants i serveis.

quilòmetres, amb recorreguts aptes per fer en família i
immillorables panoràmiques de la vall cerdana i els cims
del seu entorn, que es poden albirar de forma més pausada en les excursions amb raquetes de neu que també
ofereix l'estació.

LA DIVERSIÓ S'ALLARGA A GUILS FONTANERA
Els amants de l'esquí nòrdic troben en l'estació de Guils
Fontanera múltiples possibilitats per practicar el seu esport preferit i una qualitat destacable, el temps d'innivació, més llarg en aquest sector a causa de la seva situació
geogràfica, encarada al vessant d'influència atlàntica. A
ple rendiment, el domini esquiable s'eixampla fins als 45
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LA MOLINA

Fins al cim de Tosa
i al Parc Cadí Moixeró
LA MOLINA COMPTA AMB NOUS REMUNTADORS

Popular, pròxima, familiar i competitiva, La Molina sempre aplega prou al·licients per a ser escollida entre els
amants de la neu de tota condició. La qualitat de la superfície a pistes és sempre la més òptima que les circumstàncies permeten, la qual cosa garanteix jornades d'esquí a nivell de les expectatives. Les novetats d'enguany
incrementen l'accessibilitat dels usuaris a nous itineraris
i serveis que tot seguit detallem.
Accés més directe
Enguany La Molina
té previst obrir portes als esquiadors
fins al 13 d'abril.
Aquesta
temporada l'estació ha
estrenat dos nous
remuntadors que
permeten accedir
més directament tant a La Molina com a Masella, arribant
fins al cim de Tosa i al Parc Natural Cadí Moixeró.

Els accessos
directes fins a
atractius sectors es
combinens amb una
gestió sostenible de
les instal·lacions

El primer dels nous remuntadors d'aquesta temporada
perllonga el tram del telecabina Cadí Moixeró fins al Niu
de l'Àliga, arribant a la cota 2.537 del cim de Tosa i fent
alhora més directe l'accés al domini conjunt amb l'estació
de La Masella. L'estació també compta enguany amb el
Telecadira El Llac, que dona accés al Coll de Palm des del
sector del llac La Molina.
Sostenibilitat per permetre-hi l'activitat tot l'any
La temporada a La Molina arriba farcida d'activitats per
realitzar a peu, sobre els esquís, la
taula d'snowboard o les raquetes en
plena natura. L'estació continua aprofundint en la gestió sostenible de les
instal·lacions i el seu entorn, conscient que la preservació del medi ambient millora la salut de qui el visita
i constitueix un atractiu de benestar
a tots aquells que n'utilitzen les instal·lacions. El relaxament, la qualitat
del paisatge i la biodiversitat units a la
pràctica esportiva són valors cada cop
més buscats per les famílies durant
tot l'any. L'aposta per la sostenibilitat
facilita l'oferiment de les activitats lúdiques i esportives al llarg de tot l'any.
La Molina aplica la fórmula 360 graus
- 365 dies, per tal d'oferir una àmplia
oferta més enllà de la neu que realça
i beneficia al mateix temps el territori.
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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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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'ESQUÍ A LA CERDANYA
LA MASELLA

La Masella, la primera a
obrir aquesta temporada
L'ESTACIÓ HA MILLORAT LA PRODUCCIÓ DE NEU I
ALGUNS SERVEIS

L'estació d'esquí cerdana La Masella es va convertir en la
primera a obrir portes aquesta temporada a tota la península, el passat 13 d'octubre, amb la posada en marxa
del telecadira i la pista de Coma Oriola. Amb l'estació ja
a ple rendiment, La Masella viu una temporada acompanyada de diverses novetats que arriben amb la voluntat
d'optimitzar al màxim l'estat de la neu i millorar algun
dels serveis.
Enguany La Masella ha introduït millores pel que fa a la
qualitat de neu produïda. S'han millorat les finestres de
fred per fabricar més neu en menys temps. Els canons
de neu s'han vist incrementats en diversos punts crítics
amb l'objectiu garantir la neu durant més dies al llarg de
la temporada.
Enguany també s'ha millorat la senyalització a les pistes
per facilitar la informació, orientar millor els esquiadors
i garantir la seva seguretat.
Entre la nova maquinària, cal destacar la compra d'una trepitjaneu
de marca alemanya per
assegurar les millors
condicions possibles a
les pistes de cara a la
pràctica d'esquí alpí o
d''snowboard'.

Les millores a
l'estació cerdana
van des de la
generació de
neu fins a la
senyalització, la
cobertura Wifi, la
maquinària o
l'ampliació de
terrasses.

Quant als serveis, enguany La Masella garanteix cobertura Wifi
a tots els punts bàsics
del domini per poder
operar des del mòbil i la
tauleta a tot arreu. Des d'aquests dispositius es pot accedir a Masella TV, un nou canal amb més informació sobre
l'estació i la Cerdanya. S'hi pot accedir des de les renovades plataformes web i l'aplicació adaptada al nou canal.
Per millorar la comoditat dels usuaris, s'han ampliat les
terrasses del restaurant de Can Ventura de Coma Oriola, construïdes amb fusta, amb nous espais i mobiliari.
També s'ha ampliat la terrassa-vermut El Bandarra, davant el telecadira TGV del Pla de Masella.
L'estació ofereix als seus usuaris un ampli ventall de forfets a la carta per a famílies nombroses o monoparentals,
joves júniors i universitaris, amb dies consecutius o de lliure elecció amb estalvi acumulat. Agermanada amb més
de 50 estacions d'esquí, La Masella ofereix 80 dies d'esquí
gratis a diversos dominis d'arreu del món a aquells que
tramitin abonaments en les modalitats de temporada.

V

Esquí 2020

10

20 febrer

DIJOUS GRAS

Al matí: recollida de la Rostita per part
dels infants del poble.
20.00h: cercavila i presa de l’Ajuntament pel Rei Carnestoltes. Sortida des
de la plaça del Portal.
21.00h: lectura del Pregó a càrrec de
Sa Majestat el Rei Carnestoltes des del
balcó de l’Ajuntament. Música i balls
tradicionals de “l’Espingueri”, el “Burricot” i el “Tio Fresco”.
Tast de botifarra d’ou*.

*Amb la col.laboració de Cal Bieló, Tino i Dani,
Cal Quera, Cal Jaume, Carns i Elaborats Cerdanya, Forn Pous,
Pastisseria Vila, Tajà Pa, Pastisseria la Rosella, Cellers Tarroné
i Supermercat Trady’s.

22 febrer

GRAN RUA

17.00h: sortida des de la plaça del
Portal amb acompanyament
musical.
19.30h: ball del “Tio Fresco”, Crema
del Rei Carnestoltes i lectura del
testament, al poliesportiu.
Xocolata desfeta per a tothom.

26 febrer

DIMECRES DE
CENDRA

19.30h: funeral del Rei
Carnestoltes a la plaça del Portal.
20.00h: sardinada popular.

Guardonat amb
el Premi Cerdà
de l’Any 2017
Organitza:

Comissió del Carnestoltes Tradicional
de Bellver de Cerdanya
Amb la col.laboració de:

Ajuntament de
Bellver de Cerdanya

CAR
NES
TOL
TES

Tradicional
Bellver de Cerdanya

VIU L'ESQUÍ A LA CERDANYA
ESQUÍ A LA CERDANYA FRANCESA

Mirall nevat
L'ALTA CERDANYA OFEREIX GRANS PRESTACIONS
PER ESQUIAR

Darrerament, la posada al dia d'algunes instal·lacions esquiables, sumades a les grans condicions geogràfiques, ha
fet de les estacions del vessant nord dels Pirineus complexos d'altes prestacions equiparables a les de la Baixa Cerdanya. Altituds de més de 2.400 metres, desnivells de 900,
gran qualitat de la neu amb espais verges per descobrir
i algunes de les millors pistes negres del Pirineu català i,
d'altra banda, grans extensions de camins blancs o pistes
de pendents suaus per gaudir en família, fan de les estacions de l'Alta Cerdanya un destí a tenir en compte per a tots
aquells a qui els agrada divertir-se sobre el mantell blanc.
DE LES PISTES D'ESQUÍ DE FONS ALS CAMINS BLANCS
La regió del Capcir dona entrada a grans àrees per practicar l'esquí nòrdic i altres activitats que permeten fer
esport i alhora gaudir del preciós paisatge de contrastos
entre els cims i les valls. L'Espai nòrdic del Capcir compta
amb una àrea
d'esquí
de
fons de 56
Quilòmetres de pistes
quilòmetres i
i camins per a l'espai
tres àrees de
camins blancs
nòrdic esperen ser
que sumen 60
descoberts a la vessant
quilòmetres
nord dels Pirineus
practicables.
En total, prop
de 120 quilòmetres de superfície trepitjada i traçada periòdicament
per recórrer-la en les millors condicions.
Entre les múltiples activitats que es poden realitzar en
els camins blancs que emmarquen els grans paisatges
del Capcir, es troben el trineu amb gossos, excursions
eqüestres i pony-trineu, passeig amb raquetes o biatló,
que ajunta l'esquí de fons amb el tir. L'Estació Nòrdica del
Capcir també ofereix interessants cursos d'esquí de fons,
diversos segons l'especialitat del monitor.

Foto: xavierfebres.com

LES ANGLES, ESQUÍ DES D'UNA GRAN ALTITUD
L'estació de Les Angles és una de les més veteranes de la
regió, amb més de 50 anys d'existència. Autèntic poble-estació, les seves pistes arriben fins al nucli antic del municipi. A 2.325 metres, hom pot trobar un freeride amb tres
pistes negres des d'on gaudir de la neu verge. També a una
destacable altitud, 2.000 metres, es troba l'snowpark de
l'estació, cinc hectàrees per practicar salts i dibuixar en l'aire les més atrevides figures acrobàtiques. Pistes en un entorn de somni i 36 quilòmetres de camins per on lliscar tot
practicant esquí nòrdic són altres dels atractius d'aquestes
instal·lacions enclavades en un entorn natural on, no gaire
lluny, el parc d'animals de Els Angles convida a completar
les jornades de gaudi programades amb la família.

Vertiginoses
pistes i zones
per gaudir en
família
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DIFERENTS OPCIONS, TOTES D'ALT NIVELL
A 20 minuts de Puigcerdà, per la Vall de Carol s'accedeix a l'estació d'esquí Porté-Puymorens, que ofereix
un dels més desnivells més importants del Pirineu. De
la cota 1.600 fins als 2.500 metres de la Mine i Fontfrède, aquest domini ofereix múltiples possibilitats al més
alt nivell. Amb més de 80 anys d'història, Porté, com
se la coneix familiarment, ha sabut remuntar el pas del
temps des de la seva creació, el 1936, actualitzant darrerament les seves instal·lacions i serveis fins a esdevenir un dels referents dins les estacions cerdanes. L'estació ofereix un interessant equilibri entre el seu caràcter
clarament esportiu i serveis per gaudir en família.
Amb un total de 35 pistes, 10 remuntadors i més de
50 quilòmetres esquiables en 15 hectàrees, alguns dels
grans atractius de Porté-Puymorens són la quantitat
i qualitat de la seva neu, gràcies a la seva privilegiada
orientació repartida entre el nord i el nord-est, els seus
sectors fora pistes d'espais verges o les seves pistes negres. Porté compta amb pistes com la Cheminée o Les
Sapins, que es troben entre les millors de la regió. Al
mateix temps, l'estació és reconeguda per les facilitats
que ofereix per a les famílies, amb bona relació qualitat/preu, pistes de suaus pendents, i zones infantils
apreciades entre els usuaris.

A FONT ROMEU LA DIVERSIÓ ESTÀ ASSEGURADA
Aquesta estació d'esquí del Llenguadoc-Rosselló
compta amb un ampli ventall de possibilitats que garanteixen el gaudi sobre la neu de les persones indiferentment de la seva edat i experiència. Les instal·lacions concentren un total de 41 pistes, entre elles, 9
negres i 7 vermelles, amb 500 innivadors artificials i 23
remuntadors. Per a nens i nenes i esquiadors principiants, compta amb 20 hectàrees amb sis pistes verdes.
L'estació disposa també d'un dual slalom i un espai
per practicar el luge, esport consistent a lliscar sobre
un trineu en un circuit de gel, a més d'un estadi de biatló i d'un snowpark. L'àrea compta, a més, amb múltiples camins per gaudir de l'esquí nòrdic.
Les possibilitats de Porté-Puymorens van des de les
curses d'esquí i les competicions d'snowboard a les
passejades en trineu a través dels boscos, nombroses excursions amb raquetes o un punt de sortida
des d'on practicar l'esquí de muntasnya amb direcció
als cims veïns. Entre les instal·lacions, s'hi compten
una cronopista, un Half-pipe i un snowpark de 500
metres de llargada, a més d'un espai lúdic. Des de
la gestió de l'estació per part de la 'Régie municipale
des Sports et loisirs', el 2009, l'estació ha assolit la
seva consolidació i ha generat projectes de futur com
la instal·lació de nous remuntadors per arribar fins a
diversos sectors esquiables.

13

Esquí 2020

V

VIU L'ESQUÍ A LA CERDANYA
FONT ROMEU

Un estació assolellada
i ultraesportiva
BEN A PROP DE LA CERDANYA, UNA OPORTUNITAT
PER DESCOBRIR

A només 10 quilòmetres de la frontera amb Catalunya,
hi ha situada una de les grans estacions d'esquí del
sud de França: Font-Romeu Pyrénées 2000. Un espai
autèntic a 1.800 metres d'altitud i enmig de boscos,
una estació d'esquí assolellada i
molt esportiva. Al
municipi de FontRomeu-Odeillo-Via
hi ha estructures
esportives de nivell. Per exemple,
el Centre Nacional
d'Entrenament en
Altitud (CNEA), que
acull a professionals i promeses
vingudes d'arreu
del món. A més,
també és un municipi que ofereix
nombroses instal·
lacions esportives
obertes i accessibles a tothom qui
vulgui
practicar
esport.
I, en referència a l'esquí, doncs, l'estació de Font-Romeu Pyrénées 2000 és una aposta segura. En aquest
sentit, disposen de fins a 43 quilòmetres de pistes per
lliscar sobre els esquís, distribuïdes de la següent manera: 15 pistes verdes, 9 blaves, 8 grogues i 9 negres.
Però qui vulgui apostar per l'esquí nòrdic i no l'alpí,
aquest també és el seu lloc ideal per fer-ho. Font-Romeu Pyrénées 2000 compta amb 111 quilòmetres de
pistes d'esquí de fons, que fan les delícies de tothom
qui hi posa els peus. Amb els seus 500 canons de neu
artificial, durant l'hivern és un paratge blanc dels més
destacats de la zona. Les activitats d'esquí alpí o nòrdic es poden complementar amb altres disciplines esportives d'hivern, sobre la neu, com l'esquí de muntanya, l'snowboard (amb un snowpark adaptat per a tots
els nivells i tots els estils)...
Espai esportiu molt important, per una banda, però
també un gran espai lúdic, per al gaudi de tots els visitants de l'estació, vulguin fer esport o vulguin tastar la
neu d'una manera diferent. Espai infantil de 25 hectàrees per als infants, una zona dedicada exclusivament
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al seu aprenentatge; set pistes lúdiques (la zona Fun
Run, la Chrono Zone, l'Snake Run, la zona d'Skicross o
la Furious Bag, per exemple); tres pistes de trineu i dos
jardins de neu.
Oferta lúdica molt àmplia, amb possibilitat de practicar
també raquetes de neu, activitats de muntanya, marxa
nòrdica, quad bike, motos de neu o, simplement, caminar i descobrir la flora i la fauna típiques dels Pirineus
catalans i del Parc Natural Regional, experimentant els
encants de la Catalunya Nord i, també, dels paisatges
que s'observen de la Cerdanya.
A Font-Romeu Pyrénées 2000 es pot gaudir de tot l'entorn natural fins al 29 de març. La seva oferta es completa amb altres serveis i activitats (parapent, piscina,
centre eqüestre, cinema, bolera, golf o termes, per
exemple).

Més de 110 quilòmetres de
pistes de nòrdic, amb
activitats per a tota la família

VIU L'ESQUÍ A LA CERDANYA
LES ANGLES

Les maravelles de
l'hivern als Angles
ESQUÍ, GASTRONOMIA I HISTÒRIA A LA
CATALUNYA NORD

Els Angles és un poble del Capcir que gairebé s'ha
convertit en una estació d'esquí, ja que les instal·lacions es fonen amb l'entrada al poble, de fet, podem
baixar de pistes i acabar el descens a la mateixa vila.
Una zona de paisatge inigualable que es tradueix en
55 quilòmetres de pistes i 35 quilòmetres aptes per a
practicar esquí de fons. La de Els Angles és una de les
tres estacions que es troben al Capcir i és una de les
primeres a obrir pistes i una de les darreres en tancar
la temporada.
La quantitat de domini esquiable i l'afluència d'esquiadors que la visiten fa que disposi del telecabina
més gran del Pirineu Francès que porta per nom, Les
Palèrins. Gaudir de les seves pistes és sinònim de
gaudir de les meravelloses vistes de les
Una de les
muntanyes de la Catalunya del Nord.
primeres

estacions a obrir
pistes i una de les
darreres a
tancar la
temporada

La visita Els Angles
també requereix gaudir de la gastronomia
del Capcir. El restaurant Le Chalet és el
lloc més indicat per
tastar el mos més tradicional amb els productes locals. A més, als voltants del restaurant hi ha
un mirador per gaudir de les millors vistes de les pistes. Al centre del poble hi destaca el restaurant Chez
Antonio on també hi trobarem la cuina més tradicional de la Catalunya Nord. A la vila hi disposem de
diversos hotels, entre el qual hi destaca Le Llaret, un
establiment històric.
A Els Angles també hi ha lloc per altres tipus d'oci.
El poble gaudeix d'un spa, una piscina municipal així
com diversos locals d'oci i una discoteca. També hi
ha lloc per assistir a una missa a l'església parroquial.
Una de les activitats més populars dirigida al públic
familiar és el Parc d'Animals del Pirineu que es troba
a tocar del municipi.
En l'àmbit esportiu Els Angles també disposa de diferents itineraris per practicar senderisme, o si preferim els esports d'aventura, la zona és perfecte per
la pràctica del parapent. Una activitat que ens permetrà descobrir el paisatge sobre pistes i sobre el llac
Matemale. Una altra recomanació és un viatge amb
huskies com si es tractés d'una aventura al pol nord.
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VIU L'ESQUÍ A LA CERDANYA
EXPERIÈNCIA AIGÜES TERMALS DE DORRES A L'HIVEERN

El poder
de l'aigua termal
NATURA I AIGUA CONVERGEIXEN EN LA
TRANQUIL·LITAT DELS BANYS DE DORRES

Els amants de la natura i de l'aigua trobaran en els banys
de Dorres, un punt idíl·lic per relaxar-se i desconnectar
després d'un bon dia d'excursionisme o de passió per
la neu. Situats en un dels pobles amb més encant de la
Cerdanya i edificats a l'aire lliure, aquestes piscines ofereixen pau i tranquil·litat, amb vistes fascinants a cims
espectaculars com el Puigmal.
En dies de fred, podem contraposar-ho amb l'aigua termal. És molt agradable submergir-se a les piscines exteriors, a 38 graus, que protegeixen de les baixes temperatures cerdanes. A banda de l'antic safareig i la piscina
nova, també podem endinsar-nos en l'encant de les
dues banyeres antigues tallades en bloc de granit. Unes
construccions que es remunten a l'època romana.
L'AIGUA ES REFREDA FINS ALS 38 GRAUS

L'aigua sulfurosa d'aquestes termes és excepcional per a
la pell, ja que té efectes analgèsics, relaxants, antial·lèrgics
i cicatritzants. Una recomanació: si hi arribeu cap a última
hora de la tarda, podreu gaudir d'aquest espai de relaxació, i veure una de les millors postes de sol del Pirineu.
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VIU L'ESQUÍ A LA CERDANYA
7 NUCLIS I 5 ESGLÈSIES - FONTANALS DE CERDANYA

Les cinc joies
imprescindibles de
Fontanals de Cerdanya
UN POBLE PLE D'HISTÒRIA ROMÀNICA

Fontanals de Cerdanya és un enclavament privilegiat
per als amants de la naturalesa. Ben connectat tant per
carretera com pel transport ferroviari, és un dels punts
més ben ubicats per gaudir d'una de les panoràmiques
de la comarca. El poeta Josep Pla va dir-ne que era la
banda més riallera de la Cerdanya, una descripció que
li fa justícia.
El terme està format
pels antics municiEs troba situat en
pis d'Urtx i de Queiuna zona excel·lent xans), fusionats el
1969 i anomenant-se
de la Cerdanya,
Fontanals de Cerdacosa que li permet nya per tal que no
prevalgués cap topòoferir excel·lents
nim dels antics resvistes
pecte dels altres. Del
primer, provenen els
pobles o nuclis d'Urtx, El Vilar d'Urtx (capital del municipi actualment), Escadarcs, Estoll, Soriguerola, el mas de
l'Escloper, el mas de Santes Creus, i el mas de Soriguera;
del segon, els de Queixans, Les Pereres, el mas Montagut, el molí de l'Anglés i el mas d'Amunt.
Tot i que perdre's per al poble ja és un privilegi en si mateix, una de les millors opcions per descobrir-lo és recórrer les seves cinc esglésies, d'origen romànic. A Queixans
hi trobem l'església de Sant Cosme i Sant Damià, protegida com a Bé Cultural d'Interès Local. Està situada a la
part nord del poble. És d'una nau, amb dues capelles a
manera de transsepte, i absis semicircular amb decoració d'arcuacions llombardes i una finestra de doble esqueixada. La portalada actual d'arc de mig punt va ser
oberta al segle XVIII.
Sant Esteve de les Pereres és una església romànica que
es troba a l'entitat de població de les Pereres. La data de
la seva construcció està datada a la meitat del segle XII.
Va ser restaurada el 1992 perquè va quedar greument
afectada durant la Guerra Civil i un esfondrament de la
volta el 1988. L'edifici primitiu constava d'una nau coberta amb una volta de canó, encapçalada per un absis semicircular cobert amb volta de quart d'esfera.
Seguim la ruta i toca fer parada a Urtx amb l'església dedicada a Sant Martí. Construïda el segle XII, primitivament
tenia la planta trapezoidal amb un absis semicircular a
la capçalera. Ha estat reformada algunes vegades, tant
els seus murs com l'absis són reconstruïts, el campanar
també forma part d'aquestes modificacions i el reforç en
el gruix de les parets laterals que van aconseguir així una
amplada d'1,75 metres. La portalada de pedra granítica
és l'original encara que canviada d'emplaçament.
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Un altre punt que no podem perdre's és Sant Miquel de
Soriguerola. És una petita església, la qual es trobava en
mig de les antigues masies que conformaven el veïnat
de Soriguerola, avui convertit en un nucli urbanitzat de
segones residències. És d'una sola nau amb volta de
canó lleugerament apuntada i absis semicircular cobert
amb un quart d'esfera. La senzilla porta situada al mur
de migdia és formada per un estret d'arc de mig punt
adovellat. Tres finestres, dues a l'absis i una a ponent, il·
luminen el temple. El parament irregular presenta trams
d'"opus spicatum" en alguns dels seus murs. Ha estat
molt restaurada.
Finalment, un dels punts imprescindibles de Fontanals
de Cerdanya és Santa Eulàlia d'Estoll. El seu conjunt exterior és harmoniós. La nau flanquejada per quatre petites
capelles laterals, és espaiosa i amb volta de canó. Està
tota enguixada i és molt alta. La porta és de mig punt i no
té cap mena d'ornamentació. A la dreta de la porta s'hi
troba l'escala exterior que puja al campanar, el qual és
poc alt, quadrat i piramidal.

www.altiservice.com

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

sun & snow

Què fas aquest hivern?

VIU L'ESQUÍ A LA CERDANYA
ESQUÍ DE FONS A LA CERDANYA

L'esquí de fons
LA CERDANYA, PARATGE IDÍL·LIC PER A AQUESTA
DISCIPLINA

L'esquí és un esport format
al mateix temps per moltes
disciplines. Tant és esquí el
fet de baixar des del punt
més alt d'una pista fins a
zona planera, passant unes
portes el més ràpid possible,
com també ascendir fins al
pic d'un cim (amb els esquís
posats), en el menor temps
possible. L'esquí alpí i l'esquí de muntanya són dues modalitats conegudes, però hi ha esportistes que també van
més enllà amb uns esquís als peus.

Més d'una
trentena de
quilòmetres
a Guils
Fontanera,
Aransa i Lles

L'esquí de fons és una altra de les disciplines que es poden practicar actualment i, segurament, és d'aquelles que
té una història més sòlida al darrere. Sorgit al nord d'Europa com una manera de desplaçar-se durant els hiverns
freds i gèlids per sobre la neu, va passar a entendre's
també com un esport per a un gran número de persones.
Alhora conegut com a esquí nòrdic, és una pràctica cada
cop més arrelada i, en aquest sentit, la Cerdanya hi juga
un paper destacat, amb les estacions de Guils Fontanera,
Lles Cerdanya i Aransa.
La disciplina té com a base el
fet de recórrer distàncies grans,
És una
amb esquís de fons sobre un
disciplina
terreny desnivellat, amb penamb menys
dents que poden ser forts però
no continuats. Per aquest motiu,
riscos per a
necessita d'una gran capacitat
la salut
de resistència per part de qui el
practica i és un excel·lent exercici
aeròbic per dur a terme. Si tenim en compte la tècnica, es
pot dividir alhora en proves d'estil clàssic (els esquís van en
paral·lel) o d'estil lliure (patinador o 'skating'), que permet
qualsevol manera de progressió. En tot cas, la clau és trobar un bon lliscament sobre els esquís i recórrer, així, grans
distàncies sobre la neu.
És valorat com un esport complet, que es pot practicar
des de ben petit i que presenta un risc molt menor de
lesions o problemes físics, per la llibertat de moviment
dels talons (ja no estan fixats a la subjecció) i perquè no
hi ha impacte en les articulacions. Per això, és una pràctica recomanable entre aquelles persones que no estigui
acostumades a practicar esports sobre la neu i que vulguin un primer contacte amb els esquís i amb la sensació
de llibertat que s'aconsegueix tot lliscant.
A la Cerdanya, es pot practicar esquí nòrdic a Guils Fontanera. Quan el centre està a ple rendiment, pot oferir a
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VIU L'ESQUÍ A LA CERDANYA
ESQUÍ DE FONS A LA CERDANYA

l'esquiador fins a 34 quilòmetres de pistes, amb vistes
magnífiques a tots els cims i a la vall de la Cerdanya. Sis
dels circuits són de dificultat verda, tres més de blava, set
de vermella i una de negra, amb pistes intercomunicades
enmig de boscos, prats i clarianes. En el cas de l'estació
d'Aransa, les pistes de nòrdic pugen fins als 30 quilòmetres, amb quatre distàncies de dificultat verda, blava,
groga i vermella, essent la proposta de Pollineres i la del
Mirador, les més exigents (de més de 10 quilòmetres). A
l'estació de Lles de Cerdanya, l'esquí de fons també és
una proposta de pes, amb fins a 36 quilòmetres de pistes
en total de totes les dificultats, que faran les delícies dels
qui optin per aquesta modalitat esportiva. No tot s'acaba
en l'esquí alpí o l'esquí de muntanya.
La Puigcerdà Fons,
durant el mes de febrer
Una de les cites importants pel que
fa a l'esquí de fons a la Cerdanya
és, sense cap mena de dubte, la
prova Puigcerdà Fons. La 19a edició de la cita esportiva es va canviar de data, ja que d'entrada s'havia de celebrar el 26 de gener. Una marxa popular
d'esquí de fons amb quatre circuits diferents per a totes les
edats: el més assequible (de 2,5 quilòmetres), dos de mitjans (de 5 i 10 quilòmetres respectivament) i el més dur de
tots (de 25 quilòmetres). Una Puigcerdà Fons que organitza el PEC Puigcerdà i que cada any reuneix un bon grapat
de participants, demostrant la bona salut de què gaudeix
aquesta pràctica esportiva a la Cerdanya.

La 19a
Fons
Puigcerdà

Foto: Luderna.com

Recordem, però, que la competició no és l'única manera
d'acostar-se i introduir-se en l'esquí de fons. La vessant
d'oci, lúdica i esportiva per si sola ja és prou gratificant
per a col·locar-se uns esquís i provar de lliscar per una de
les moltes pistes de la comarca, aprofitant el gran domini
esquiable de què disposa de la Cerdanya.

Foto: PEC

Foto: Diari de la neu

VIU L'ESQUÍ A LA CERDANYA
GUILS FONTANERA

Esquí de fons per a principiants i
experts a l'estació de Guils Fontanera
UNS 45 KM DE RECORREGUTS D'ESQUÍ I 10 KM DE CIRCUITS DE RAQUETES
UN ENTORN MAGNÍFIC

L'estació d'esquí de fons de Guils
Fontanera, situada a Guils de Cerdanya -molt a prop de Puigcerdà- és
un entorn privilegiat per a la pràctica
d'aquest esport, tant per qui vulgui
iniciar-s'hi com per a esquiadors experts. En total, les seves pistes sumen
34 quilòmetres i a més, hi ha 3 itineraris pensats per fer raquetes de neu
que tenen una extensió total de 10
quilòmetres. Tot això, en un entorn
natural magnífic, ja que es troba en
una vessant d'influència atlàntica que
garanteix unes bones condicions de
neu i més temps d'innivació. Boscos,
prats i clarianes es van entrellaçant
en els escenaris que es poden trobar
al llarg dels traçats. Es tracta d'una estació inaugurada l'any 1993, que actualment compta amb un parc de neu
infantil, una escola d'esquí de fons, cafeteria restaurant, servei mèdic i una
zona de trineus per als més menuts
que té 500 metres de llarg. Guils Fontanera, el domini esquiable de la qual
es mou entre els 1905 i els 2080 metres de cota, és de titularitat municipal.
PER A DIFERENTS NIVELLS

A Guils Fontanera es pot practicar
l'esquí de fons o esquí nòrdic tant si
no ho has fet mai com si ets tot un
expert. Quan el centre es troba a ple
rendiment, ofereix al fondista pistes de diferents nivells: 6 de verdes,
3 de blaves, 7 de vermelles i una de
negra, totes elles intercomunicades.
D'aquesta manera, l'esquiador pot triar el recorregut adequat al seu nivell
amb uns traçats que, en molts casos,
ofereixen magnífiques vistes tota la
plana de la Cerdanya. També és un
lloc ideal per poder gaudir de la tranquil·litat del bosc. L'estació té, per als
menys experimentats o per qui vulgui
començar, una plantilla de monitors
que poden acompanyar a l'esquiador
en aquesta aventura. Es pot perfeccionar la tècnica tant en clàssic com en
la modalitat 'skating'.
LLOGUER DE MATERIAL

L'estació compta amb material de lloguer. En concret, 400 equips de clàssic
i 40 equips d'"skating". Els números
de peu van des del 27 al 50, i les llarga-
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des d'esquí, de l'1,20 cm als 2,15 cm.
De raquetes, en disposen d'un centenar que s'adapten dels més menuts
als més grans. També hi ha un espai
on es poden deixar les botes.
ELS CIRCUITS DE RAQUETES

Per poder gaudir de la neu d'una manera senzilla, l'estació posa a disposició tres circuits de raquetes, de 3, 5 i
7 quilòmetres, perfectament senyalitzats perquè no hi hagi cap risc de
pèrdua, i independents dels circuits
d'esquí. És una bona manera de fer
esport provant una nova i senzilla
experiència. Fer raquetes de neu és
quasi com caminar, però una mica
més lent. Les raquetes s'adapten a les
botes de muntanya sense cap mena
de problema. Un mitjà de desplaçament que ja s'utilitzava als pobles prehistòrics de l'Àsia Central fa uns 4.000
o 6.000 anys i que més tard va passar
al continent americà, creuant l'estret
de Bering, i van ser adoptades pels
habitants i caçadors de l'actual Alaska
i el Québec. Per poder practicar-les a
Guils Fontanera només fa falta portar
roba còmoda i flexible, botes de muntanya que cobreixin el turmell, malles
tèrmiques, un xandall o pantalons
d'esquí, guants flexibles i no massa
gruixuts i altres elements com gorres,
bufandes, ulleres de sol, etc. per protegir-se del sol i el vent.
BEN A PROP DE PUIGCERDÀ

L'estació de Guils Fontanera es troba
ben a prop de la capital de la Cerdanya, Puigcerdà, rodejada per un
abundant bosc de pi negre. Un cop
s'hi arriba, tota la informació sobre
el lloc es pot trobar a la caseta. Allà
us resoldran tots els dubtes, us diran quines activitats es poden dur a
terme, els recorreguts més adients,
l'estat de les pistes d'esquí i dels circuits de raquetes... Aquí també s'hi
poden trobar els tiquets pel lloguer
del material que necessiteu per gaudir d’un dia a la neu, i es venen els
abonaments per esquiar i per fer
raquetes. Si us calen monitors, sigui
per començar a provar aquest magnífic esport com per perfeccionar-lo,
també en aquest punt es facilita tota
la informació.
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VIU L'ESQUÍ A LA CERDANYA
ARANSA

Aransa, esquí nòrdic
amb vistes al Cadí
L'ESTACIÓ DE LLES DE CERDANYA OFEREIX UNA
ÀMPLIA OFERTA

Una altra de les estacions on es pot practicar l'esquí
nòrdic o esquí de muntanya és Aransa. Una mostra
més de la gran oferta que suposa per a aquest esport
la comarca de la Cerdanya. Aransa es troba situada
dins el terme municipal de Lles de Cerdanya. La seva
situació geogràfica la converteix en un mirador privilegiat dels contraforts de la serra del Cadí. Aquest 2020
va començar amb una gran notícia per a l'estació, ja
que el 23 de gener hi va caur euna gran nevada i uns
dies després va poder obrir al públic amb un aspecte
excepcional.

Foto: aransaesqui.cat

L'estació també té serveix com per exemple el parc de neu
infantil, l'escola d'esquí, la cafateria i el restaurant, a més
d'una zona de trineus per als més menuts. Les activitats
estrella són, però, l'esquí de muntanya, les raquetes de
neu i el senderisme. Existeix també un circuit de muntanya
molt interessant que condueix fins als estanys de la Pera.

Foto: aransaesqui.cat

Els circuits que es poden fer pel que fa a l'esquí de muntanya són 4. Per una banda hi ha el Bosc d'Aransa, amb
una distància de 4,1 quilòmetres. També hi ha el de Pedres Blanques, de 5,9 km. Pollineres té 10,3 quilòmetres
i el Mirador és també de 10 km. Tots els tracks es poden
consultar a la web d'Aransa. Pel que fa a les raquetes, es
pot fer el circuit de Pillineres, el del Mirador i el de Pollineres - Estanys de la Pera.

Foto: aransa ski

La base de l'estació es troba al Pla del Fornell, a pocs
quilòmetres al nord del petit nucli d'Arànser. La cota
mínima està a 1.850 metres, mentre que la màxima
arriba fins als 2.150. Els boscos de pi negre de gran
valor
paisatgístic
ocupen bona part
La base de l'estació es dels seus circuits
troba al Pla del Fornell, marcats. Les pistes
estan
adaptades
a pocs quilòmetres al per a esquiadors de
tots els nivells, des
nord del petit nucli
dels debutants fins
d'Arànser
els més experts,
amb una àrea de 31
quilòmetres de circuits d'esquí i 15 quilòmetres d'itineraris amb raquetes. Aquest espai es pot ampliar amb el
recorregut d'interconnexió que uneix Aransa amb l'estació de Lles, a través de les Pollineres. La unió de les
dues estacions les converteix en el domini d'esquí de
fons més gran dels Pirineus. A més, hi ha un servei de
transport per carretera per retornar a l'estació d'origen
si no queden forces per fer-ho sobre els esquís.
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Foto: aransaesqui.cat

L'oferta d'Aransa es completa amb diverses activitats que
es van duent a terme durant la temporada. Per una banda hi ha el paquet familiar de Raquetes + Iglús, dues activitats que són per a tota la família i del tot divertides. A
mitjans de gener es disputa a l'estació la Marxa Pirineu i a
principis de febrer la Traça Muga. També s'hi duen a terme tallers de parafinatge i manteniment, sortides amb raquetes a la nit. Fins i tot s'organitzen vermouts musicals.
Per tant, durant els mesos d'hivern, Aransa és una bona
opció per gaudir de la neu, l'esport i el paisatge.

VIU L'ESQUÍ A LA CERDANYA
CARNAVAL DE LA CERDANYA

El món al revés durant
uns dies a la Cerdanya
EL CARNESTOLTES ES VIU A LA COMARCA

El rei dels poca-soltes regnen arreu de Catalunya i la Cerdanya no n'és una excepció. Les festes de la ironia, del
tot s'hi val, de la gresca i la disbauxa farceixen les agendes de gairebé tots els pobles de la comarca, on durant
uns dies regna la transgressió i la diversió, ambientant
els carrers de gent disfressada i on l'alegria es contagia
per tot. El Carnestoltes, que deriva d'una festa pagana,
permet divertir-se, passar-ho bé i, sobretot, viure uns
dies en què el gaudi és l'element central i fil conductor
de totes les propostes. Algunes més tradicionals, d'altres
més innovadores... però totes amb un element en comú:
el regnat del Rei Carnestoltes.
Tal com descobrirem en diverses pàgines d'aquesta edició del VIU, poblacions com Bellver, Alp o Prullans tenen
marcat en el calendari una celebració que vesteix un
ampli programa i en què les cites més tradicionals van
de bracet d'altres amb un toc diferenciat. Però no són
els únics municipis, sinó que moltes escoles se sumen
a les propostes d'àmbit municipal. És el cas,
per exemple, de l'EscoEl carnaval,
la Bac de Cerdanya, on
dediquen tres jornades
conegut
a la celebració, les quals
altrament a
inclouen, entre altres, la
gran rua del CarnestolCatalunya com
tes, un dinar popular i
el carnestoltes,
també el judici i crema
del Rei Carnestoltes.
és una festa que
També a la Llar d'Infants
se celebra en
'El Rovelló' s'aboquen a
la festa amb la visita de
funció del
l'home del bosc o la rua
calendari lunar
pels carrers de la població, a Bellver.
A Prats i Sansor, viuen el Carnestoltes intensament. Serà
en dues jornades, una destinada més als infants i l'altra
perquè s'hi sumi tothom qui ho vulgui i, fins i tot, es puguin endur un premi per anar disfressats. A Llívia, per
la seva banda, el concurs de disfresses i una xocolatada
popular són els actes més destacats de la festa dels poca-soltes.
A la capital de comarca són les escoles les que s'encarreguen, majoritàriament, de viure aquesta celebració amb
diverses propostes, enfocades a què els més menuts de
la vila puguin viure uns dies en què regnin les normes
del Rei Carnestoltes.
Però és que aquesta festa és un continu de diversió per a
tots els amants de la diversió, la gresca i la disbauxa. Per
això, cal agafar bolígraf i l'agenda d'aquesta revista per
poder viure-la amb intensitat.
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VIU L'ESQUÍ A LA CERDANYA
CARNAVAL DE BELLVER

El Carnestoltes a Bellver,
marcat per la tradició
RETORN ALS ORÍGENS DE LA CELEBRACIÓ

Per Carnestoltes, és temps de canvi d'identitats. És temps
de prendre els ajuntaments i d'imposar un nou ordre. Però
el que no canvia i fa molt temps que es manté viva és la
celebració del Carnestoltes Tradicional de Bellver de Cerdanya. Una festa que es basa en la recuperació d'una tradició
cerdana ancestral, incloent-hi personatges de la mitologia
local, músiques típiques i balls específics, en uns dies que ja
han esdevingut un referent arreu de la comarca.
Dels dies forts del Carnestoltes, en destaca el Dijous Gras,
que aquest 2020 arribarà el 20 de febrer. "És un dia molt
autèntic", confirma Ventura Altarriba, membre de la Comissió del Carnestoltes Tradicional de Bellver de Cerdanya.
Els infants de l'escola del poble són els encarregats de recollir la rostita, però la festa gran i més especial comença
quan el sol ja és post.
A les 8 del vespre, torn per a la cercavila pel poble, sortint
des de la plaça del Portal. Qui no hi hagi participat mai, que
no s'estranyi de veure aquests personatges característics
de la mitologia local. Tot i el govern del Rei Carnestoltes,
que pren vida quan pren l'Ajuntament i llegeix el pregó,
molts altres identitats d'èpoques ancestrals i passades prenen vida i forma durant la cercavila.
Entre aquestes, per exemple, el Burricot, personatge amb
un cap i pell d'ase que és molt aficionat a la gresca. Empaita
als més petits i simbolitza quan, temps enllà, es desenterrava el cap d'un ruc (que havien enterrat amb la mirada
posada al Carnestoltes), es lligaven la calavera sobre el cap
i la pell a l'esquena, com si pot una capa.
També s'hi poden veure els Cornuts, últims tres casats o
aparellats del poble. El Rei Cornut, l'últim casat, porta unes
robes de saca, un estendard i unes banyes sobre el cap. Els
Cenrers duen un sac ple de cendra, que tiren a la gent que
no balla al seu pas. La cendra simbolitza també la benaurança i la fertilitat, que ajuda a la terra. La Porquera, la dona
del Rei Carnestoltes, escampa la pols i embruta a qui se la
mira massa i no participa de la festa. Un personatge que
intrepreta un home. També hi podem trobar l'Home del
Bosc, un ésser màgic cobert de fulles, vinculat amb el culte
a la natura i a la fertilitat. El Vidalot (personatge que és mig
home i mig dona) i els Espingueri (els nuvis vestits de manera grotesca) també participen de la celebració.

Foto: Ajuntament de Bellver

plaça dels Espingueri i plaça del Burricot per part del Notari, el mestre de cerimònia del Carnestoltes.
Els establiments del municipi ajuden a passar el fred amb
els porrons de moscatell i la coca i també es posa a disposició el tast de botifarra d'ou.
Aquesta jornada més sentida per part dels habitants de
Bellver de Cerdanya tindrà continuïtat enguany el dissabte
22, amb la Gran Rua del Carnestoltes. La plaça del Portal
serà el punt de sortida de la comitiva, a les 5, en direcció
cap al poliesportiu, amb l'acompanyament dels grallers. La
música segueix la comitiva, amb la gent disfressada de tota
mena. A l'escenari final s'hi dansarà el ball del Tio Fresco,
on els personatges porten una llufa a l'esquena i mentre
ballen, intenten encendre-li al qui la porta al davant (en cercle). A qui li crema la llufa, li toca abandonar el ball.
A dos quarts de 8, es llegeix el testament del Carnestoltes
per part del Notari, un cop cremat el Rei, enyorant ja el personatge i desitjant que arribi la celebració de l'any vinent.
El Dimecres de Cendra completa els dies de festa, amb una
comitiva que porta les cendres del difunt fins a la plaça del
Portal. Tot seguit, a les 8 del vespre, s'hi organitzarà una
sardinada popular.
Per a Bellver de Cerdanya, poder viure tan intensament el
Carnestoltes a la vila és una manera de recuperar comportaments ancestrals i reviure, la mort de l'hivern, el fred i les
penúries i l'arribada de la primavera, el despertar de la vegetació i, per tant, del nou esperit lligat al cicle de la natura.

Amb tot aquest sarau particular, es pren l'ajuntament lligant l'alcalde amb una corda i proclamant un nou ordre
des del balcó del consistori: l'ordre del desordre, de la disbauxa. A la festa s'hi sumen, com no podia ser d'una altra
manera, la música i els balls tradicionals de l'Espingueri, el
Burricot i el Tio Fresco. Els dos primers tenen lloc a la plaça
del Portal i de Sant Roc, rebatejades durant la rua com a
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ESCUDELLADES D'ALP I PRULLANS

Carnestoltes i Escudella
a Alp
UN DELS CARNAVALS MÉS IMPORTANTS DE LA
CERDANYA AMB EL PLAT TRADICIONAL CATALÀ

El d'Alp és un dels carnestoltes més importants de la
Cerdanya. És per això que no hi pot faltar la tradició. No
hi ha res que vingui tant de gust a l'hivern, i sobretot després de passar fred a la rua, que un bon plat d'escudella.
A Alp ho tenen clar i un any més ho tenen tot a punt per
delectar els assistents.
El carnestoltes d'Alp tindrà
una durada de tres dies,
diumenge, dilluns i dimarts. El dia que podrem
gaudir de l'escudella serà
el dilluns. Ja a les onze del
matí està previst que comenci la preparació de l'escudella al Palau d'Esports. Un caldo que s'anirà fent a foc lent
i amb molta paciència. Per aquells que vulguin fer temps
i agafar gana, poden sumar-se a la rua infantil o a les
sardanes. D'aquesta manera ja serà l'hora de dinar quan
estigui tot a punt per rebre els assistents. Aquesta serà la
XXIV Escudella al Palau d'Esports. Un plat tradicional que
ha marcat una tradició a la Cerdanya. L'activitat aplega
cada any a centenars de persones atrets per la gresca i la
disbauxa del carnestoltes i la flaire d'una bona escudella
per fer passar el fred. Un combinat que no pot faltar en
l'agenda del mes de febrer de coses que no et pots perdre a la comarca de la Cerdanya.

Foto: www.alp2500.cat

El carnestoltes d'Alp
tindrà una durada de
tres dies, diumenge,
dilluns i dimarts

Foto: Ajuntament d'Alp

Sant Antoni,
dia assenyalat a Prullans
NO HI FALTA UN BON PLAT D'ESCUDELLA
TRADICIONAL

A Prullans amb l'arribada del mes de gener hi té lloc
la celebració de Sant Antoni. Una festivitat de caràcter
popular on tampoc falta l'escudella. La diada comença
amb la tradicional benedicció del bestiar, les mascotes i cavalls de passeig que es guarneixen amb flors,
borles i cascavells. A més es convida als assistents a
prendre coca i vi.
El dinar de germanor és l'activitat més esperada, amb
ella arriba la típica escudella acompanyada de carn
d'olla. Un acte que sol tenir lloc a l'edifici Sant Esteve.
Per tant, si volem gaudir d'aquest plat tradicional de
la cuina de casa nostra a la Cerdanya ens ofereixen
aquestes dues opcions. Una de més festiva i aquesta
de més tradicional. Ambdues en un entorn de muntanya únic que als mesos d'hivern convida a menjar un
bon plat d'escudella i carn d'olla.

Foto: Ajuntament de Prullans
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ENFOCATS AL CLIENT
SECTORS

SALUT I VIDA

Particulars · Empreses · Administracions Publiques · Agrari

COMERÇ

LLAR

EMPRESES

PACC AUTO

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

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

VIU L'ESQUÍ A LA CERDANYA
FESTA DEL TRINXAT

Un quart de segle posant
en valor el producte cerdà
EL PRÒXIM 29 DE FEBRER SE CELEBRA LA 25A EDICIÓ
DE LA FESTA DEL TRINXAT, ON S'ESPEREN UN MILER
DE COMENSALS

Complir vint-i-cinc anys és tota una efemèride i per això
cal celebrar-ho com cal. Amb aquesta idea s'organitza,
una edició més, la Festa del Trinxat de Puigcerdà, en una
data ben especial: el dissabte 29 de febrer, coincidint en
any de traspàs (a les 9 del vespre). Un quart de segle de
vida és motiu suficient per a viure amb gran alegria una
festa que remarca el producte, la terra i l'elaboració d'un
plat ben típic de la comarca.
El trinxat no és només la mescla de la col d'hivern i la patata. Per preparar un gran plat, també s'hi han d'incloure
altres ingredients que fan que l'elaboració tingui com a
resultat un gust ben especial. L'all i les rostes de cansalada viada ajuden a confeccionar una menja que cap
veí de Cerdanya es pot perdre durant l'hivern, ni tampoc
cap persona que visiti la comarca o Puigcerdà en aquesta època de l'any.
De fet, la 25a Festa del Trinxat espera comptar amb una
gran participació i assistència de comensals, no només
de Puigcerdà i la Cerdanya. També, com ve sent tradició
els últims anys, d'arreu de Catalunya i, alhora, de França
i d'Andorra. S'hi reuneixen vora un miler de persones,
que no es volen perdre la principal mostra gastronòmica
de la comarca i una cita obligada per als amants de la
cuina cerdana de qualitat.

Hi assisteixen
persones de
Puigcerdà, la
Cerdanya i també
d'Andorra, França
i altres punts de
Catalunya

Aquest miler de comensals
gaudiran, durant la Festa
del Trinxat, d'un sopar de
gala, que és alhora un aparador de la gastronomia
local de la vila i del territori
cerdà, amb el trinxat com
a base de tota la proposta
gastronòmica.

Per això, durant la celebració, els productes de quilòmetre zero hi seran ben presents. Aquells elaborats en els
horts de la comarca, els de prop de casa, els més preuats
i de major qualitat per elaborar les receptes típiques
d'hivern. Per tant, a la Festa del Trinxat hi haurà com a
element estrella la col d'hivern, però també les típiques
trumfes, embotits casolans i formatges artesans, que
donaran encara més valor a la cuina feta des de la Cerdanya. La col d'hivern serà tota de producció ecològica,
com ha confirmat l'organització.
Amb tots aquests productes s'elaborarà, doncs, un trinxat de primera qualitat, que s'acompanyarà durant el
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sopar per un segon plat a càrrec de l'associació Cuina
Pirinenca de Cerdanya. Ells són també part imprescindible de la jornada gastronòmica, a més de diferents restaurants, proveïdors i establiments de la Cerdanya i de
la capital, Puigcerdà. La Festa del Trinxat compta amb
l'organització de l'Ajuntament de Puigcerdà i el Patronat de Turisme, encarregats de posar a la venda les entrades (des del 5 de febrer) i gestionar els preparatius i
desenvolupament de la festa. Les places per assistir al
sopar de gala sempre són molt preuades, ja que és un
esdeveniment destacat en el calendari anual de festes i
celebracions a Puigcerdà. El cost de les entrades no varia

respecte dels darrers anys i se situa en els 27,50 euros.
Aquestes es poden adquirir a l'Oficina de Turisme del
municipi.
El sopar de gala és el gran marc de la 25a Festa del Trinxat, però la jornada compta també amb més activitats
complementàries. Entre aquestes, diferents espectacles
d'entreteniment i, tal com ha exposat l'organització, hi
haurà moltes sorpreses per gaudir del quart de segle
de vida. La vetllada gastronòmica, social i cultural clourà
amb més música. En aquest cas, amb un ball a càrrec de
l'orquestra Stresband. El cartell que commemora la celebració i els 25 anys de la festa, on és ben evident aquesta
xifra, és obra de l'artista Miquel Rosell.

VIU L'ESQUÍ A LA CERDANYA
FESTA DEL TRINXAT

Tapes i trinxats
Col·laboració
dels restauradors
Qui no pugui assistir a la Festa del Trinxat el dia
29 de febrer, té més oportunitats de degustar
aquest plat típic d'hivern de la Cerdanya i altres
elaboracions a partir del mateix i dels productes
habituals d'aquesta època de l'any. Per tercer any
consecutiu, els nombrosos bars i restaurants de
Puigcerdà afronten el repte de crear tapes amb
els principals ingredients d'aquest plat tan reconegut. Ja durant l'any, els dijous al vespre s'ofereixen tapes diferents i elaborades a un preu més
reduït del que és habitual (tradició vinguda del
País Basc i el seu 'pintxo-pote'). Per tant, durant
aquestes setmanes de febrer, aquestes tapes especials tenen a veure amb el trinxat i els productes d'hivern.
La posada en valor del plat i de la producció de
quilòmetre zero també és evident als restaurants
de la vila, que col·laboren amb la Festa del Trinxat, ja que dins les seves cartes i menús, aposten
sempre perquè els clients puguin degustar el trinxat típic de la Cerdanya.

Una recepta del trinxat
Disposeu dels següents ingredients: una col d'hivern,
un quilo de patates, un gra d'all, quatre rostes de cansalada viada, oli o llard, aigua i sal. Primer, feu bullir la
col, neta (en tres aigües), en una olla amb abundant
aigua i sal (sense el tronxo i feta a trossos). Al cap de 15
o 20 minuts, incorporeu les patates, tallades i pelades.
Deixeu-ho 20 minuts més abans d'escórre-ho i reservar-ho. En una paella al foc, fregiu l'all i feu que les rostes de cansalada quedin
rosses. Reserveu-les un
cop fregides. A la mateixa paella, incorporeu la
col i la patata i aixafeu-ho
amb una forquilla de fusta, fins que quedi com
un puré homogeni. Llavors, és qüestió de fer-ho
rossejar d'un costat, donar-hi la volta i col·locar
la cansalada per sobre.
Amb uns minuts més de
cocció, ja es pot servir als
comensals.
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RECEPTES

RECEPTES DE MARTA VIDAL, DE LA FORMATGERIA DE LLÍVIA

Sopa de ceba

Tiró amb naps (o ànec amb naps)

La Cerdanya és una comarca molt rica gastronòmicament parlant, amb molts productes de km 0 com, per
exemple, els naps, les cols d’hivern, les trumfes, el xai,
la vedella ecològica, etc. Tenim una gran diversitat de
productes, i des de ja fa algun temps, tant productors
com consumidors ens estem decantant pels productes
ecològics, que són més saludables.
Us expliquem com fer un plat molt senzill però alhora
molt bo i nutritiu.

El nap de Cerdanya és una de les nostres joies d’hivern.
De l’espècie ‘brassica napus’, és semblant a una xirivia,
de gust característic i perfumat. Els més apreciats són els
cultivats a la zona de Talltendre per la seva terra rica en
manganès. Si no poguéssim aconseguir-ne, bons serien
també els de la plana de Llívia.
Se solen plantar a mitjans de juliol i es comencen a recollir després de l’estiu, d’aquí que el plat més típic per
Tots Sants sigui el tiró amb naps, ja que per aquesta època el tiró també estava ja ben encebat.
Els naps es guardaven enterrats en terra seca al rebost,
així s’assegurava conservar-los durant l’hivern. Podem
trobar també com a plat típic amb naps les mandonguilles, els peus de porc o els ossos d’esquena… però avui
farem el clàssic tiró amb naps.

RECEPTA PER 4 PERSONES

INGREDIENTS

200 gr. d’ossos de vedella
(preferiblement del genoll)
1 gallina
3 pastanagues
1 porro
2 xirivies
4 cebes
1 nap
4 ous
100 ml d'oli d’oliva
1 pa de pagès
200 gr. de gruyère ratllat
sal

RECEPTA PER 4 PERSONES
INGREDIENTS
1 tiró
300 gr. de naps
1 ceba
2 grans d’all
1 tomàquet
300 gr. de pastanagues
Un got de conyac
Brou o aigua

ELABORACIÓ

Oli
Farina

1. Primer de tot rentem bé els ossos de vedella i la gallina, ho fiquem en una olla gran, l’omplim d’aigua freda i li
afegim les pastanagues pelades, el porro tallat pel mig i
rentat, les xirivies, el nap pelat i la ceba. Ho deixem al foc
durant quatre hores a foc molt suau. Després d’aquesta
estona, el colem, rectifiquem de sal i el reservem.

ELABORACIÒ

2. D’altra banda, tallem les tres cebes a juliana molt fina i
les sofregim amb una mica d’oli i sal a foc molt suau durant
una hora. No volem que ens agafi color, sinó que quedi
transparent. Transcorregut aquet temps, la reservem.

1. Primer de tot tallarem l’ànec a octaus, el salpebrarem i
el posarem a daurar, seguidament afegirem la ceba ben picadeta i els alls, ho deixarem 20 minuts a foc lent, afegirem
el tomàquet ratllat i ho deixem sofregir.

3. Amb el pa de pagès agafem dues llesques i fem dos quadrats de cada llesca de 7 cm x 7 cm i els torrem. Un cop torrats, agafem els bols on servirem la sopa i hi afegim un ou i
una cullerada de ceba. Ho posem a sobre la planxa fins que
la clara d’ou qualli. Llavors li afegim el caldo molt calent i la
torradeta de pa. Per acabar, afegim el gruyère i ho fiquem
a gratinar fins que el formatge es fongui. Seguidament ja
ho podrem servir.

2. Quan ja no quedi aigua del tomàquet afegirem el conyac
i ho deixarem evaporar, afegirem brou o aigua a cobrir i
deixarem que faci xup-xup.
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Sal
Pebre

3. A banda, escaldarem els naps pelats i tallats al llarg, els
enfarinarem, els fregirem i els afegirem a l’ànec. Ho deixarem coure tot junt fins que estigui tendre i rectificarem
de sal i pebre.

VIU L'ESQUÍ A LA CERDANYA
ENTREVISTA COURNING PUIGCERDÀ

Un esport consolidat
que encara podria
créixer molt més
ENTREVISTA A CARLES DE MOXÓ,
PRESIDENT DEL CÚRLING PUIGCERDÀ
Quant temps fa que existeix el
cúrling a Cerdanya i a Puigcerdà?

Des de finals del 2003, i la primera
competició oficial la fem a principis
de 2004. L'any anterior, la federació va organitzar un curs d'iniciació
perquè el maig del 2004 es feia el
Campionat d'Espanya a Puigcerdà. I
a partir d'aquí vam arrencar.

Quants vàreu començar?

Vam començar entre 10 i 15 persones, una arrencada forta i a la primera competició vam fer dos equips
masculins i un femení, que està prou
bé, en un Campionat de Catalunya a
Vielha. Amb els horaris intempestius
d'entrenament com fins ara, això no
ho hem pogut canviar. El Campionat
d'Espanya el vàrem fer a segona divisió el 2004 i aconseguim pujar un
equip a primera divisió, on som ara.

Qui us forma aquests
primers equips?

És gent dels clubs de Lliçà d'Amunt i
Igualada, que eren els dos pioners.
Igualada va desaparèixer al cap de
poc i el Lliçà encara hi són. Ens van
formar ells i, al llarg dels anys, hem
tingut més formadors, els que han
tingut experiència internacional han
tingut altres entrenadors...

Un dels inconvenients és el
tema d'espais. S'habilita ràpidament un espai per a vosaltres o
costa tenir un espai fix...

Ens costa a nosaltres i costa a tot el
cúrling espanyol. Malauradament
no n'hi ha cap. Sembla que a Jaca
s'adaptarà una pista especialment
per al cúrling, però sí que som dels
pocs que toquem gel, a la pista de
Puigcerdà, on ens deixen unes hores
d'entrenament. Molts clubs no tenen ni aquesta hora. La nostra és els
divendres, a les 22.30h, després de
l'hoquei gel. És un tema més social,
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de poder-nos trobar a vegades, que
no pas d'entrenament.

Esteu treballant fort perquè us
puguin fer noves pistes, oi?

És un projecte que està aprovat
per l'ajuntament de Puigcerdà, la
construcció de dos carrils exclusius
de cúrling, en un nou edifici que
s'ha començat a fer al costat de la
pista de gel. Pel que veiem nosaltres, l'ajuntament de Puigcerdà no
disposa dels fons suficients perquè
això sigui en un futur immediat. Ho
veig a mitjà o llarg termini.

S'acaba d'aprovar la candidatura Barcelona - Pirineus 2030.
Això us ajuda per accelerar-ho?

Això hauria d'ajudar, a partir de ja,
si realment ho volen tirar endavant.
El Consell Català de l'Esport, ja té un
projecte aquí, hi hauria d'apostar
amb alguna subvenció per ajudar a
l'ajuntament a tirar-ho endavant.

En quants quilòmetres a la rodona no es pot jugar a cúrling?

En pista exclusiva, fins al nord de
França. A Espanya, res. L'única,
aquesta futura de Jaca que sembla
que destinaran més al cúrling.

I què us fa cada dia anar a entrenar i a jugar? L'esport crida
l'atenció a molta gent?

Crec que el cúrling atrau perquè és
curiós de veure, la gent se sent atreta per provar-ho un dia. I un cop que
ho proven, enganxa moltíssim. És un
esport molt competitiu però, alhora,
molt de 'fair play'. És individual, perquè les pedres les tira cada jugador,
però alhora és d'equip, perquè tu
pots fer-ho molt bé però, si la resta no ho fa bé i l'estratègia no és la
bona, no serveix. Gairebé hi poden
jugar totes les edats. En pistes exclusives podries fer-ho des dels 8 anys.

Si a les grans ciutats d'aquest país
com Barcelona, Madrid, Bilbao, hi hagués pistes exclusives de cúrling, en
pocs anys estaríem parlant de milers
de jugadors. És molt fàcil, en canvi,
altres esports és molt més complicat.

Vosaltres feu tastets?

Sí, i funcionen, però no podem donar la continuïtat que voldríem.

Quina és la situació actual?

Estem com bastant al principi. El fet
positiu és que tenim alguns júniors.
Quan vàrem començar, no n'hi havia
cap. Vam començar que érem entre
10 i 15 jugadors i ara som una vintena. Per primera vegada a la història del club i d'Espanya hi ha hagut
quatre olímpics en els Jocs de la Joventut. Eren dos nois de Puigcerdà,
una noia de Valladolid i una de Jaca.
Tots els equips als quals es van enfrontar, tots tenen pistes de cúrling,
portaven dos o tres anys com a mínim entrenant per aquests Jocs... Els
nostres només ho van poder fer des
de mitjans d'octubre i fins al gener.
Han fet un paper prou digne, tenien
uns rivals forts (Rússia, Canadà o
Corea). Sempre podrem dir que el
nostre club ha tingut els primers
olímpics espanyols en aquest esport. Les hores i l'espai, però, és el
principal problema a l'hora de fer escola. Quan se'n van a estudiar a fora,
és diferent, però com que entrenem
tard, si tenen el cap de setmana lliure, poden jugar.

Per endavant teniu el
Campionat d'Espanya.

Presentem un equip absolut masculí, molt jove, serà el més jove de
la competició, però crec que poden
fer un paper molt digne. Portarem
també un equip a França a l'abril
en un torneig internacional i dos
equips anirem a Vitòria, de caràcter
més amistós.
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LA FARMÀCIA DE LLÍVIA

L'apotecaria més antiga
d'Europa
LA FARMÀCIA DE SANT ESTEVE DE LLÍVIA

Com es preparaven les fórmules magistrals als segles
XV, XVI o XVII? La Farmàcia de Llívia, una de les més
antigues d’Europa, desvetlla aquest misteri. Ja existia
el 1415. Un dels primers propietaris va ser l’apotecari
Jaume Esteve i la farmàcia es va mantenir a
la família durant 23 geA la farmàcia de
neracions. Finalment,
el 1942, Lleó Antoni
Llívia hi ha conEsteve la va tancar i en
servats els albava confiar la custòdia
a l’ajuntament i, més
rels o pots blaus.
tard, a la Diputació de
Girona.
Tenen un cos

cilíndric, més alts
Des del 1981 els materials de la farmàcia forque amples, amb
men part del Museu
Municipal de Llívia. Es
un escanyament
conserven el mobiliari,
instruments de laboratori, preparats i fins i tot bocals de vidre del segle XIX.
Destaquen unes caixes de fusta renaixentistes amb
els retrats, pintats, de sants, savis apotecaris i doctors.
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Amb tot, el més característic de la col·lecció són els
albarels o pots de farmàcia de ceràmica de color blau
cobalt. Els pots més petits, que acostumaven a contenir els productes més preuats o perillosos, es guardaven en el cordialer. Aquest moble del segle XVIII, policromat, és un dels elements més vistosos del conjunt.
També es conserva la biblioteca que custodia, entre
d’altres, el llibre de fórmules. L’espai de la farmàcia
està contextualitzat per una sèrie de recursos audiovisuals i digitals.

LLOGUE R
PER
TE M P OR ADA

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

2 Parcs Residencials
****

LE VEDRIGNANS

Consulta’ns
Mínim 5 mesos.

****

EL PASTURAL

CERDANYA

Route de Vedrignans. 66800 Saillagouse

Route de Puigmal. 66800 Err

UNA DESTINACIÓ PRIVILEGIADA PERQUÈ PASSEU UNES

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

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

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

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

Temporada Alta

Temporada Mitjana

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

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

*WE: Cap de setmana.

WE*
Preu
per nit

Excepte
WE* preu
per nit

Setmana

WE*
Preu
per nit

Excepte
WE* preu
per nit

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

Preus per nit
2 nits mínim
Setmana

WE*
Preu
per nit

Excepte
WE* preu
per nit

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

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

Preus per nit
2 nits mínim

Preus per nit
2 nits mínim
Setmana

Temporada Baixa

540€

115€

85€

390€

90€

60€

330€

70€

50€

540€

115€

85€

390€

90€

60€

330€

70€

50€

690€

150€

105€

600€

130€

95€

460€

98€

75€

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

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

I L L O GU
NDA
ER
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 30/11/2019
al 28/11/2020

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

LETS DE FUS

T

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

VIU L'ESQUÍ A LA CERDANYA
NOU TELECABINA A NIU D'ÀGUILA

Gaudeix de les vistes
de la Molina a bord
del telecabina
ACCEDEIX FINS EL PUNT MÉS ALT DE L'ESTACIÓ

UN RECORREGUT D’ALTURA
El Telecabina Cadí-Moixeró ja gaudeix d'una nova perllongació del trajecte. Ara el telecabina ens apropa a
tocar el punt més alt de l'estació de la Molina: el refugi
Niu de l'Àliga i el pic de la Tosa, a 2.537 metres d'altitud sobre el nivell del mar.
El remuntador ens convida a gaudir d'un viatge d'altitud
amb
unes
vistes
inigualables
de les pistes
i les muntanyes del Cadí.
Es tracta d'un
recorregut de
prop de 20 minuts que supera un desnivell vertical
d'aproximadament 900
metres.
Un
cop sobre el
cim de la Tosa
la vista panoràmica s'amplia als 360 graus sobre les comarques de
la Cerdanya, el Ripollès, el Montseny, i si el dia acompanya, podrem arribar a veure la Torre de Collserola
i el Tibidabo.
Està previst que el transportador pugui portar fins a
1.500 esquiadors i visitants de la Molina per hora, recuperant d'aquesta manera l'accés històric fins al refugi del Niu de l'Àliga.

L'horari de passeig
del telecabina és de
les 9h del matí a les
16h de la tarda.
L'última baixada
del cim a l'estació
és a les 16.30

Foto: La Molina

UNA ACTIVITAT PER A TOTS ELS PÚBLICS
Aquesta és una de les millors propostes per aquells que
els agrada gaudir de la muntanya nevada, però no són
massa d'esquiar. El passeig en telecabina és apta per a
tots els públics i impressiona a qualsevol. Des dels més
petits fins als més grans gaudiran del trajecte sobre les
pistes de la Molina, sigui ara a l'hivern amb les vistes
blanques i plenes d'activitat podent veure-hi els esquiadors baixant pels pendents nevats o a la primavera i
estiu contemplant el verd de les muntanyes de la serra
del Cadí. També és imprescindible pels esquiadors que
volen lliscar a la neu des del punt més alt de la Molina i
en el cas de tenir forfet La Molina + Masella, connectar
amb l'estació veïna.

Fins al
refugi
Niu de
l'Àliga
Esquí 2020
V
Foto: Diari de neu
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TÍTOL APARTAT

Ja en els anys seixanta, moment de la construcció del
refugi, aquest tocava a l'edifici de retorn del telecabina.
Ara aquest mitjà de transport és un dels més còmodes
per tal d'accedir a l'equipament. A més, passar la nit al
refugi de Niu de l'Àliga et permet gaudir tant de les pistes de la Molina com les de Masella i poder practicar l'esquí en un dels dominis esquiables més gran del Pirineu.

El nou telecabina
El Llac obre
noves perspectives
CONNECTANT LA CERDANYA I EL BERGUEDÀ

EL MÍTIC REFUGI DEL NIU DE L'ÀLIGA

Aquest nou telecabina de la Molina permet l'accés i el
retorn dels esquiadors a la zona de Coll de Pal, on es
troba l'espai de debutants i un accés per carretera des
de Bagà. Un mitjà de transport que farà molt més accessible aquesta zona on la carretera és estreta i a l'hivern
sovint queda tallada per la neu, i que fins ara només hi
podien accedir a peu esquiadors experts a través de la
pista de Comabella. Ara el telecadira uneix les pistes de
Muntanya Sagrada i Olímpica, al costat de l'Estany, amb
el teleesquí Sant Jordi de Coll de Pal.

El Refugi del Niu de l'Àliga és un dels llocs més emblemàtics on passar la nit. Situat a més de 2.500 metres
d'alçada ofereix totes les comoditats per descansar després d'un dia d'esquí o de trekking, ja que aquest és un
dels refugis que es troben enmig del trajecte del mític
itinerari Els Cavalls del Vent.

Es tracta d'un trajecte d'un quilòmetre i mig i que ascendeix fins als més de 2.000 metres d'altitud, i que ofereix una nova perspectiva de vistes panoràmiques de
la zona de la Molina. La iniciativa no només afavoreix
l'afluència a les pistes de la Molina sinó que també a la
zona de l'Alt Berguedà.

Foto: La Molina
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VISITA A L'ESPAI CERETÀNIA DE BOLVIR

2.500 anys d'història
L'ESPAI CERETÀNIA

Bolvir de Cerdanya compta amb un dels pocs poblats
ibèrics localitzats al Pirineu i el més important dels ceretans trobat avui en dia. A redós d'aquest neix l'Espai
Ceretània, el centre de difusió d'aquest patrimoni arqueològic del Castellot de Bolvir. Situat als seus peus, visitar-lo permet endinsar-se en la història d'aquest paratge
i fer-ho d'una manera interactiva i amena.
El museu compta amb una sala d’exposicions permanents
amb recursos interactius i tàctils que expliquen 2.500 anys
d’història. L'espai museístic exposa la història de la Cerdanya i és un referent cultural en l'àmbit comarcal. Entre altres, es projecta un audiovisual que recrea la història dels
ceretans. També hi ha plafons explicatius amb gràfics 3D
on es visualitza el projecte urbanístic, tipologia constructiva i necessitats de cada fase d’assentament, així com la
narració de la seva rutina.
L'espai, així mateix, disposa d'una sala per acollir exposicions temporals, un taller d’arqueologia i l’accés al jaciment arqueològic.
El Castellot
El Museu i el Jaciment estan vinculats amb la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona), i cada any i cada estiu
arqueòlegs professors vinculats a la universitat amb els
seus alumnes en pràctiques l'excaven. Així, any rere any
va creixent el museu i cada cop hi ha més exposades
procedents del jaciment. S'ha pogut excavar i rehabilitar gràcies a la confluència de diversos interessos i amb
l'impuls principal de l'ajuntament de Bolvir així com, entre altre, el Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya. Fins avui s'ha excavat tan sols entre un 20% i
un 30% de la superfície total del jaciment, que continua
essent objecte d'estudi i d'interpretació a partir d'una
continuada recerca científica.
Fins al moment s'han pogut identificar quatre fases
d'ocupació. La primera, del Bronze final i Primer Ferro
(segles IX-V aC), seguida d’una ceretano–ibèrica (inici s.
IV aC–mitjans II aC), que té una important remodelació
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en època romana republicana (de mitjans de segle II aC
al tercer quart de s. I aC), i culminada per una fase altmedieval (segles X i XII).
El jaciment és visitable en tot el perímetre excavat, seguint un pas amb diferents cartells explicatius sobre la
muralla, l’organització urbana i els diferents períodes documentats en el jaciment.
El jaciment es localitza a l’extrem i zona més elevada de
La Corona, una terrassa natural avançada de la plana
cerdana, amb una bona panoràmica del terç de ponent
de la comarca, un indret estratègicament situat que va
facilitar el control del territori en moments claus de la
història. Entre els segles IV i II aC El Castellot fou un dels
enclavaments més importants dels ceretans. Per aquest
assentament passà el general cartaginès Anníbal, de camí
a combatre Roma, durant la 2a guerra Púnica.

VIU L'ESQUÍ A LA CERDANYA
FUNDACIÓ ALVIN

Apropar l'esport
a totes les capacitats
PROJECTE IMPULSAT PER ÁLVARO BAYONA
DES DE FA UNS MESOS

L'esport no entén d'edats, de gènere, ni tampoc de capacitats. Álvaro Bayona ho demostra dia a dia i, encara
més, des que el 2010 va patir un accident per culpa d'una
allau, mentre feia snowboard. Així queda recollit en el
documental 'Camí a Alaska'. Des d'aleshores, ell mateix
es defineix com un esportista d'elit amb paraplegia, que
també havia estat guia de muntanya, acompanyant i tècnic esportiu formador.
Per a ell, l'esport és la seva vida, la seva passió. L'actitud
positiva li ha permès complir amb un bon grapat de reptes personals i projectes. Segueix motivat per practicar
qualsevol tipus de modalitat esportiva.
Álvaro Bayona no s'ha vist limitat per la paraplegia per
seguir practicant esport com el pàdel surf, l'esquí, el kitesurf o el wakeboard. Ell és l'impulsor principal de la
Fundació Alvin Bayona, que neix amb l'objectiu de reunir els recursos econòmics necessaris per al correcte
desenvolupament dels processos d'adaptació que cada
una d'aquestes disciplines esportives exigeix, per ser un
referent dins de l'àmbit de l'esport adaptat. Volen donar
a conèixer les nombroses possibilitats de practicar esports com els mencionats, per part de qualsevol tipus de
persona i de les seves capacitats.
"Fa un temps que vaig veure que hi havia un buit, i més
en el cas dels esports extrems", explica el mateix Bayona. "Amb l'institut Guttmann vaig començar l'stand up
paddle adaptat, amb una cadira que jo mateix fabrico,
com una manera de rehabilitació dels pacients, tant com
rehabilitació física com mental, d'estar remant assegut sobre l'aigua amb una taula de surf, en lloc d'estar
al gimnàs amb les peses", explica el protagonista que,
amb el pas dels anys i tot el treball que havia anat fent,
també de xerrades i de competicions esportives, volia
"transmetre el que jo faig a més gent perquè siguin més
els que fem aquests esports". Per això, va englobar tot

Foto: Fundació Alvin Bayona

M'han donat sempre molta
vida aquests esports i vull
poder arribar a tot el món
Álvaro Bayona
aquest treball en un projecte més important, el de la
Fundació Alvin Bayona, per als nous esports adaptats i
"per viure noves experiències".
"A mi m'han donat sempre molta vida aquests esports,
a la gent a qui els he ensenyat aquests esports els he
vist un somriure i no han deixat de tornar-lo a practicar
i jo vull poder arribar a tot el món, a qui pugui", explica
Álvaro Bayona.
La Fundació pretén ajudar en diferents àmbits: el social,
expandint l'esport adaptat com a esport, manera de viure i eina de treball per a la rehabilitació; el de la salut,
impartint sessions d'activitats esportives amb pacients;
el de la tecnologia, investigant, creant i desenvolupant
nous artefactes que permetin millorar la vida de les persones; el de l'esport, donant projecció de futur als esportistes oblidats pels interessos de les federacions i organismes; i el de la humanitat, ajudant a viure, en general.
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TÍTOL APARTAT

El pop folk
de la Cerdanya,
amb La Corda Fluixa

ENTREVISTA A ORIOL MONER,
DEL GRUP LA CORDA FLUIXA
AL MAIG PUBLICARAN EL DISC 'IN-HUMÀ'

Qui és La Corda Fluixa?
Som un grup de la Cerdanya, que de petits anàvem a
l'escola junts. En un moment, cadascú va anar fent el
seu camí, vivint a Barcelona. Ara hem decidit tornar a
ajuntar-nos i fer música, que és el que més ens agrada. Fa un any i mig que ens vam ajuntar de nou, el
setembre del 2018.

em rodat. Des d'aleshores, hem anat definint detalls,
anar creant escenografia.

Quants concerts més heu fet des d'aleshores?
Sobre uns 20 concerts, aproximadament, entre Barcelona, la Costa Brava, el Ripollès, la Cerdanya i Lleida.
Ens hem mogut bastant per tot Catalunya.

Com va ser això?
Ja teníem un grup quan érem més petits, amb l'Albert
Canal. Jo havia seguit amb la música, ell havia seguit
component cançons i ens vam trobar un dia en un
concert i vam dir que havíem de muntar alguna cosa.
Vam començar i vam veure que les coses que sortien,
estaven molt bé. Vam decidir posar-nos-hi seriosament. I llavors els altres s'hi van unir.

Ara quants components sou?
Som cinc. L'Albert Canal que és veu i guitarra acústica,
en Jordi Canal (guitarra solista i coros), l'Eduard Bosom
(baix), en Tito Ripoll (bateria) i jo, l'Oriol Moner, que
soc guitarra, banjo, piano i veu.

Quin tipus de música feu? Quines peces teniu
en repertori?
Fem pop folk. Tenim un videoclip del tema 'Reinventant'. També hi ha una altra cançó penjada, que es
diu 'Deixa't portar'. El mes de maig traurem un disc,
que es dirà 'In-humà'. Tindrà deu cançons, tots són
temes nostres d'aquest any i mig del grup.

Durant aquest període, heu estat només
component o també heu fet concerts?
Vam estar sis mesos preparant totes les cançons del
nostre primer concert, que va ser a Sant Joan de les
Abadesses. Era la nostra meta, aquest dia havia d'estar tot preparat. El dia que vam tocar allà, ja ho tení-
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A la Cerdanya, a quins llocs heu tocat?
Hem tocat a L'Avalanche (Puigcerdà), també al Tipis
Cerdanya, al pub vell de Bellver, vam tocar a la Festa
del Llac de Puigcerdà...

Com ha estat la rebuda per part del públic?
Estem tenint molt bona rebuda. Estem veient que la
música agrada, que en els concerts cada cop s'apropa
més gent i cada vegada ens truquen de més llocs.

Teniu alguna altra cita tancada per aquestes
setmanes?
Tocarem el dia 7 de març a Vic i de la gira també tenim
molts concerts tancats. Serà des del mes de maig i fins
a l'agost.

Si la rebuda ha estat bona, què us plantegeu de cara
a un futur, què us passa pel cap?
Ara mateix és treure el disc, per nosaltres és el més
important. I anar aquest estiu a tots els llocs possibles,
a tots els llocs on ens vulguin rebre, i no ens plantegem molt més enllà. És un mercat que és molt difícil
guanyar-se la vida, però la nostra aspiració és passarnos-ho bé i fer gaudir la gent, al màxim.

La Cerdanya és un bon lloc per fer música, per compondre, per inspirar-se...
I tant, quan estàs a prop dels teus i a casa, és el millor
moment per escriure.

VIU L'ESQUÍ A LA CERDANYA
PARC ANIMALIER DES ANGLES

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

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

Bellver de Cerdanya
DIJOUS GRAS
Al matí recollida de la Rostita per
part dels infants del poble.
20.00 Cercavila i presa de
l'ajuntament pel Rei Carnestoltes.
Sortida de la plaça del Portal.
21.00 Lectura del Pregó a càrrec
de Sa Majestat el Rei Carnestoltes
des del balcó de l'ajuntament.
Música i balls tradicionals de
"l'Espingueri", el "Burricot" i el
"Tio Fresco". Tast de botifarra
d'ou.
Bolvir
DIJOUS GRAS - Recollida de la
Rostita per part dels nens de
l'escola.

Prats i Sansor
11.00 La quitxalla de l'escola
Sant Serni passaran a recollir la
Rostita.
17.00 Berenar pels nens.
17.30 Espectacle infantil a càrrec
de Jaume Ibars.
20.30 Tradicional sopar de
Carnestoltes (Truites d'ou amb
botifarra)
22.00 Ball i concurs de disfresses
a càrrec del grup "Mai Por".
La disfressa guanyadora
d'emportarà un pernil.

Dr. Jordi Garriga Vianya. Al Centre
Cívic de Bellver.
Puigcerdà
CICLE DE XERRADES SOBRE
HISTÒRIA DE CERDANYA
20.00 "La Xarxa Històrica de
Camins de Puigcerdà", amb
Carlos Guàrdia, geògraf i
doctorand de la Universitat de
Barcelona. A la Sala Sebastià
Bosom de l'Arxiu Comarcal de la
Cerdanya.
22 FEBRER

Bellver de Cerdanya
CARNESTOLTES TRADICIONALGRAN RUA
17.00 Sortida des de la plaça del
Portal amb acompanyament
musical
19.30 ball del "Tio Fresco", crema
del Rei Carnestoltes i lectura
del testament, al poliesportiu.
Xocolata desfeta per tothom.
La Molina (Alp)
39è DERBY INTERNACIONAL
CIUTADANS ALWC- CAMPIONAT
D'ESPANYA CIT COPA ESPANYA
Més info: www.fceh.cat o bé
www.lamolinace.cat
Masella (Alp)
XXIV PICAROL DE NEU Prova
d'eslàlom a la pista de la
Davallada. Organitza: CE Terrassa

21 FEBRER

Bellver de Cerdanya
18.00 Xerrada sobre el cos humà:
"El sistema nerviós perifèric.
Avenços segle XXI", explicat per al
coneixement d'adults, amb el

Bolvir
JORNADA D'ESPORTS COL·LECTIU
17.00 a 20.00 Públic de 7 a 16
anys. Inscripció fins al 20 de
febrer.

Llívia
CARNESTOLTES I CONCURS DE
DISFRESSES
17.00 Animació infantil i coca
amb xocolata. Trofeus per la
disfressa infantil: més original,
més elaborada, més casolana;
i també per la disfressa més
original d'adult. Al poliesportiu.
Martinet de Cerdanya
9.00 Sortida circular amb raquetes
al Prat de Cadí per un entorn
innivat. Acompanyats per Carles
Llonch, de Caminar i Conèixer. Lloc
de trobada: Casa del Riu. Paratge El
Cabiscol. Durada: mig dia.
Puigcerdà
Campionat Copa Puigcerdà
de Patinatge Artístic sobre gel
(puntuable per la lliga catalana).
Organitza: Patinatge Artístic
Puigcerdà. A la pista de gel del
Club Esportiu Puigcerdà.

19.00 Presentació de les dues
primeres Monografies de Miconia,
dedicades a l'estudi de la vall de
Saltèguet, dut a terme per l'Equip
de Recerca Botànica del Centre
Excursionista de Catalunya. A
l'Arxiu Comarcal de Cerdanya.
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23 FEBRER

Alp
CARNESTOLTES
23.00 Grallers d'Alp al Palau
d'Esports
23.30 Festa de carnestoltes amb
Disco Mix 80 al Palau d'Esports
CONCURS DE DISFRESSES, PREMIS
EN METÀL·LIC

Organitza: Patinatge Artístic
Puigcerdà. A la pista de gel del
Club Esportiu Puigcerdà.
24 FEBRER

Alp
CARNESTOLTES
11.00 Preparació de l'escudella al
Palau d'Esports
11.30 Rua infantil de Carnestoltes
amb els Grallers d'Alp, sortida
des de la plaça del Casino

Puigcerdà
20.30 Club de lectura (Adults).
Es comentarà el llibre "Lèxic
Familiar", de Natàlia Ginzburg. A
la biblioteca Comtat de Cerdanya.
26 FEBRER

Bellver de Cerdanya
DIMECRES DE CENDRA
19.30 Funeral del Rei Carnestoltes
a la plaça del Portal.
20.00 Sardinada popular.
27 FEBRER

La Molina (Alp)
39è DERBY INTERNACIONAL
CIUTADANS ALWC- CAMPIONAT
D'ESPANYA CIT COPA ESPANYA
Més info: www.fceh.cat o bé
www.lamolinace.cat
Masella (Alp)
CURSA SOCIAL DEL VOLTREGÀ CE
I EL CE GIRONA. Organitza: Club
Esquí Llívia.

12.30 Sardanes amb la Cobla
Berga Jove al Palau d'Esports.
Seguidament, XXIV Escudella
18.00 Pregó del Sr. Carnestoltes
i espectacle d'animació infantil
amb Folkids

Puigcerdà
19.00 Grup de conversa en
francès. A càrrec de Liliane
Nguyen i Claude Brachi. A la
biblioteca Comtat de Cerdanya.

25 FEBRER

29 FEBRER

Masella (Alp)
XXVIII CIUTAT DE TERRASSA.
Organitza: C.E. Terrassa.

Prats i Sansor
10.30 CAMINADA POPULAR
CARNAVALESCA
Hi haurà un petit obsequi per tot
aquell que vingui disfressat amb
un barret, una perruca o algun
distintiu de Carnaval.
Puigcerdà
Campionat Copa Puigcerdà
de Patinatge Artístic sobre gel
(puntuable per la lliga catalana).
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Alp
ENTERRAMENT DE LA SARDINA
20.00 Encesa de la foguera i
cremada del Rei Carnestoltes al
Palau d'Esports. A continuació,
Sardinada per a tothom i
botifarrada. Venda anticipada
Llibreria Canal.

La Molina (Alp)
DIA DELS CLUBS I FORFETS DE
TEMPORADA / CARNIVAL WINTER.
Més info: www.lamolina.cat
TEST DECATHLON
ACTIVACIÓ SAN MIGUEL. Música,
beguda i gastronomia.

VIU L'ESQUÍ A LA CERDANYA
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Puigcerdà
XXV FESTA DEL TRINXAT
21.00 Al pavelló Poliesportiu
de Puigcerdà. 25è aniversari
de la festa, amb el tradicional
sopar de gala on el plat estrella
serà el trinxat amb rosta. Hi
haurà diferents espectacles
d'enteteniment durant el sopar,
com un photocall o el sorteig
de diferents regals i sopars als
restaurants col·laboradors del
certamen.
1 MARÇ

Masella (Alp)
XXVIII CIUTAT DE TERRASSA.
Organitza: C.E. Terrassa.

3 MARÇ

29 MARÇ

Puigcerdà
19.00 Grup de conversa en
francès. A càrrec de Liliane
Nguyen i Claude Brachi. A la
biblioteca Comtat de Cerdanya.

Puigcerdà
18.00 XI NIT DELS CERDANS
Dansa, música, poesia, cant...
Venda d'entrades a l'Oficina
de Turisme de Puigcerdà. Preu
8 euros. Recaptació a benefici
de l'ÀLIGA, Associació Ceretana
d'Ajut i Suport en el Càncer. Lloc:
Casino Ceretà.

14-15 MARÇ

Llívia
FARINATO RACE LLÍVIA 2020
Cursa extrema d'obstacles.
Sortida des del parc de Sant
Guillem.
15 MARÇ

Bellver de Cerdanya
9.00 Sortida amb raquetes de
neu - Rastres a la neu. A càrrec
d'Àngel Bonada, de Taigà, natura
als Pirineus. Lloc de trobada:
centre de Talló. Durada: mig dia.
17 MARÇ

La Molina (Alp)
ACTIVACIÓ SAN MIGUEL. Música,
beguda i gastronomia.
Bolvir
16.00 Nens i nenes de l'escola i la
llar us conviden a berenar.

Puigcerdà
20.15 Temporada Òpera 20192020: Fidelio (L.V. Beethoven) Royal Opera House Londres. Lloc:
Cinema Avinguda.
28 MARÇ

Bolvir
19.00 Espectacle de teles GRUP
AERIS BOLVIR al poliesportiu.
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Bolvir
Fins al 31 de març Exposició
escultura Ernest Altés, al museu
de Bolvir. Dissabtes 11-14 h i 1618 h; diumenges 11-14 h.
Tot el febrer Exposició de gravats
a càrrec del Sr. Santi Llorens i
Bosch. Al Museu arqueològic El
Castellot.
Llívia
Fins al 5 d'abril Exposició "Esteva.
Els nous objectes de la farmàcia
de Llívia". Al Museu Municipal de
Llívia.
Bellver de Cerdanya
Fins a l'abril Gran exposició de
Carnestoltes Tradicional, a la Sala
Cadí del Centre Cívic.
ALTRES ACTIVITATS

Puigcerdà
17.30 Tradicional Quina dels
ombers Voluntaris de Puigcerdà.
Al Poliesportiu.
3 MARÇ

EXPOSICIONS

Riu de Cerdanya
9.00 Escursió - Avets centenaris
de Riu de Cerdanya. Acompanyats
de Carles Llonch, de Caminar i
Conèixer. Lloc de trobada: plaça
de l'Ajuntament. Durada: mig dia.

Puigcerdà
Tots els dimarts i dijous de
febrer de 17.00 a 18.00 Move
your body & Speak english with
Cinzia. Practica i millora el teu
anglès de manera divertida i amb
professorat nadiu. Gratuït amb
inscripció prèvia a la Biblioteca
Comtat de Cerdanya.

SAILLAGOUSE
BARCELONE
(+33) 468 04 72 30
(+34) 636 831 694
cosymaison.com
MOBLES - LLITS - MATALASSOS - ROBA DE LLIT - DECORACIO - ART DE LA TAULA

