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VIU LA TARDOR A LA CERDANYA
ÍNDEX / EDITORIAL

GANES DE VIURE
DURANT TOT L'ANY
La pandèmia de la COVID-19 marca i marcarà l'actualitat d'arreu durant les pròximes setmanes i mesos. Per
això, tota proposta cultural, esportiva, gastronòmica o
social s'ha d'adaptar a aquest nou context en el qual
ens toca viure.
A la Cerdanya, però, no es renuncia a mantenir allò
que defineix el territori, tenint en compte sempre les
mesures pertinents per evitar la propagació del coronavirus. Per aquest motiu, l'aposta de les estacions
d'esquí, per exemple, no deixa de ser important ara
que la neu ja començarà a ser un element més que
doni color i activitat.
Més enllà de la neu, també són característics d'aquest
moment de l'any les receptes amb productes típics de
quilòmetre zero. La gastronomia és un dels punts forts
de la Cerdanya quan el sol es pon i quan arriben aquelles preparacions de temps, de xup-xup i de calma.
Quan baixa el ritme quotidià, amb l'entrada del novembre i el desembre, la Cerdanya es vol mantenir
sempre present, essent un referent per a tothom qui
la vulgui descobrir o redescobrir. Qui no hagi visitat
mai un dels diferents pobles amb encant de la comarca, ja fa tard! Quin hagi provat mai un dels tradicionals
trinxats, ja fa tard! I qui no hagi lliscat mai amb trineu
per alguna de les seves pistes d'esquí, també té una
cita pendent.
La Cerdanya, durant tot l'any, amb moltes ganes de
viure i ser present.
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La Cerdanya,
una comarca amb encant
AQUESTA REGIÓ DEL PIRINEU ÉS FANTÀSTICA
PER FER-HI DE TOT, DES DE PRACTICAR ESPORT,
RELAXAR-SE, FER CULTURA O ANAR DE COMPRES

La Cerdanya és un lloc privilegiat. Aquesta comarca situada als Pirineus és una regió molt emblemàtica amb
activitats per a tots els gustos. Fer rutes de senderisme,
relaxar-se a les aigües termals de Llo o Les Angles, arquitectura romànica, gastronomia i anar de compres per la
capital o fer un espectacular descens per les pistes d'esquí són alguns exemples de tot el que es pot realitzar i
gaudir en aquesta zona. També és un lloc ideal per passar
un cap de setmana o unes merescudes vacances amb família gràcies a propostes com tirolines, el Parc Animalier
de Les Angles o patinar sobre gel.
En l'àmbit cultural, la Cerdanya és un dels llocs de Catalunya on s'hi pot trobar més romànic. Els amants d'aquest
estil arquitectònic es trobaran en un paradís, ja que són
moltes les esglésies i ermites que s'han edificat amb
aquest estil. Algunes d'aquestes es poden trobar a indrets
com Saga, Olopte, All, Ger o Isòvol. Els amants de la història també se sentiran atrets pels jaciments d'antigues civilitzacions. A Bolvir s'hi troba l'Espai Ceretània, un poblat
ibèric on, segons els experts, els primers residents hi van
viure a partir del segle IV aC. La visita es pot complementar amb el Museu Espai Ceretània, situat el costat de les
excavacions, on s'hi poden trobar objectes antics, projeccions i molt més sobre el tema.
Esportivament, la comarca ofereix una gran varietat
d'opcions per a les persones a qui els encanta l'activitat esportiva. Són moltes les rutes de senderisme que
hi ha i els camins que un pot explorar. L'estany de l'Orri, l'estany de Malniu, els estanys de la Pera, la zona de
les Bulloses o fer el cim del Puigpedrós són algunes
excursions molt recomanables per fer, sigui amb família o amb la colla d'amics. Es tracta d'espais preciosos enmig del bosc per anar a caminar i gaudir dels
paisatges. Els refugis estan oberts durant tot l'any i són
perfectes per passar-hi una estada d'allò més natural.

Un salt d'aigua en un bosc de la Cerdanya. Font: Roger Saladrigues

És habitual trobar-se corredors de trail running entrenant-se per alguna prova de muntanya i el ciclisme és
molt practicat. Les petites carreteres que pugen fins a
colls muntanyencs són una gran atracció, però també ho
són les pistes forestals per practicar-hi descens o gaudir
de la natura. Per la Cerdanya hi passa també un tram del
Camí de Santiago. Comença des de Llívia i travessa pràcticament tota la comarca fins a Bellver de Cerdanya. El camí
es pot fer a peu o en bicicleta. Fins i tot els més menuts en
poden fer una part. El recorregut és d'uns 20 quilòmetres
i passa per indrets naturals molt bonics, sovint ressegueix
el riu Segre, un bon indret per observar-hi la fauna dels
Pirineus.
A l'hivern, l'esquí i les raquetes de neu són els grans protagonistes de la temporada. Són moltes les estacions que
ofereixen les millors possibilitats als esquiadors. La Masella i la Molina són dos complexos amb molts quilòmetres
esquiables. En canvi, a l'Alta Cerdanya, llocs com Font Romeu o Les Angles solen presentar una neu de molta qualitat. La neu en pols fa que sigui un destí molt agradable
per als esquiadors experts, que els agrada fer fora pistes.
I els amants de l'esquí de fons també tenen un espai per
a ells. La instal·lació de Guils Fontanera és un lloc privilegiat per a aquest esport. Els que no tenen coneixements
d'esquiar o d'haver provat el surf de neu, també podran
aprofitar la seva estada a la regió fent excursions amb raquetes de neu. La Molina presenta diferents circuits per
poder gaudir de l'activitat i sobretot de l'entorn dels boscos que envolten aquesta estació.
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A més, l'itinerari es pot completar amb l'acompanyament d'un guia de muntanya, amb el qual els participants
descobriran els secrets més ben guardats de la vida a la
muntanya. La resta de l'any, l'escalada o esports d'aventura són els més practicats.
L'hípica també és una activitat que es pot utilitzar per
descobrir els racons més feréstecs, però també hi ha altres possibilitats més atrevides mitjançant vehicles com
els quads, els segways o bicicletes elèctriques. Un aspecte que pot ser molt interessant pels més petits és el tubbing de la Molina.

vera i l'estiu. També destaquen les aus com l'ànec, que
és un dels plats que més agraden als residents; el tiró
amb naps. Gràcies al turisme, són molts els establiments
restauradors que han obert negoci. Per aquest motiu, a
la comarca es pot menjar de tot, no només menjar local.
També hi ha pizzeries, hamburgueseries, tapes, menjar
turc o sushi. En molts pobles es realitzen diverses fires
i festivals relacionats amb algun producte concret, per
exemple el mercat de vins i formatges a Llívia o la festa
del nap a Ger.

En cas que l'esport us pugui deixar sense alè, la Cerdanya
és el lloc ideal per relaxar-se i carregar les piles, un cop
les energies estan esgotades. De fet, l'Alta Cerdanya és
un bon indret per retrobar-se amb un mateix. Llogarets
com Dorres o Llo tenen banys termals que et deixaran
com nou. Els banys de Llo són aigües termals a una temperatura que ronda als 30 graus. Les propietats d'aquestes aigües és que són riques en minerals, especialment
en sofre, un component beneficiós per als dolors musculars, però també per a la pell, els cabells i les ungles. Els
de Dorres són a l'aire lliure i a l'hivern són perfectes per
observar l'entorn nevat mentre el cos descansa al mig
de la piscina a uns 40 graus de temperatura. Tanmateix,
alguns hotels han incorporat també petits balnearis i espais de recuperació en els seus recintes. En són exemples l'Hotel&Spa La Collada i la Cerdanya EcoResort.

Un dels estanys de Malniu. Font: Roger Saladrigues

Les aigües termals de Llo. Font: Bains de Llo

La gastronomia ceretana és rica en embotits i carns, gràcies a les pastures del seu bestiar. Formatges, llonganisses, bolets, llet o la mel són aliments típics, però també
destaquen els naps i les cols. Aquestes hortalisses es
conreen en els horts ceretans i, de fet, aquests dos ingredients són imprescindibles per acompanyar els plats
tradicionals d'aquesta zona, el trinxat, el tiró o els peus
de porc. La col és imprescindible per elaborar el trinxat,
mentre que els naps són el millor aliat per a la guarnició
del tiró i els peus de porc. La carn de poltre, la vedella
o de xai és molt gustosa, gràcies a les pastures en alta
muntanya que els ramaders els fan fer durant la prima-
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Observar la flora i la fauna és una activitat obligatòria. Fer caminades és una bona oportunitat per estar
a l'aguait de les plantes i flors, i amb una mica de sort
d'animals salvatges. Pels boscatges s'hi poden trobar
espècies de cabirols, isards, genetes, guineus, senglars
i amfibis com tòtils, salamandres i granotes. Les marmotes i les llúdrigues també habiten en aquestes conrades. Aquest últim mamífer es pot albirar a la ruta de
la llúdriga entre Martinet i Montellà. Es tracta d’un itinerari que voreja el riu Segre, que permet l'observació
d'aquest ésser viu, ja que sol estar-hi poblat. El recorregut és apte per a tothom i consta de panells informatius.
Malgrat que els ulls no tinguin la sort de veure els autòctons de la zona, una alternativa és visitar el Parc
Animalier de les Angles. Aquest zoològic disposa d'únicament animals dels Pirineus, així que óssos, llops, bisons, cabres salvatges són els principals caps de cartell
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del parc. Els preus són força econòmics i hi ha zona
de pícnic per dinar allà mateix. El centre està obert
cada dia de la setmana de 9 del matí a 5 de la tarda
i la visita es pot fer, com a molt, amb tres hores. El
cost de l'entrada d'un adult és de 15 euros, mentre
que el preu per als infants és de 13, excepte els menors de 4 anys, que tenen accés gratuït. Les persones
amb capacitats especials hauran de pagar 9 euros.
El recorregut, ben traçat i adaptat per a tota mena de
públic, permet passejar-se sense presses i és ideal per-

Un ós bru del Parc Animalier de Les Angles. Font: Parc Animalier

En cas de mal temps, la pluja mai serà un impediment
per sortir al carrer. Puigcerdà és un gran lloc per perdre's pels carrers i treure el cap als diferents negocis
de la vila. Les principals franquícies de roba es troben
amb facilitat a les botigues i els aparadors de la capital
ceretana. A la ciutat es pot comprar indumentària per a
tots els gustos, 'looks' i preus. El municipi també ofereix
un ventall de possibilitats culturals, com per exemple
gaudir d'una bona sessió de cinema al Cinema Avinguda o visitar el Museu Cerdà. Puigcerdà també és viable
pels qui busquen una cita romàntica. L'estany de la ciutat i el parc Schierbeck són fabulosos per passejar-hi
amb la parella. Un lloc tranquil, verd i amb bones vistes
és ideal per gaudir d'una vetllada d'allò més amorosa.

què la seva grandària és perfecta. Es tracta d'un recorregut
d'uns tres quilòmetres i mig, entre boscos d'avets, prats i
rierols. A més, l'observació dels animals es complementa
amb una proposta per descobrir com són les seves petjades. Al recinte cal anar-hi ben preparat: bon calçat i roba
d'abrigar per si fa mal temps.
Al llarg de la instal·lació hi ha diversos plafons informatius amb mostres de totes les espècies que es troben en
aquesta reserva. Per als més petits, una de les experiències en majúscules pot ser la interacció amb algunes de
les espècies que habiten al Parc. Per exemple, entrar a
l'hàbitat de les marmotes i poder-los donar menjar és un
moment que no se'ls oblidarà mai. Anar de visita al Parc
d’Animals dels Angles és viure intensament una aventura
a la muntanya, al costat de la família o dels amics. Una
excursió que t’enriqueix des de molts punts de vista, especialment en el coneixement del medi.

Parc de Schierbeck. Font: Ajuntament de Puigcerdà
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Els pobles, indrets molt
interessants i atractius
LES CASES DE PEDRA AMB TEULADA DE PISSARRA
FAN QUE LES VILES SEMBLIN EXTRETES D'UNA
OBRA D'ART

La comarca de la Cerdanya està formada per diferents
poblets molt atractius i amb molts elements per visitar.
Tot i que les viles són petites i amb pocs habitants residents, la gran majoria són joies per als ulls de qualsevol.
Vilafranca de Conflent, la Tor de Querol, Llívia o Bellver
de la Cerdanya en són alguns exemples.
Vilafranca de Conflent és una visita obligada per a tothom Declarada patrimoni mundial per la UNESCO i
distingit com un dels pobles més bells de França, la localitat és una vila medieval fortificada, localitzada a la
Catalunya del Nord, del Cantó dels Pirineus Catalans.
El municipi és una visita imprescindible pels seus carrerons de pedra i les muralles. La fortificació es va fundar
al segle XI, però va ser modificada per Vauban, un enginyer militar conegut per la seva habilitat de dissenyar
fortificacions en l'època de Lluís XIV. La seva arquitectura medieval es conserva molt bé. A més, el poble és un
lloc amb molta activitat artesanal i comercial.
Ben a prop d'aquesta vila, es poden visitar les coves
Grans Canaletes, també declarades Patrimoni Mundial
per la UNESCO. Situades al peu del Massís del Canigó i
a 300 metres de la ciutat Medieval, les coves compten
amb unes espectaculars estalactítiques i aigües subterrànies, que fan que siguin una gran manera de descobrir l'interior del món subterrani.
Llívia és un poble ben particular, però és un lloc excepcional. Està situat geogràficament a França, però forma
part de l'estat espanyol, com a conseqüència del Tractat
dels Pirineus. És un lloc molt bonic, de fet està declarat
Bé Cultural d'Interès Nacional, gràcies als seus carrers,
a l'església i al castell, situat en un puig. Des d'allà es
contemplen unes vistes espectaculars de la regió.
Llo és el típic poble d'alta muntanya i els seus carrers
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Vilafranca de Conflent. Font: Tourisme Conflent Canigó

Un edifici del poble. Font: Ajuntament de Bellver de Cerdanya

tenen molt d'encant, gràcies als seus passos estrets i a
les cases de pedra amb teulada de pissarra. Però la vila
també té un atractiu turístic històric, ja que a sobre de
la muntanya de Llo, hi ha unes excavacions arqueològiques amb restes d'un assentament ceretà, un antic poble ibèric que poblà la Cerdanya.
Bellver de Cerdanya és dels pobles amb més habitants de
la comarca. Els habitatges de fusta, els carrerons encara
amb llombardes i l'església de Santa Maria de Talló valen
la pena per invertr-hi el nostre temps. Tots aquests elements junts formen una imatge de postal.
Molt a prop de Bellver s'hi ubica Prullans, un poble molt
petit, però els seus carrers estrets amb façanes de pedra i
les vistes a la serralada del Cadí fan d'aquest poble un lloc
tret de pel·lícula, gairebé. Aquest llogaret està ple de fonts
per omplir les cantimplores dels excursionistes. També é
molt recomanable la visita a l'església romànica i el dolmen d'Orèn de l'època del megalític.

VIU LA TARDOR A LA CERDANYA
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Les estacions d'esquí
es preparen per a la
temporada
LA COVID-19 FA QUE SIGUI UNA GESTIÓ DIFÍCIL,
PERÒ NO IMPOSSIBLE

Les primeres volves de neu comencen a caure al Pirineu
i això significa que els amants de l'esquí es comencen a
fregar les mans. Per aquest motiu, les estacions d'esquí
comencen a fer els primers preparatius de cara a l'inici de
la temporada d'hivern. Tot i que amb la situació de pandèmia actual provocada per la COVID-19, encara no se sap
si hi haurà un confinament total, tal com ja va passar el
passat mes de març, les estacions treballen per portar la
seguretat sanitària a les estacions d'esquí perquè els esquiadors puguin gaudir el màxim de l'activitat esportiva,
tot i el context atípic que es viu a tot el món.
D'aquesta manera, Masella, La Molina, Guils Fontanera i
Lles de Cerdanya ja estan adaptant els seus espais. En el
cas de la primera estació mencionada, ja ha publicat a la
seva pàgina web un protocol sanitari perquè els visitants
sàpiguen les normes que
hauran de complir en tot
Masella, La Molina, moment un cop es llencin
Guils Fontanera i
per les pistes cobertes de
neu. Els esquiadors poLles de Cerdanya
dran anar sense mascareja estan adaptant
ta quan descendeixin per
els seus espais
les vertiginoses baixades,
però l'hauran de portar
posada mentre facin cues en els remuntadors, també
s'haurà d'afavorir l'embarcament de passatgers estables
de la mateixa bombolla en els telecadires i es limitaran els
aforaments tant de l'hostaleria, com lloguer de material i
venda dels forfets, entre d'altres. Durant les cues s'hauran
de mantenir les distàncies d'un metre i mig. Això, sempre
que el govern no decideixi aplicar més restriccions a partir
d'aquest moment.

Els forfets de Masella seran electrònics. Foto: Masella
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Un esquiador a La Molina: La Molina

Per tal d'evitar aglomeracions en les taquilles de venda,
les estacions públiques, gestionades per Ferrocarrils de
la Generalitat de Catalunya (FGC), han portat a terme una
inversió en digitalització. En aquest sentit, es busca evitar
el mínim contacte amb altres persones per impossibilitar
contagis i possibles rebrots. «Hem fet l'esforç de digitalitzar tota la compra de forfets perquè es puguin adquirir
des de plataformes telemàtiques», explica Ricard Font,
president de FGC.
L'aposta no només està essent en digitalització, també
s'ha treballat per millorar la innivació amb un objectiu
molt clar: «Perquè intentem que els serveis que estem
donant estiguin a l'alçada del turisme que aquest hivern
segur que torna a tenir moltes ganes de natura. L'esforç
que farem és perquè la gent pugui gaudir de l'esport
i de la natura. I també, pensant en donar oportunitats
al territori i al seu desenvolupament social i econòmic»,
diu Font.
Masella ha decidit apostar per una modernització del
sistema d'accés als remuntadors amb forfets de mans
lliures. D'aquesta manera, aquesta nova tecnologia,
amb un xip incorporat, substituirà els tradicionals
adhesius que penjaven dels anoracs de les persones.
Ara, en comptes de personal de l'estació controlant
que tothom hagi pagat el forfet, s'hi han col·locat torns que a través dels xips permetrà l'entrada als telecadires amb més facilitat i ordre.
La instal·lació esportiva també ha executat una millora de
la xarxa d'innivadors, per tal de produir més quantitat de
neu. Els treballs han consistit en optimitzar les finestres
de fred per produir més neu en menys temps i així poder
estalviar més energia. També s'han substituït els canons
de neu antics i s'han reforçat els existents amb tecnologia
d’última generació. Finalment, tot el sistema de la xarxa
de neu s'ha canviat per tal de garantir-ne la qualitat i la
quantitat durant tota la temporada. Així ho expliquen des
de la pàgina web oficial de l'estació d'esquí.

PIRINEUS
A LA UNA
“Les veus de la Cerdanya i l’Alt Urgell
en un programa diari amb notícies,
entrevistes i tertúlies”
DE DILLUNS A DIVENDRES
de 13:00 a 14:00
AMB MARIA SANS

89,8FM
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Esquiar a la Cerdanya,
un paradís per tot tipus
d'esquiadors i de públic
La comarca de la Cerdanya és un paradís per als esquiadors. Els quilòmetres esquiables de les diferents estacions d'esquí fan que sigui un indret ideal per als amants
de la muntanya i dels esports de neu. La varietat de disciplines esportives que es poden practicar, sumat a l'oferta hotelera i restauradora, fan que la regió sigui ideal
per anar-hi de
vacances o pasA les estacions d'esquí sar-hi un cap
de
setmana.
de la Cerdanya es
Als qui no els
agrada esquiar
poden practicar
no han de tenir
diferents activitats, i no cap problema,
ja que les estanomés els esquiadors cions ofereixen
altres alternatives com circuits
de raquetes de neu o motos de neu. Caminar entre els
frondosos boscos et farà gaudir de la naturalesa de la
comarca i, qui sap si amb una mica de sort, podràs sorprendre algun isard despistat. No seria la primera vegada que es pot produir una trobada entre aquests animals del bosc i els mateixos visitants.
L'oferta a la Molina, per exemple, és fantàstica, amb hotels i apartaments a peu de pista, que permeten al visitant descansar bé i recarregar piles per després fer el
descens més espectacular per la pista negra més complicada. Els més atrevits sempre podran utilitzar el parc de
Freestyle i fer trucs inversemblants. Els salts, els calaixos
i les baranes els posaran en un compromís, tot i això.
Aquest complex és idoni per passar una estada familiar
perquè hi ha la possibilitat de fer baixades amb trineu
o tirar-se pel tubbing, un tobogan de flotadors. També
és un bon lloc per iniciar-se en l'esquí o el surf de neu,
gràcies a les escoles que hi ha.

Les pistes de Masella. Foto: Turiski

es pot pujar al Puigpedrós i a la Tossa Plana de Lles, dues
de les muntanyes més altes de la Baixa Cerdanya. Aquií
tindreu l'oportunitat de sentir-vos com si fóssiu el mateix Jornet, quan entrenava per aquesta zona.

Els que no en tinguin prou amb els 71 quilòmetres que
conformen, tenen la possibilitat d'adquirir el forfet Molina- Masella, pel qual podran accedir a ambdues instal·lacions. Per tant l'oferta, s'ampliarà a 145 quilòmetres, sumats els 74 de què disposa Masella. Aquesta, enguany,
celebra el seu 25è aniversari del primer telecadira desembragable, ja que es va estrenar l'any 1995.
Lles de Cerdanya, a la província de Lleida, també és una
bona opció per esquiar. Amb 36 quilòmetres d'esquí
nòrdic i 21 en circuits de raquetes, l'estació es troba molt
a prop del refugi Cap del Rec. En aquest lloc va créixer
un dels millors esportistes de la història de Catalunya, el
corredor de muntanya Kilian Jornet. Des d'aquest punt
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Uns esquiadors baixant per una pista de la Molina. Foto: La Molina

VIU LA TARDOR A LA CERDANYA
NOVETATS A LES PISTES CATALANES

Raquetes de neu. Foto: estació d'esquí de Lles de Cerdanya

Un esquiador practicant canicròs. Foto: Estació d'esquí de Lles de Cerdanya

L'estació de Lles de Cerdanya és coneguda
per ser 'petfriendly', és a dir, està permesa
l'entrada de gossos. Per tant, activitats com
el canicròs són ideals en aquest espai. Lliscar
pels suaus camins nevats amb el silenci de la
naturalesa és possible amb l'esquí de fons.
Però no només és neu i esquí, el poble ofereix
també altres alternatives. En l'àmbit cultural,
el patrimoni és força ric. El municipi és rural,
amb casetes de pedra i l'església romànica,
que se sumen com un atractiu turístic més. És
considerada bé cultural d'interès local, en part
gràcies al fet que encara conserva elements
del segle XII. Lles compte amb entitats municipals agregades, com per exemple Aransà
i Músser. En aquest últim, hi ha ubicada l'església romànica, del segle X, anomenada Sant
Fructuós de Músser. Visita obligada és Rocaviva, conegut perser com un laberint màgic.
Es tracta d'un espai conformat per unes 600
peces escultòriques repartides per un terreny
de 10 hectàrees. El lloc és molt bonic perquè
les escultures es barregen amb els conreus,
boscos i prats paisatgístics. Aquesta fusió d'art
i natura és una combinació que serveix retrobar-se personalment.

Esquiadors. Foto: Estació d'esquí de Lles de Cerdanya

Una escultura de Rocaviva. Foto: Rocaviva

ATREVEIX-TE
A ELEVAR-TE

I A VOLAR!

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

Fotos Juan Mayer

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

VIU LA TARDOR A LA CERDANYA
NOVETATS A LA CATALUNYA NORD

Tot a punt
per a l'esquí als Pirineus
de la Catalunya Nord
LES ESTACIONS D'ESPORTS D'HIVERN PRESENTEN
NOVES NOVETATS A LES SEVES RESPECTIVES
INSTAL·LACIONS

Les pistes d'esquí de la Catalunya Nord ja escalfen motors per a la nova temporada d'hivern. Font Romeu, Les
Angles, PortéPuymorens, Formiguera, Puigbaladó-Riutort, La Quillana, l'Estació Nòrdica del Capcir i Cambre
d’Aze, Eina i Sant Pere dels Forcats ja han començat realitzar tasques i accions per preparar-se el millor possible
de cara a una nova temporada.
Les estacions s'han hagut d'adaptar també a la situació
de pandèmia actual i per aquest motiu aplicaran les mesures sanitàries corresponents, sempre que no es torni
a un altre confinament, com ja va passar el mes de març,
i que condicioni així la seva obertura. Davant d'això, es
recomana revisar si els equipaments estaran oberts perquè les mesures restrictives canvien constantment.
La instal·lació de Les Angles s'ha posat a la pell dels
clients davant la situació de pandèmia actual i, per
aquest motiu, l'estació ha apostat per un forfet de temporada diferent del que era habitual. Els responsables
de l'equipament han decidit que compensaran amb un
reemborsament els compradors, si aquests no el poden gaudir a causa d'un confinament, com el que es va
produir mesos enrere. D'aquesta manera, la instal·lació
d'esports d'hivern efectuarà un abonament per a la temporada 2021 o una compensació econòmica.
En el cas de Porté-Puymorens, ha dut a terme algunes
accions comercials, com per exemple col·locar un punt
d'informació i de venda de forfets a l'àrea comercial
d'Ur, en una zona exterior al recinte. L'equipament vendrà un talonari de 20 bons, bescanviables per forfets,
que tindran validesa aquesta temporada i la vinent, a
un preu molt econòmic. La idea és donar tranquil·litat
als esquiadors per si es produís un altre confinament.
Cal destacar, també, que un any més l'estació tornarà
a fer una aposta ferma pel feminisme. I és que els encarregats de l'estació ofereixen una promoció destinada
a les esquiadores, en què els dijous podran esquiar de
manera gratuïta. Aquests dies seran el 7, 14, 21 i 28 de
gener, el 4 de febrer, i l'11, 18 i 25 de març.
Altres estacions d'esquí han invertit els darrers mesos
en millorar els seus serveis. N'és un exemple la de Formiguera, que ha portat a terme un manteniment dels
remuntadors i s'han millorat algunes pistes, així com
també els drenatges d'aquestes. En canvi, Cambre d'Aze
ha tret a la llum un forfet recarregable que es podrà adquirir i omplir de manera telemàtica. Aquest forfet de
mans lliures és la gran novetat d'aquesta destinació.
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Un esquiador efectuant una baixada. Foto: Les Angles

Les pistes de Font-Romeu. Foto: Font-Romeu

El poble de Porté Puymorens. Foto: Porté Puymorens

VIU LA TARDOR A LA CERDANYA

NOVETATS A LA CATALUNYA NORD

L’esquí, el gran atractiu
de Font-Romeu
Font-Romeu és una destinació turística d’hivern
reconeguda per la seva estació d’esquí Font-Romeu Pyrenees 2000, una de les zones més atractives del territori per la qualitat de la seva neu, el
seu equipament i pels seus quilòmetres esquiables. Està situada a l'Alta Cerdanya i compta amb
43 quilòmetres d’esquí, amb 41 pistes. La instal·lació disposa de 15 pistes verdes, 9 de blaves, 8 de
vermelles i també 9 de negres. A més, hi ha 15 quilòmetres de circuits de raquetes de neu i dues zones de trineu. A tot, això se li ha de sumar els 111
quilòmetres de pistes i senders d'esquí nòrdic.

Tot plegat fan del lloc un destí ideal per als esquiadors. A més d'aquest esport, l'estació també ofereix un ventall de possibilitats d'activitats. El múxing
(trineus tirat per gossos), és una proposta molt divertida i apassionant. I si no us quedeu satisfets
amb els preciosos animals, l'estació us ofereix sentir-vos com uns autèntics esportistes olímpics. Us
podreu iniciar en el món del biatló, una competició
tradicional als Jocs Olímpics d'hivern, que combina
l'esquí de fons i el tir al blanc.
Però Font-Romeu no només es tracta d'esquí i
muntanya; també és patrimoni cultural. Ofereix
una arquitectura pirenaica de primer ordre i n’és la
prova l’església d’Odelló. A l'interior de l'edifici romànic s'hi conserva un bonic retaule que reprodueix la vida de Sant Martí, a qui està dedicat el temple. Un altre punt d’interès és l’ermita del Calvari,
un lloc de pelegrinatge de la ruta de Sant Jaume,
que li dóna nom a la vila: la font del pelegrinatge.
L’ermita va ser construïda a partir del segle XVII.
L’art també és patrimoni d’aquesta població. Durant l’any, el Museu Sans Murs és un museu sense
murs que ens convida a fer una passejada cultural
pels boscos, on l’art contemporani es fusiona amb
la natura. Aquest espai, ple d’escultures, esdevé la
galeria d’art a més alçada d’Europa i les obres que
la composen reflecteixen les influències artístiques
transfrontereres.
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NOVETATS ESQUÍ DE FONS

El millor esquí de fons
a Guils- Fontanera
L'ESTACIÓ ÉS UN LLOC IDEAL PER ANAR-HI AMB LA
FAMÍLIA I PER CONÈIXER L'ENTORN QUE L'ENVOLTA

L'única estació d'esquí de fons de la província de Girona ja es prepara per a la nova temporada d'hivern. El
complex d'esports d'hivern Guils-Fontanera, situat al
municipi de Guils de Cerdanya, és un destí ideal per
als amants de la modalitat d'esquí de fons. Els 34 quilòmetres de pistes esquiables estan dedicats exclusivament a la pràctica d'aquest esport. A més, l'estació
es troba a només 12 quilòmetres de la capital de la
Cerdanya, Puigcerdà.
Malgrat l'especialització que té l'estació, l'equipament
també ofereix una gran varietat d'activitats per fer,
gràcies als 5 circuits marcats per excursions amb raquetes de neu i una pista de trineus de plàstic. Aquesta instal·lació, de gestió municipal, és ideal per a les
famílies, ja que l'ambient és molt confortable. També
és ideal per descobrir-hi l'entorn natural, gràcies a una
gran extensió de bosc de pins negres que l'envolta.
Tot un lloc privilegiat, no només per la qualitat de les
pistes i de la neu que hi sol abundar, sinó alhora per
la situació en què es troba. El visitant gaudirà d'una
increïble panoràmica de la comarca, des del massís de
Carlit fins a la Serra del Cadí.
Per aquesta temporada, els visitants de l'estació
es trobaran amb alguna novetat respecte a altres
anys. En el refugi de Fontanera s'han portat a terme algunes reformes, com per exemple, s'ha folrat el recinte amb fusta. Aquesta actuació li donarà a l'espai un toc més rural i natural, un fet que
connectarà els assistents amb l'entorn de l'indret.
L'única dada negativa és que la situació de pandèmia
actual ha fet cancel·lar les activitats i sortides guiades
amb experts i guies de muntanya. Tota una llàstima
perquè s'adquirien molts coneixements sobre la muntanya en aquest tipus de trobades.

Foto: Estació Guils- Fontanera

Foto: Estació Guils- Fontanera

Foto: Estació Guils- Fontanera

L'estació encara no té marcada una data d'obertura en
el calendari. Tot dependrà de les precipitacions en forma de neu i de l'evolució de la pandèmia. Tot i això, els
forfets de temporada Tot Nòrdic ja es poden adquirir
fins al 15 de novembre a la pàgina web.
L'estació disposa de llevaneus, però recomanen portar cadenes per si de cas. El pàrquing compta amb
prop de 500 places i hi ha la possibilitat de lloguer de
material i de fer cursets d'esquí amb monitors experimentats en la matèria. En total disposa de 6 pistes
verdes, 4 blaves, 6 vermelles i una de negra.
Foto: Estació Guils- Fontanera
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VIU LA TARDOR A LA CERDANYA
LA FARMÀCIA DE LLÍVIA - VISITA OBLIGADA

La Farmàcia de Llívia,
un viatge per les
antigues fórmules
farmacèutiques
SITUADA AL MUSEU MUNICIPAL, S'HI CONSERVEN
ANTICS INSTRUMENTS I RECEPTES D'ORIGEN MEDIEVAL

El recinte vist des de dins. Foto: Ajuntament de Llívia

La farmàcia de Llívia és una visita obligada per a tothom,
ja que està considerada com la més antiga d'Europa. Com
s'elaboraven les fórmules i els medicaments en els temps
passats? Aquesta resposta és difícil d'imaginar, però a la
farmàcia de Llívia tot és més fàcil. Aquest recinte farmacèutic ja no es troba operatiu, però al Museu Municipal
del poble hi ha exposats mobiliari, eines i altres objectes
molt interessants per descobrir. El negoci, d'origen medieval, va ser gestionat per la família Esteve, fins que l'any
1926 va tancar. El mobiliari que se'n conserva té un gran
valor històric i per aquest motiu està exposat a l'espai cultural. De fet, la primera menció de l'establiment al municipi data de l’any 1594, segons l'Ajuntament.
El museu es pot visitar de dimecres a diumenge de les 9
del matí a les 6 de la tarda. Durant la visita, els assistents
podran observar, de primera mà, una col·lecció de llibres
antics sobre ciència i de farmàcia, receptes, fórmules de
l'època i tota mena d'eines i estris per a la realització d'elaboracions i productes.
Els visitants veuran també flascons de vidre i altres recipients, com per exemple pots de cobalt o un conjunt de
caixes policromades on hi apareixen diverses figures de
sants i de científics de l’antiguitat clàssica. Els espectadors
tindran l'oportunitat d'observar com ha anat evolucionant la indústria de la farmàcia, des dels temps antics fins
a com les coneixem actualment. Molt ha plogut amb el
pas del temps.

Objectes que es poden observar. Foto: Ajuntament de Llívia

També es conserva l’escriptori, la rebotiga i un cordialer
d'estil barroc, un moble on se solien emmagatzemar tots
els productes de l'època. Tot aquest conjunt conforma
una de les col·leccions més destacades del continent, que
s'han conservat gràcies a la família Esteve. Aquests van
gestionar la botiga durant unes vint-i-tres generacions.
L'espai cultural s'ha hagut d'adaptar a la nova situació de
pandèmia actual i per aquest motiu, s'haurà de fer la visita amb mascareta. No es podrà fer ús de les pantalles
interactives perquè estaran inhabilitades per evitar-ne el
contacte i evitar així possibles contagis de coronavirus.
Tampoc es pot tornar enrere un cop iniciat el recorregut
pel recinte per tal d'evitar aglomeracions. Des de l'Ajuntament recomanen comprar les entrades per internet. Hi ha
la possibilitat de fer la visita en grup, però és recomanable
demanar cita prèvia, ja que els protocols sanitaris canvien
constantment.
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Més elements que es poden contemplar. Foto: Ajuntament de Llívia
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PARC ANIMALIER DES ANGLES

Una ruta per la fauna
del Pirineu
EL PARC ANIMALER DELS ANGLES ÉS UN ATRACTIU
PER A TOTHOM

Una de les propostes més interessants per fer en família
és, sens dubte, la visita a un parc d'animals, on els més
menuts i no tan menuts puguin gaudir de l'espectacularitat de diferents espècies, en semillibertat. Veure grans
documentals a la televisió és un plaer per als sentits, però
si l'experiència voleu que sigui plena, no hi ha res més excitant que gaudir dels animals en parcs com l'Animalier
dels Angles. Veure de ben a prop segons quins animals
sembla impossible, però al Parc d'animals dels Angles
això es converteix en una realitat. Més de 200 animals viuen en un parc a quatre passes de l'estació d'esquí de la
zona. La instal·lació obre cada dia de l'any, excepte del 30
d'octubre a l'1 de desembre, que està tancat.
Situat als boscos del pla del Mir, al Capcir, viatjar fins a
aquest indret permet fer un petit 'safari' per descobrir
les espècies més salvatges del Pirineu. Un parc únic que
es converteix en una aventura per a tothom. Al Parc Animaler dels Angles hi ha bisons, isards, llops o marmotes,
que ens esperen en el seu hàbitat natural. A més, també
es pot gaudir de la flora del Pirineu, tot recorrent el Parc.
L'indret ocupa una extensió total de 37 hectàrees de pinedes que es troben a 1.800 metres d'altitud.
El recorregut, ben traçat i adaptat per a tota mena de públic, permet passejar-se sense presses i és ideal perquè la
seva grandària és perfecta. Es tracta d'un traçat d'uns tres
quilòmetres i mig, entre boscos d'avets, prats i rierols. A
més l'observació dels animals, es complementa amb una
proposta per descobrir com són les seves petjades. Per
veure'ls, però, cal anar ben preparat: bon calçat i roba
d'abrigar per si fa mal temps.
Al llarg del recorregut, hi ha diversos plafons amb mostres de totes les espècies que es troben en aquesta reserva. Per als més petits, una de les experiències en majúscules pot ser la interacció amb algunes de les espècies
que habiten al Parc. Per exemple, entrar a l'hàbitat de les
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marmotes i poder-los donar menjar és un moment que
no se'ls oblidarà mai.
Es tracta d'un parc amb molt d'encant, i es pot apreciar
a cada moment. Tots els hàbitats estan dins un tancat, al
qual s'accedeix a través d'un sistema de portes de seguretat. L'excepció són els llops, els ossos i cérvols, els quals
cal observar des de l'altre costat de la tanca. Els visitants
poden observar des de muflons a cérvols, passant per les
marmotes, sense oblidar altres animals nadius d'aquests
paratges com els llops o els óssos. El Parc Animalier és
un espai 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 última, però, només es pot veure durant
els mesos de primavera 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. 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 un pla únic per a les famílies, on respirar aire i
interaccionar amb animals que, si es trobessin en llibertat,
seria difícil poder-ho fer, especialment els óssos i els llops.
El centre mostra la vida en directe dels éssers vius, també
els seus costums, gràcies a la llibertat de moviments a tot
l'espai. Anar de visita al Parc d’Animals dels Angles és viure intensament una aventura a la muntanya, al costat de
la família o dels amics. Una excursió que t’enriqueix des
de molts punts de vista.

VIU LA TARDOR A LA CERDANYA
TÍTOL APARTAT

21

Tardor 2020

V

VIU LA TARDOR A LA CERDANYA
DE COMPRES PER PUIGCERDÀ

De compres per Puigcerdà,
la capital comercial de la
Cerdanya
EL MUNICIPI TÉ UNA OFERTA DESTACADA PEL QUE
FA A COMERÇOS, ESTABLIMENTS RESTAURADORS I
HOTELERS

Puigcerdà s'ha convertit en un important centre comercial. Sempre ha estat un espai privilegiat gràcies a la
seva ubicació estratègica, ja que fa frontera amb França,
i també per la naturalesa que l'envolta. La capital de la
Cerdanya és un pol d'atracció d'activitats esportives, gràcies sobretot a l'entorn natural, però també és un destí
turístic amb molta empenta al llarg de l'any. Són molts
els catalans que tenen alguna casa de segona residència,
però també són molts els hotels que s'han edificat en una
localitat que amb prou feines arriba als 9.000 habitants
(segons l'Institut Nacional d'Estadística de l'any 2018). El
fet que sigui molt freqüentat per turistes al llarg de l'any,
ha convertit Puigcerdà en un important espai comercial,
de serveis i també gastronòmic.

Imatge aèria del poble. Ajuntament de Puigcerdà

Estany de Puigcerdà. Font: Ajuntament de Puigcerdà

Tant estiu com hivern, els carrers i els restaurants s'omplen de gom a gom. Ho demostra la gran presència de
persones el dia de mercat, que se celebra cada diumenge. El municipi és conegut per haver introduït a Catalunya
l'hoquei gel i és una opció anar a patinar dins la instal·lació on juguen els partits el primer equip del club Puigcerdà. Els horaris són de dilluns a dimecres de 5 a 7 de la tarda. Cal mencionar que en la temporada 2019-20, l'equip
s'ha proclamat campió d'Espanya de la màxima categoria
estatal. Tanmateix, també es pot anar a jugar al Golf Sant
Marc Puigcerdà.

El Casino ceretà. Font: Ajuntament de Puigcerdà

L'estany i el nucli històric de la localitat són dels espais
més destacats de la vila i els més visitats. De fet, és en el
nucli antic on s'hi poden trobar la major part dels establiments comercials i restauradors. Puigcerdà és un bon lloc
per anar de compres, ja que hi ha un ventall de botigues
de tota mena. A la capital s'hi pot comprar des d'equipament esportiu, de muntanya i material d'esquí fins a
roba de moda i de lifestyle. Al carrer Major, per exemple,
s'hi poden trobar botigues amb molt de glamour i les
marques més importants del panorama actual. Però no
tot són marques, també hi ha petits comerços amb indumentària amb preus més assequibles i econòmics.
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També destaca l'oferta gastronòmica. La cuina de Cerdanya està marcada per la tradició de ramaderia, principalment de vaques. Els aliments principals són verdures,
els cereals, la caça, la pesca i la carn de ramat. L'afluència de turisme d'esquí ha creat un sector de restauració
destacable. La població està plena de restaurants amb
un ventall de possibilitats culinàries, que van des de pizzeries, com la Pizzeria 1900, a hamburgueseries, com
la Cova del Llop, o establiments de tapes, per exemple.
Durant la Tardor, tant Puigcerdà com la Cerdanya es
converteixen en un paradís per als fotògrafs, gràcies als
colors de les fulles dels arbres. La tonalitat de marrons i
taronges converteixen les plantes en autèntics mosaics.
Un exemple és el parc on s'hi troba l'estany de la capital ceretana. Durant aquesta estació, l'espai és un indret
molt emblemàtic i molt bonic per fer-hi alguna passejada
i observar els ànecs o els peixos que hi viuen. Són molts,
doncs, els motius per visitar la capital en qualsevol època
de l'any, com ara per aquesta època.

VIU LA TARDOR A LA CERDANYA
TÚNEL DEL VENT

Ariel Juncos:
«A la Cerdanya era un paradís saltar-hi perquè el
paisatge és brutal, però les condicions
meteorològiques són complicades»
EL GERENT DE SALTAMOS VILLAGE REPASSA COM ELS VA L'ACTIVITAT
A LA COMPANYIA DE SALT DE PARACAIGUDISME

Ariel Juncos és el gerent de l'empresa de paracaigudisme Saltamos
Village. La companyia va néixer a la
Cerdanya fa vuit anys, però el maig
del 2015 es va desplaçar a Sant Fruitós del Bages a la recerca de millors
condicions meteorològiques. No fa
gaire que la instal·lació ha incorporat una nova experiència de caiguda lliure que serveix per complementar l'oferta del grup.

Un noi que fa un curs comença amb
la formació teòrica el matí, després fa
15 minuts de túnel de vent i llavors comença a saltar. Ara el curs és més fàcil
per a l'alumne, i per a l'instructor és
més segur. El curs s'ha modificat una
mica: abans necessitaves fer 3 dels 7
nivells amb dos instructors; ara, amb
aquesta formació del túnel, només fas
un salt amb dos instructors i la resta
amb un de sol.

Us heu mudat, però encara segueix
vivint a la Cerdanya, oi?
Jo visc a la Cerdanya d'ençà que teníem el centre Saltamos aquí. Ens vam
mudar a Sant Fruitós del Bages amb
l'empresa, però amb la família ens
hem quedat aquí. És un bon lloc per
viure en l'àmbit familiar, amb els nens
de 9 i 11 anys que tinc, és bo mantenir
el contacte amb la naturalesa, l'educació és més per projecte amb el col·legi
rural i vam optar per aquesta opció.

Quina diferència hi ha entre un
salt d'un professional i un que no
ho és en el túnel de vent?
La sensació és la mateixa. La gent
que ho fa per primera vegada ve a
veure de què es tracta això de la caiguda lliure. En aquest cas no entrem
molt en detall de la posició tècnica de
volt perquè l'objectiu d'aquesta persona és flotar i bàsicament tenir la
sensació de caiguda lliure. En canvi,
quan algú fa la formació de paracaigudista, es treballa una posició neutral i una sèrie d'exercicis que llavors
haurà de repetir en la caiguda lliure.

Des del 2015 que esteu a Sant Fruitós, allà heu crescut i ara li dieu Saltamos Village.
Perquè anem sumant activitats. L'últim que hem incorporat és això que
estem promocionant: l'activitat de
caiguda lliure indoor. Es tracta d'un
túnel de vent que simula la caiguda
lliure. Això ja ho fèiem desplaçant els
alumnes a altres túnels propers perquè fèiem cursos per la gent que volia
aprendre a ser paracaigudista. Llavors
vam veure que podíem complementar l'activitat pels acompanyants, que
no s'animaven a saltar des de l'avió,
amb una experiència de vol de caiguda lliure indoor.
Tots els paracaigudistes heu fet túnel de vent?
Abans no ho fèiem com una eina de
metodologia, anàvem en un túnel de
vent a perfeccionar. Si eres paracaigudista, tècnicament hi anaves a millorar
i ara s'utilitza com una eina didàctica.
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En què heu guanyat a Sant Fruitós?
En accessibilitat i posicionament
geogràfic. Tenir un centre aquí ens
permet estar més a prop de la Cerdanya, de Lleida, Girona i Barcelona.
Això ens ha permès que el volum de
treball s'hagi incrementat significativament. Malgrat que a la Cerdanya
era un paradís saltar-hi perquè el
paisatge és brutal, també és cert que
les condicions meteorològiques són
complicades i els costos operatius
eren més alts perquè aquí operàvem
sobre 1.200 metres sobre el nivell
del mar. Al Bages hi ha més marge
que l'activitat tingui més continuïtat
en el dia. A la Cerdanya, la gent havia
de fer un viatge llarg i, si després no
pots fer l'activitat, molesta més. Ara
tenim dos avions, mentre que a la
Cerdanya en teníem un només.

Una persona realitzant l'activitat de túnel de vent. Font: Saltamos Village

Us ha afectat la COVID-19?
Sí. No venen turistes i ja és un percentatge que no tenim. Els protocols
del coronavirus et fan augmentar els
costos perquè has de fer més higiene i les persones han de saltar amb
un mono d'únic ús perquè l'hem de
rentar després. Tot això incrementa
el temps i els costos. Per exemple,
el personal de neteja abans venia
un cop al dia, ara venen dos cops.
Passem tests en el personal totes
les setmanes i tot això ho assumeix
l'empresa.
I a partir d'aquí, quins objectius us
marqueu?
Passar aquesta etapa COVID i per
molt que portem en el mercat 8
anys, volem implantar-nos a Sant
Fruitós. Vam invertir molts diners
en un aeròdrom en desús, estem
'casats' amb el banc, i encara queden coses per fer. El pròxim projecte seria asfaltar la pista, fer una carpa en el segon avió perquè aquest
el tenim a Sabadell, ja que només
tenim espai per a un. L'objectiu,
mínimament, és mantenir el volum
de treball i augmentar-lo. Apostem
per fortes campanyes publicitàries
perquè d'aquí a 4 o 5 anys, puguem
tenir una empresa consolidada amb
un volum de feina que ens permeti
respirar amb tranquil·litat.

VIU LA TARDOR A LA CERDANYA
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DESCOBRIM LA TOR DE QUEROL

Descobrim la Tor de
Querol, font d'inspiració
pels pintors i artistes
La Tor de Querol és un petit poble de la Catalunya
Nord, amb uns 400 persones residents. Aquest indret
és conegut per l'estació de tren que connecta Catalunya amb França, però al marge d'aquest fet, el municipi
també ha estat font d'inspiració per a molts pintors i
artistes gràcies a la seva arquitectura rural, que data
del segle XVIII, els paisatges muntanyencs que l'envolten i el mantell blanc que el cobreix cada hivern i que
converteix la vila en un indret bucòlic i molt bonic.
El municipi és un
El municipi és un lloc privilegiat gràcies a la bona xarxa
lloc privilegiat
de comunicacions i
l'entorn natural. La
gràcies a la bona
Tor de Querol conxarxa de
necta la comarca
comunicacions
de l'Alta Cerdanya
amb Barcelona, mii l'entorn natural
tjançant la línia R3
de Rodalies. Des
d'aquest punt de la Catalunya Nord també es pot agafar el ferrocarril francès per desplaçar-se fins a Tolosa.
A més, també hi trobem el tren groc, un atractiu turístic
més, molt emblemàtic, que enllaça la localitat amb Vilafranca de Conflent. Es tracta de 62 quilòmetres amb
vistes panoràmiques espectaculars de la muntanya.
Durant el trajecte, es pot fer parada a petits poblets,
com ara Font-Romeu o l'Abadia de Sant Miquel de Canigó, que són un plaer per a la vista.
La Tor de Querol destaca per la seva arquitectura. Una
visita obligada és l’església parroquial de Saint Étienne,
construïda durant el segle XV. També és molt recomanable l’església romànica de Sant Fructuós d’Iravals,
que data del segle XII.
El poble és un gran aparador per fer-hi esport, especialment senderisme i trail running, gràcies a les rutes
i els camins que hi ha pel mig dels boscos. Tanmateix,
molt a prop s'hi troba el parc de tirolines més gran de
tot el Pirineu: Tyrovol. Aquest parc d'aventura, situat
a Porté-Puymorens (la vall de Font Vives), consta de
12 tirolines pel mig de la muntanya i del llac Passet.
Un cop caiguin les primeres volves de neu, els amants
de l'esquí podran gaudir d'aquest esport en diferents
estacions. La més propera és la ja mencionada Porté-Puymorens, que està a només 13 quilòmetres amb
cotxe, però també hi ha estacions com les Angles o
Font-Romeu, a poc més d'una hora amb cotxe.
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DESCOBRIM SALLAGOSA

Sallagosa; el poble de la
natura, les escultures i la
xarcuteria
Benvinguts al cor de la Cerdanya Francesa. Sallagosa és un
petit poble molt atractiu de l'Alta Cerdanya, a la Catalunya
Nord. És un lloc privilegiat per gaudir-hi de la natura i dels
rius que l'envolten. El curs del Segre transcorre pel mig de
la localitat, però als afores també hi circula la Ribera d'Er,
que és un afluent del primer. El municipi també està envoltat per molts llacs, que es poden descobrir gràcies als
rics senders que es poden recórrer per explorar la zona. La
seva proximitat amb estacions d'esquí com Font-Romeu i
Les Angles fa que sigui un lloc molt turístic a l'hivern.

El Segre, en el seu pas per Sallagosa. Foto: Saillagouse.com

Els seus carrers estrets i l'arquitectura de pedra i de fusta
fan que sigui una visita obligada passejar-se pel municipi.
Als amants de l'art els encantarà perdre's-hi, ja que la vila
està repleta d'estàtues i escultures de diferents estils. L'església romànica de Santa Eugènia de Sallagosa data del
segle XII, tot i que va ser renovada al s.XVIII. Encara s'hi conserva una cornisa amb un retaule del barroc, esculpida per
l'escultor Josep Sunyer.
Sallagosa és ideal per fer-hi activitats familiars gràcies al
parc lúdic que ofereix la possibilitat de fer-hi de tot. Aquest
espai és molt bonic. Compta amb estanys i és un punt per
descobrir la fauna existent a la zona, especialment ànecs i
cignes. També hi ha jocs infantils, cosa que agradarà molt
als més menuts. És un espai que pot gaudir en profunditat
durant tot un dia perquè hi ha la possibilitat de fer barbacoes i cruspir-se el dinar allà mateix.
També s'hi poden practicar un gran ventall d'activitats d'oci.
Els d'emocions fortes podran descarregar l'adrenalina a
través del paintball. Però també es poden fer altres propostes, com ara un divertit mini golfael Camping Domaine
Le Cerdan o muntar a cavall i descobrir els racons més especials. A la tardor, és un lloc preciós i perfecte per gaudir
dels colors dels arbres en aquesta estació. A la vila també
hi ha l'opció d'agafar el tren groc, una experiència única per
contemplar els bells paisatges i boscos de la Cerdanya, el
Parc Natural Regional del Pirineu català i el Conflent.

Els amants de la carn i productes de xarcuteria estan
d'enhorabona. I és que molt a prop del municipi s'hi
troba el Museu de la Xarcuteria ceretana. En el recinte es pot descobrir l'art de l'artesania ancestral. Dins
d'aquest hi ha un assecador, en el qual s'hi troben
uns 1.500 pernils penjants. Tanmateix, els assistents
podran comprovar com ha anat evolucionant l’ofici de carnisser amb el pas del temps, en una sala
d’exposicions i a través de la projecció de vídeos. De
fet, la regió és exquisida en activitats ramaderes i la
gastronomia derivada d'aquesta.
Un dels estanys del parc lúdic. Foto: Saillagouse.com
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PATINATGE SOBRE GEL A PUIGCERDÀ

Una activitat per a tots els
públics i alhora familiar és
anar a patinar a la pista de
gel de Puigcerdà. Aquesta
proposta és molt divertida
i engrescadora, ja que patinar sobre gel és una sensació única i fa millorar l'estat
d'ànim de les persones. A més de ser molt distret, el patinatge és sinònim de fer salut perquè aporta aspectes molt
beneficiosos per al nostre cos. En són exemples la tonificació de músculs, com els isquiotibials, els glutis o fins i tot
els braços; enforteix el cor i la circulació sanguínia; permet
una millora de l'equilibri i la coordinació del cos.

Diversió i salut
a la pista de gel
de Puigcerdà

La capital de la comarca té una gran tradició per a la pràctica d'esports sobre gel. Des de finals dels anys cinquanta
s'introduí a la població la pràctica de l'hoquei gel, que fins
ara ha esdevingut un dels esports més populars del municipi. De fet, el Club Gel Puigcerdà fa molts anys que competeix a la Liga Nacional d'Hoquei Gel i n'ha sortit campió
6 vegades. La darrera, aquesta temporada 2019/20. Però
no és l'únic club que utilitza la pista de gel per promoure
aquest esport. També s'hi practica patinatge artístic, a través del Club Esportiu Patinatge Artístic Puigcerdà, i també
cúrling, gràcies al Cúrling Puigcerdà.
En algunes ocasions, a l'estany s'hi ha disputat algun partit d'hoquei i també patinatge artístic, com l'any 1956. El
2018, després d'una forta nevada, l'estany va acumular
uns 14 centímetres de gel i aquest fet va suposar que es
tornés a utilitzar l'emblemàtic llac per practicar-hi aquests
dos esports tan arrelats a la vila.

La pista de gel de la capital ceretana. Foto: Puigcerdà Turisme

Un grup de persones jugant a cúrling. Foto: Curling Puigcerdà

Però no sempre hi fa tant de fred perquè l'estany es glaci
prou per treure els patins amb fulla de ferro de la bossa esportiva. Per aquest motiu, Puigcerdà compta amb
una bona instal·lació. L'equipament, situat a l'Avinguda
Ramon Condomines, està obert al públic i tothom qui ho
vulgui pot anar-hi a gaudir els dilluns i els dimecres de 5
a 7 de la tarda, mentre que els dissabtes està disponible
de 5 de la tarda a 9 de la nit, i els diumenges de 4 a 8 del
vespre. El preu de lloguer és molt econòmic, ja que els
adults paguen 9 euros amb els patins inclosos i el preu de
l'entrada dels infants és de 8.
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DESCOBRIM LA CERDANYA A CAVALL

Com si fossis un 'cowboy'!
Descobreix la Cerdanya
muntant a cavall
CAVALCA PELS RACONS MÉS SALVATGES DE LA
COMARCA CERETANA DESCOBRINT EL PATRIMONI
NATURAL I ARQUITECTÒNIC

Un genet contemplant el paissatge. Foto: La Cerdanya a Quatre Potes

Viu el teu propi 'western' per les muntanyes de la Cerdanya. La comarca és un escenari idoni per als apassionats dels cavalls. El turisme eqüestre és molt habitual a
les comarques del Pirineu i a la Cerdanya és un lloc privilegiat. Són moltes les hípiques que ofereixen diverses
excursions pels racons més verges, naturals i bells dalt
d'aquests animals. Descobrir els paisatges i els boscos
ceretans des del llom d'aquests mamífers és una manera
diferent de conèixer la natura, però també de sentir-la.
Hípiques com la d'Els Torrents, La Cerdanya a Quatre
Potes, la de Llívia o l'Hípica Cerdanya són alguns dels
centres d'equitació que ofereixen la possibilitat de fer
excursions a cavall, entre d'altres. No fa falta ser un genet experimentat per realitzar una sortida, ja que en
funció del nivell, la ruta s'adapta a les necessitats dels
aventurers. El recorregut sol durar una hora, però hi
ha propostes per fer, fins i tot, un recorregut circular
de dos dies. En són exemples les entitats Els Torrents i
La Cerdanya a Quatre Potes, que disposen d'una oferta
completíssima de rutes molt atractives per tota la comarca. Això significa que teniu la magnífica oportunitat
de descobrir bona part de la regió, tot cavalcant per les
valls, prats, creuant rierols o deixant enrere els bells poblets d'alta muntanya. Tant tresor acumulat a la retina
et portarà sensacions mais viscudes, segurament.

Un moment d'una excursió. Foto: La Cerdanya a Quatre Potes

Observació del medi i dels pobles. Foto: Hípica Els Torrents
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A més d'observar la naturalesa i experimentar una sensació de llibertat única, la pràctica de l'equitació t'aportarà avantatges molt beneficiosos per a la salut. Dalt
del cavall es fomenten valors com el respecte i la responsabilitat; es millora la concentració; s'exerceix i es
tonifiquen els músculs; es cremen calories, s'enforteix
el cor i l'activitat ajuda a desenvolupar una millor coordinació motriu. Tot plegat, en un ambient cent per cent
natural i respirant l'aire més pur dels Pirineus.
Els cavalls a la Cerdanya tenen molta tradició i hi estan
molt arrelats. És habitual trobar-se'ls pasturant pels
prats de muntanya. De fet, cada any pel mes de novembre se celebra la Festa del Cavall, a Puigcerdà. Una
jornada que dura dos dies i rep a milers de persones
per observar els exemplars d'aquesta espècie. Tot i que
enguany s'ha suspès la 40a edició a causa del coronavirus, aquesta festivitat és una de les més importants
d'Europa perquè reuneix a bona part dels criadors dels
Pirineus.
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El Trinxat, un plat típic
de la Cerdanya
AQUEST PLAT, TÍPIC DE LA CERDANYA ÉS HABITUAL
TROBAR-LO EN ELS RESTAURANTS DE LA COMARCA

La gastronomia de la Cerdanya presenta una gran
qualitat i riquesa gràcies a l'entorn privilegiat on està
situada. Els prats i els boscos de la comarca ofereixen
la producció d'aliments molt gustosos i rics. Els bolets
en són un clar exemple i amb l'arribada de la tardor,
que és quan n'abunden més, omplen la majoria de cistells i cuines. També és molt habitual utilitzar els prats
per pastures de bestiar, per després elaborar embotits de tota mena, com formatges, bull negre i carn de
vedella, de poltre o aus que es cacen en aquests boscos. També destaquen les hortalisses, com per exemple les cols. Aquesta última és força utilitzable en la
gastronomia ceretana, ja que es posa en un dels plats
estrella de la regió, el trinxat.
El trinxat és un àpat típic de la cuina catalana de muntanya, especialment de la Cerdanya. També és típic en
altres regions del Pirineu Cctalà, com per exemple a
l'Alt Urgell i a Andorra. De fet, a Puigcerdà cada any
s'hi celebra una festa dedicada aquest plat i a tota la
comarca és habitualtrobar-lo dins dels
menús dels diferents
Ingredients
restaurants. Se sol
menjar a l'hivern
perquè és l'època
- Col
en què la col és més
- Patates
gustosa.

- All (opcional)

Es tracta d'un plat
- Cansalada
que es caracteritza
per fer bullir patates
- Oli o llard
i col. Més tard, es tri- Aigua
tura, es barreja tot i
s'hi afegeix cansa- Sal
lada o altres llards,
com ara botifarra
negra. En algunes
receptes s'hi afegeix all fregit o s'hi acompanya amb
bolets també, tot i que no és tan habitual. Tots els ingredients es fregeixen en una paella fins que queda
amb l'aspecte de truita de patata.
Bona part dels restaurants de la comarca inclouen en
els menús aquest plat i alguns també s'involucren a la
festa que s'organitza un cop a l'any. Enguany, Puigcerdà va celebrar la festa del Trinxat el dissabte 29 de febrer i va ser especial perquè era la 25a edició. Durant
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la jornada, la capital de la Cerdanya es va convertir en
una mostra gastronòmica de la comarca. És una cita
obligada per als amants de la cuina ceretana, ja que
serveix d’aparador de la gastronomia local, amb el
trinxat com a gran protagonista de la festivitat. Alhora,
també és un aparador de productes locals i de quilòmetre zero.

VIU LA TARDOR A LA CERDANYA
TÍTOL APARTAT
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El nap, un producte típic
per elaborar peus de porc
EL TUBERCLE ÉS MOLT TRADICIONAL A LA
CUINA CERETANA

El nap és un producte que s’ha fet servir molt a la cuina de la Cerdanya. Antigament s’havia cultivat molt a la
zona i avui és un ingredient tradicional. De fet, a la població de Ger, pels voltants de novembre, s'hi fa cada any
la Mostra de cuina Popular amb naps de la Cerdanya.
Aquesta arrel, de color groc blanquinós, és un ingredient
que es fa servir per complementar molts plats catalans,
com és el cas de l'escudella o alguns guisats. Dins la comarca, el nap de Talltendre, n'és un tipus de classe que
es conrea a la Cerdanya i és d'un color més fosc, entre el
marró i el negre.
Aquest tubercle és difícil de cultivar. Per aquest motiu
se sol comercialitzar i distribuir en un àmbit més local i
de proximitat. Malgrat això, el nap s'ha convertit en un
dels productes més emblemàtics de la comarca. Els ceretans l'utilitzen molt per elaborar plats clàssics i tradicionals com poden ser el tiró amb naps o els peus de porc.
Aquests dos plats són habituals a les cartes d els restaurants de la zona i, en el cas del tiró, és costum menjar-se'l
durant l'1 de novembre, és a dir, pel dia de Tots Sants.
L'hortalissa se sembra cap a finals del mes de juliol i es
cull a principis de novembre, tot i que a vegades una
mica abans, segons hagi estat la meteorologia de l'època. Malgrat això, és molt resistent a les temperatures
baixes a diferència d'altres plantes. El nap de la comarca
presenta unes propietats característiques a causa de l'alt
contingut de manganès i de ferro del sòl. Aquestes substàncies minerals són absorbides pel tubercle i fan que
tingui un gust diferent de la resta de naps.

V

Tardor 2020 34

COM FER UNS BONS PEUS DE PORC
AMB NAPS EL MÉS PUR ESTIL CERETÀ:
Per fer un bon dinar per llepar-se'n els dits, el
primer pas que heu de completar és fer bullir
els peus de porc. Un cop acabats de bullir, escorreu-los i deixeu-los refredar. Mentrestant, feu un
sofregit amb tomàquet i ceba ratllada. Un cop tingueu el sofregit acabat, aboqueu-hi els peus. Ara
és quan els naps entraran en acció. En primer lloc
bulliu-los i, després, en una paella a part, fregiu els
naps. Un cop fregits, enfarineu-los un xic i, a mitja
coacció, els afegiu a la cassola, fins que tot estigui
ben cuit. Uns minuts abans de treure-ho del foc,
tireu-hi una mica de pa torrat, alls i herbes aromàtiques com romaní, julivert o farigola, en aquest
cas al gust de cadascú. També se li pot afegir una
copa de vi o conyac per donar-li més gust a la carn,
un cop col·locats dins el sofregit. És recomanable
si es fan al forn.

Foto: Receptes.cat
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LA XARCUTERIA ROLLAND

Durant els darrers quinze anys, la xarcuteria ha tingut
molt d'èxi. No només ho demostren la qualitat dels seus
productes o els clients que reben diàriament. També pel
Diploma de Mestre Artesà, en la categoria xarcuter-cansalader que van obtenir l'any 2018 i que otorga la Generalitat de Catalunya. Aquesta recompensa és fruit a la
trajectòria dins del gremi i a la meteodologia de treball
tradicional.

Font: Xarcuteria Rolland

La xarcuteria Rolland
de Llívia celebra 15 anys
amb reformes

Un dels secrets dels gestors de la xarcuteria és la utilització de productes de la terra i de quilòmetre zero, a
més del mètode tradicional, i d'encarregar-se ells mateixos de fer el procés d'assecat dels embotits.

La xarcuteria Rolland està d'enhorabona. La botiga
d'embotits i de menjar per emportar celebra enguany
el seu 15è aniversari i ho fa amb reformes al seu establiment de Llívia. Amb motiu del seu aniversari, han
ampliat l'obrador i això els ha permès ampliar el negoci
i produir més productes artesanals.
La xarcuteria va ser fundada fa més de 60 anys, però el
2005 el negoci va ser traspassat a l'Assumpta Druguet
i a en Miguel Àngel Vara. Els nous propietaris van obrir
una segona botiga a Puigcerdà l'any 2011. Va ser a partir d'aquí quan es van especialitzar en els llegums cuits.
L'establiment és especialista
en caldos, cremes, canelons de
tota mena, llegums i embotits.
Aquests últims estan elaborats
de manera artesana i tradicional. Els clients poden omplir
els seus rebosts, gràcies a la
compra de bulls, xoriços, pa de fetge i el bull de fetge.
Aquests dos darrers productes estan considerats, per
alguns ceretans, els millors de la comarca. De fet, els
distribueixen en diversos restaurants de la comarca.
També cuinen menjars preparats com 'callos', peus de
porc o el famós trinxat de la Cerdanya.
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La xarcuteria
va ser fundada
fa més de
60 anys
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LLOGUER
PER
TE M P O R A D A

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

2 Parcs Residencials
****

LE VEDRIGNANS

Consulta’ns
Mínim 5 mesos.

****

EL PASTURAL

CERDANYA

Route de Vedrignans. 66800 Saillagouse

Route de Puigmal. 66800 Err

UNA DESTINACIÓ PRIVILEGIADA PERQUÈ PASSEU UNES

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

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

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

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

Temporada Alta

Temporada Mitjana

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

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

*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
de 240 a 330m
V Parcel·les
2, 3 i 4 habitacions
2

830€

185€

130€

770€

160€

120€

580€

125€

90€

Edelweiss
6 adults

890€

195€

145€

840€

185€

125€

650€

140€

98€

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

620€

130€

95€

450€

98€

70€

390€

95€

60€

Angélique
4 adults + 3 nens

790€

170€

125€

660€

145€

98€

550€

120€

85€

E

D

Gentiane
6 adults + 2 nens

Totalment equipades
De 55.000 a 175.000€

IVA inclòs, sense despeses de notari

XA

A

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

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

LETS DE FUS

T

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

VIU LA TARDOR A LA CERDANYA
DESCOBRIM GER

Ger, un poble rural amb
molt de romànic
TAMBÉ DESTACA EL MUSEU D'AQUAREL·LES CAL
SINDREU

Ger és un poble pirinenc de la Cerdanya. És un lloc
rural envoltat de naturalesa, rius i molt de romànic.
L'indret és molt agradable, tranquil i poc freqüentat.
La localitat és d’origen medieval i el seu patrimoni cultural és molt valuós gràcies a les nombroses esglésies
d'aquest estil. Destaquen l'Església de Santa Eugènia
de Saga, Sant Climent de Gréixer, l'Església de Santa
Coloma de Ger o la Capella de Sant Pere de Ger. Bona
part d'aquests edificis daten del segle X, tot i que alguns dels recintes eclesiàstics s'han anat reconstruint
amb el pas dels segles. Alguns dels seus elements
es troben en el Museu Nacional d'Art de Catalunya
(MNAC), com són una peça romànica del segle XII de la
Mare de Déu, procedent de l'Església de Santa Coloma
de Ger o un frontal d’altar romànic dedicat al Salvador
i als Apòstols, originari de la parròquia de Sant Climent
de Gréixer.
En l'àmbit cultural també destaca el Museu Cal Sindreu.
Els amants de la pintura amb aquarel·la gaudiran molt
amb aquesta visita, però també els que no hi entenen.
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El recinte ja
de per sí és
bellíssim, ja
que es tracta
d'una casa
rural típica
del Pirineu El poble i el seu entorn natural. Foto: Ajuntament de Ger
amb les parets de pedra. A dins, els assistents podran observar
una col·lecció de més de 100 mostres del segle XIX,
el moment de més transcendència d'aquesta tècnica
pictòrica. Els quadres estan representats per diferents
moviments europeus. A més de pintures realitzades
pels millors aquarel·listes de l'època, també hi ha exposades peces d'art gòtic i romànic.
Ger és ric en itineraris per fer-hi senderisme. Els boscos que l'envolten són un gran escenari per fer-hi excursions. La naturalesa i els paratges fan que sigui un
lloc ideal per sortir a fer una passejada o fer exercici
físic, ja sigui corrent o amb bicicleta. La part més elevada del municipi forma part de la Reserva Nacional
de Caça de La Cerdanya-Alt Urgell i la fauna és molt
variada, s'hi poden trobar cabirols, isards, llúdrigues,
gats mesquers o galls fers.
El municipi està envoltat de prats de pastura on els ramaders aprofiten per treure-hi el bestiar. En el poble
destaquen els productes artesans, especialment els

formatges. La
casa de pagès
El Molí de Ger
és especialista
en l'elaboració
d'aquest
producte, amb la
utilització de llet
vaca de la raça frisona. L'empresa formatgera ha obtingut
diversos premis pels seus formatges artesans. Cal mencionar que a la vila s'hi organitza pel volts del novembre una
mostra gastronòmica de maridatge de vins i formatges.

Gastronòmicament, a Ger, com a tota la comarca, també
destaca la producció dels naps. Concretament a la vila,
cada any s'hi celebra la festa del nap. La jornada és una
mostra molt important que serveix per potenciar els
productes de tardor, però sobretot aquest ingredient
de proximitat. Centenars de persones solen acudir a la
festivitat, que fa moure a bona part de la comarca perquè els restaurants de la comarca elaboren un menú per
acompanyar la mostra i també l’entitat Cuina Pirinenca
de Cerdanya.

Treballadors del Molí de Ger elaborant formatges artesanals. Foto: Molí de Ger

Productes artesans. Foto: Ajuntament de Ger

El patrimoni natural de Ger

Salt d'aigua en un dels bosco. Foto: Ajuntament de Ger

La Tossa Plana de Lles – Puigpedrós és un conjunt de muntanyes situat a l’extrem oriental
del Pirineu central i presenta un entorn natural
únic. En aquest espai hi ha els dos cims més alts
de la Baixa Cerdanya, que són el Puigpedrós,
de 2.911 metres, i la Tossa Plana de Lles, que
fa 2.998 m. Els més aventurers gaudiran d'allò
més pujant aquests dos pics. Un cop a dalt, les
vistes són fantàstiques, i malgrat el cansament
de la pujada, valdrà molt la pena fotografiar el
paisatge.
També recomanem visitar l'Espai Natural Protegit de les Riberes de l'Alt Segre. Aquest espai
fluvial, que passa per molts pobles de la comarca a més de Ger, presenta molts camins per explorar i abundants espècies de flora i fauna.
Durant la tardor, les zones boscoses que envolten el municipi són un paradís per als boletaires. És molt habitual trobar-se diferents
espècies en boixedes o pinedes de pi roig. Destaquen sobretot els pinetells, rovellons i ceps.
Pel que fa a la flora, el neret, la boixerola i el
ginebró, entre d'altres plantes, són els arbusts
que abunden més a la regió.

39

Tardor 2020

V

Crédits photos : Unsplash/Matthieu Pétiard. Sous réserve d’erreurs typographiques. Édition octobre 2020.

Jump Up

Font-Romeu Pyrénées 2000

la teva estacio

altiservice.com

