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l’estiu a la Cerdanya
La Cerdanya encara amb optimisme l’inici de
l’estiu, reprenent les activitats culturals i esportives que acompanyen l’arribada del bon temps. El
municipis preparen les festes majors amb nous
formats i ﬁns i tot es preveuen nous esdeveniments. Els organitzadors del festival Jardins de
Pedralbes preparen a Alp la primera edició del
Cerdanya Music Festival.
Coneix totes les activitats que es poden fer les
pròximes setmanes al territori i que progressivament van recuperant el seu format habitual, per
tal de fer gaudir de l’esport i la cultura en l’envejable entorn natural de la Cerdanya.
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BONES PERSPECTIVES
DE CARES A L'ESTIU
L'augment de les vacunacions entre la població atorguen les millors expectatives de cara a organitzar les
activitats culturals i esportives que habitualment es
programen quan arriba del bon temps. Les autoritats
sanitàries ja posen la mà al foc quan afirmen que l'estiu del 2021 serà més semblant al del 2019 que al del
2020, que ja en el context de pandèmia va significar
una bossa d'aire que va permetre oxigenar no només
les relacions socials, sinó també l'activitat econòmica del territori. Enguany ja s'ha confirmat el retorn de
la marxa cicloturista 3 Nacions by AQUAdrink, el Lles
Xtrail o la Ruta de la Cerdanya d'hípica. Així mateix,
per exemple, Bellver de Cerdanya reprendrà la festa
major amb un format adaptat a la COVID-19. Els Ajuntaments tornen a tenir sobre la taula esdeveniments
que s'havien estat celebrant fins a l'arribada del coronavirus.
Les perspectives són tan optimistes que fins i tot hi
ha qui ha decidit que aquest serà el primer any d'un
nou esdeveniment cultural a la comarca. A l'agost, la
promotora barcelonina Concert Studio, organitzadora
del Festival Jardins de Pedralbes, estrenarà a Alp el nou
Cerdanya Music Festival, un nou esdeveniment que
s'incorporarà a l'oferta musical del territori. L'estiu és
a tocar i un ambient d'optimisme omple la Cerdanya
després del llarg hivern que ha comportat la pandèmia.
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PRIMAVERA A LA CERDANYA
LA CERDANYA REPRÈN L'ACTIVITAT

Comença la recuperació
LA CERDANYA TORNA PROGRESSIVAMENT A LA
NORMALITAT

Progressivament, amb peus de plom, ajuntaments i
entitats de la Cerdanya comencen a imaginar estius
com els d'abans del 2020, quan no havíem sentit parlar del coronavirus. La vacunació massiva i ordenada
per edats permet relaxar les mesures de restricció i
permetre trobades a l'exterior amb persones que no
formaven part de l'entorn més íntim i que, per tant,
feia temps que no mantenien una conversa mirant-se
als ulls. Una de les essències de les festivitats als municipis és la funció de retrobament entre els seus fills,
residents o no en l'actualitat, que celebren un any
més de vida sota el sol.
El calendari marca la proximitat de les festes majors
d'alguns dels municipis cerdans, la de la capital de
comarca, així com les d'Alp i Bellver, per exemple. Els
ajuntaments, associacions i comissions han estat seguint de molt de prop totes les normatives que es van
marcant des del PROCICAT i altres estaments pel que
fa a la revetlla de Sant Joan o la celebració de festes

majors, amb l'objectiu d'acabar ajustant el format de
les respectives programacions. L'Ajuntament de Bellver ha conformat, ja d'antuvi, un cartell exemplaritzant de la Festa de Sant Antoni que no renuncia ni a
la diversió ni a la seguretat. S'ha fet en base a actuacions musicals i teatrals amb aforament limitat i en
espai ampli, el del pavelló poliesportiu, que permet
el control dels accessos, així com el compliment de
totes les mesures contra el Covid.

Ajuntaments, entitats i
comissions estan molt
pendents de l'actualització
de la normativa per acabar
d'ajustar el format de les
festes. Bellver ha preparat
una programació exemplar
per Sant Antoni
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PRIMAVERA A LA CERDANYA
LA CERDANYA REPRÈN L'ACTIVITAT

LA CYCLE
TOUR D'ALP
NO FALLA
El 25 de juliol, a Alp s'hi
celebrarà la VI Marxa Cicloturista
Internacional,
l'Alp Cerdanya Cycle Tour,
amb totes les mesures
contra la propagació de
la COVID-19, actualitzada
segons regeixin Salut i el
PROCICAT, com ja va fer al
2020.
La marxa a Alp ofereix tres modalitats de
proves. La Sport, de 84 quilòmetres, està
concebuda per debutar en el cicloturisme.
Els participants que la prenen com a prova
competitiva, la poden finalitzar en menys
de tres hores. El seu perfil presenta una
única dificultat destacable, l'ascens des
d'Estavar fins a Font-Romeu, a 1.840 metres. El nivell és favorable fins a la meta en
els darrers 30 quilòmetres, amb bones vistes del Coll de Llo, Sallagosa i Puigcerdà.
La prova Medial de la marxa, de 138 quilòmetres, és per a ciclistes amb experiència
i predilecció pels desnivells considerables.
Acumula 2.500 metres de desnivell total.
Des del coll de la Llosa compta amb una
de les zones més espectaculars de la prova, amb descens per carretera de muntanya en zigzag i s'obre pas entre la roca en
el seu tram final. Finalment, el recorregut
Endurance, de 179 quilòmetres, és el més
exigent de la Cycle Tour. Afegeix a la Medial un bucle final de 40 quilòmetres que
comença amb l'ascens a l'estació d'esquí
de la Molina per Masella i corona la Collada
de Toses. Els darrers 20 quilòmetres són
de suau descens per la Collada fins a Alp.
L'esport a Alp també tornarà amb força
en forma d'instal·lacions, i és que l'Ajuntament ha licitat la redacció del projecte d'un
skatepark.
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PUIGCERDÀ ACULL NOVES PROPOSTES
D'ESPORT I CULTURA
Aquest estiu, i amb l'aforament marcat en el 70%,
el Casino Cererà tornarà a acollir un musical, 'Els
productors'. L'Associació Cerdanya Musical s'ha
animat a programar-ne fins a tres funcions el 2 i
el 4 de juliol, el primer dia, a les nou del vespre, i
el segon, l'entitat fa doblet, a les cinc de la tarda
i novament a les nou del vespre. Les entrades es
poden aconseguir via 'online' a través de codetickets.com.
'Els productors' és un divertit musical ambientat
a Broadway en què uns professionals fracassats
pensen a muntar un musical desastrós per acabar guanyant-hi diners.

PRIMAVERA A LA CERDANYA
LA CERDANYA REPRÈN L'ACTIVITAT

La producció demana la màxima puntualitat als espectadors per respectar els horaris del sector cutlural.
En l'àmbit esportiu, i encara a Puigcerdà, el ciclista
de muntanya José Antonio Hermida, de contrastada
professionalitat, ha reprès l'organització de la renovada Marxa 3 Nacions by AQUAdrink. Al 2019, la mítica prova que travessa tres fronteres va complir 40
anys d'història. Després d'un any d'impàs, la marxa
torna amb més força aquest 12 de juny.

Foto: Sportograf.com

La també coneguda com la Marxa Cicloturista dels Pirineus sortirà de Puigcerdà per recórrer 140 quilòmetres de recorregut en un marc paisatgístic incomparable. El pilot enfilarà fins a Andorra La Vella, coronarà el
Port d'Envalira i passarà cap a territori francès per pujar el Coll de Puymorens. Després, baixarà per la Tour
de Carol i encararà el darrer descens fins a tornar a
Puigcerdà. Les inscripcions preveuen tot tipus de packs de serveis conjunts, des de la participació senzilla
a serveis de professional amb totes les prestacions i
comoditats abans i després de la prova.

Foto: Sportograf.com
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PRIMAVERA A LA CERDANYA
LA CERDANYA REPRÈN ACTIVITATS AMB L'ARRIBADA DE L'ESTIU

EL FESTIVAL DE SENDERISME ARRIBA A LA CERDANYA
Del 10 al 13 de juny, la Cerdanya celebra el Festival de
Senderisme que recorre bona part del país perquè extranys i propis coneguin els secrets del territori. Hi diferents rutes guiades per escollir, amb un 'happy kit'
per a l'excursionista i una mostra del producte local.
Aquest any, a causa de les restriccions de control per
la COVID-19, els grups són reduïts i cal afanyar-se per
reservar plaça.

HI HAURÀ LLES XTRAIL
El 12 de juny es duu a terme la Lles Xtrail, una Trail Running per un indret idoni cobert de bosc. Hi ha tres distàncies a escollir. Aquest any, com a novetat, s'ha previst
una caminada de 15 quilòmetres per la Vall de la Llosa
fins al poble de Vielha, una ruta amb 600 metres de desnivell. Es facilita una bossa del corredor.

EL PATRIMONI DE LES ESGLÉSIES CERDANES
Sempre és un bon moment per fer un recorregut resseguint i coneixent l'interior del patrimoni artístic sobre
roca del Pirineu. La ruta anomenada 'Les claus de les
esglésies de la Cerdanya', que organitzen diverses institucions, s'ofereix tant al juny com al juliol. Proposa una
visita guiada a través del recorregut de la Solana, on
trobem els temples de Santa Maria d'All i Santa Maria
de Quadres d'Isòvol, Sant Climent de Talltorta i Santa
Cecília de Bolvir.
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EL MUSEU DE LLÍVIA REPRÈN LA PLENA ACTIVITAT
El Museu Municipal de Llívia està reprenent mica en mica
l'activitat normalitzada. Des de l'inici de la pandèmia, l'espai s'ha mantingut obert al públic (exceptuant l'època del
confinament domiciliari), si bé els confinaments municipal
i comarcal han mantingut molt reduïda la xifra de visitants,
i no s'havien pogut recuperar les activitats més enllà de la
pròpia mostra. Aquesta primavera, el museu sí que va acollir el Cicle Iulia Libica d'història i arqueologia, amb totes les
mesures preventives. També s'hi va commemorar el Dia
Internacional dels Museus, amb una jornada composada
per una visita guiada a les cinc icones de Llívia, un taller
familiar, on es va construir una ciutat romana, i la presentació del llibre 'Els Gravats Rupestres d'Andorra, l'Alt Urgell
i la Cerdanya'.
Properament, al Museu de Llívia s'hi reprendran les visites
dels dissabtes a les 10 del matí. Paral·lelament, l'equipament municipal tornarà a col·laborar amb el Grup de Recerca de la Cerdanya perquè es puguin dur a terme les Jornades de Fauna i el Cicle de Flora Cerdana, amb workshops
i tallers 'online' de plantes medicinals o botànica. A Llívia,
des del maig també s'ha reobert la zona de pícnic del parc
de Sant Guillem i s'hi permet l'ús de les barbacoes.
UN CASAL PER REPROGRAMAR L'ESTIU DELS NENS I
NENES
A Alp i als municipis de la mateixa zona d'influència s'han
proposat reprogramar l'estiu per als més petits i oferir-los activitats el més semblant possible a aquelles que
recordaven. Juntament amb Quiràlia, els ajuntaments
d'Alp, Das, Fontanals de Cerdanya i Urús ofereixen casal
d'estiu per a nens i nenes de tres a dotze anys, activitats
en anglès o esports per a infants de nou a dotze anys,
tot des de l'Escola Bac de Cerdanya. Les inscripcions són
obertes fins al 13 de juny.

PRIMAVERA A LA CERDANYA
TÍTOL APARTAT

Agenda d'activitats del juny
a Puigcerdà
L'Orquestra Simfònica del Vallès és un fixe del Festival de Música de la Cerdanya

INCERTESA PEL PROCICAT A PUIGCERDÀ
L'Ajuntament de la capital de la Cerdanya està treballant
molt pendent de l'actualització de la normativa COVID per
veure si podrà tirar endavant la programació d'activitats
més ambiciosa i habitual de l'estiu, en aquest cas, la corresponent a la Festa Major del Roser i a la XXV Setmana
Cultural del Roser. Aquesta darrera està prevista de celebrar, en principi, del 2 a l'11 de juliol. L'Ajuntament vol
garantir la viabilitat d'aquests esdeveniments, que solen
atraure un gran nombre de públic. En cas de ser possible,
cercaran el format més adequat. Més enllà en el calendari es troba el Festival de Música de la Cerdanya, que
Puigcerdà organitza juntament amb el consistori de Llívia
i que sol celebrar-se a l'agost. Les dues administracions
estan estudiant també la viabilitat del cartell d'enguany.
Un nom segur en el programa serà sens dubte el de l'Orquestra Simfònica del Vallès. La formació és un fix dintre
aquest cicle de música eclèctica que amenitza les vetllades d'estiu a la comarca.
PER A NENS I JOVES
Els nens i joves de Puigcerdà tenen la possibilitat d'inscriure's als Casals d'Estiu, el Quitxalla per a infants de P3 fins
a 5è de primària i el Ksal Jove'stiu per a estudiants des de
6è de primària fins a 4t d'ESO. Les inscripcions es poden
tramitar des del juny a través de la Seu Electrònica de la
pàgina web Puigcerda.cat.
El col·lectiu jove, a més del casal d'estiu, té un ampli ventall de possibilitats per gaudir de l'estiu a Puigcerdà. D'entrada, poden apuntar-se al taller de Teatre Jove que es fa
tots els dimecres de 2/4 de 6 de la tarda fins a les 7 de la
tarda. Per la seva banda, el Local Jove ofereix la possibilitat de connectar-se de manera gratuïta a wifi gratuït cada
dia de les 5 a les 7 de la tarda. El local posa a disposició
els ordinadors de la sala d'estudi per poder fer els deures
en les millors condicions. També hi ha tallers de temàtica
específica en què els joves podran participar, els dijous i
els divendres. El dijous 3 de juny s'hi portarà a terme el
gran club de Lectura Jove. El 10 de juny se celebrarà un vídeo fòrum de temàtica 'otaku', per a aficionats al manga,
l'anime o al dorama (sèries dramàtiques coreanes). El 17
de juny serà el torn del Karaoke Party per equips. L'Àrea
de Joventut de l'Ajuntament de Puigcerdà informa que hi
ha molts premis en joc. El divendres 4 de juny s'ofereix
dibuix lliure amb música, i el 18 de juny hi haurà un taller
de samarretes Tye Dye. Per inscriure's, cal adreçar-se a
l'Àrea de Joventut.

1 de juny. 17.30. Club júnior. 'Oliver Twist'.
Biblioteca Comtat de Cerdanya
5 de juny. Festival de dansa Pas a pas.
Casino Ceretà de Puigcerdà.
6 de juny. Festival de dansa Pas a pas.
Casino Ceretà de Puigcerdà.
Del 7 a l'11 de juny. Audicions del 3r trimestre.
Escola de Música Issi Fabra. Museu Cerdà
7 de juny. 19h. Grup de conversa en francès.
Biblioteca Comtat de Cerdanya.
12 de juny. Marxa 3 Nacions by AQUAdrink
12 de juny. 17.30. Concert simfònic EMMIF 2021.
Park Schierberck.
13 de juny. Festa Major d'Age.
14 de juny. 19h. Grup de conversa en francès.
Biblioteca Comtat de Cerdanya.
18 de juny. 19h. Presentació del llibre
'Sentiments amagats de gent de Cerdanya'.
Biblioteca Comtat de Cerdanya.
18 de juny. 20.30. Xerrada. 'Recuperació post-covid', a càrrec de Marta Mangúes. Museu Cerdà.
20 de juny. 17h. Concert fi de curs.
Escola Música Issi Fabra.
21 de juny. 19h. Grup de conversa en francès.
Biblioteca Comtat de Cerdanya.
21 de juny. Dia Mundial de la Música.
Escola de Música Issi Frabra.
23 de juny. Revetlla de Sant Joan.
Pendent de confirmació segons PROCICAT.
28 de juny. 19h. Grup de conversa en francès.
Biblioteca Comtat de Cerdanya.
29 de juny. 20h. Club de lectura. 'Intemperie'.
Biblioteca Comtat de Cerdanya.
Diari. Pujada al campanar de Santa Maria. De dilluns a divendres, de 9.30 a 13h. Dissabtes, de 10.15
a 13h i de 16.30 a 19h. Diumenges i festius, de 10.15
a 13h.
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Consulta la programació
a IG @nordiccerdanya

El sol de La Cerdanya i la música en directe
són els millors acompanyaments de les nostres
tapes i cocktails de cap de setmana.

DISCO
Estem desitjant tornar a ballar i gaudir de
les nits del Nördic, amb la millor selecció musical
dels nostres DJ’s. Esperem veure’ns aviat!

(+34) 609 05 59 41
www.nordiccerdanya.com

De dimecres a diumenge
de 12h a 00h*

*L’horari podrà canviar en funció de la
normativa vigent en matèria de COVID

JAPO

→

Menú Migdia de
dimecres a divendres

Carta de
divendres a diumenge

Pujant les escales trobaràs tota una proposta
de gastronomia japonesa... receptes d'orient per
llepar-se els dits; uramakis, yakisoba, gyozas…

GRILL

→

Menú Migdia de
dimecres a divendres

Carta de
divendres a diumenge

A la planta de baix, les millors hamburgueses
i txuletons amb influències de l’altra costat de
l’atlàntic i d’acompanyament, els nostres nachos.

CERDANYAN

N

PRIMAVERA A LA CERDANYA
EL MOLÍ DE GER GUANYA TRES PREMIS LACTIUM

El Molí de Ger s'emporta
tres Premis Lactium
HA GUANYAT EN LES CATEGORIES DE TUPINS I EN
TOMES I PASTA TOVA DE VACA

Productes làctics Molí de Ger ha donat la campanada en
l'edició 2021 de la mostra de formatges catalans Lactium,
celebrada a Vic. La formatgeria de l'explotació cerdana
regentada pels dos germans Pujol ha aconseguit l'or en
tres de les tretze categories en joc al prestigiós concurs de
formatges artesans de la mostra. Ho ha fet amb el Tupí, el
Puigpedrós, en la categoria de pasta tova de vaca, i el Ceretani Cheddar en la categoria de tomes de vaca. Parlem
amb Pere Pujol, que fa 12 anys va deixar de donar classes
de llengua i literatura a Barcelona per tornar a Ger, sobre
la fita aconseguida i el secret dels seus productes.
Esperàveu un triomf com aquest?
No, sempre en tens l'esperança, però tres premis d'or havent-hi només un guanyador per categoria, la veritat és
que no m'ho esperava per enlloc, estic molt content.
Un dels formatges guanyadors, el Ceretani Cheddar
és molt recent, podríem dir que el públic encara l'està
descobrint.
Sí, és un formatge molt complicat. Per fer un tipus de formatge així s'ha d'estar ben boig, perquè són quatre dies
d'elaboració i mínim un any de maduració. El procés
d'elaboració és molt complicat perquè has de trencar la
pasta, has de tornar a premsar, després has de mantegar
l'escorça amb una gasa - aplicar-hi mantega fosa i posar-hi
una tela protectora-. Requereix molta atenció a la cambra
de maduració, amb temperatures baixes, vigilant molt
amb els àcars, en aquest formatge de pell a vegades s'hi
fiquen petits aràcnids que van perforant. És un formatge
que requereix molta feina, molt complicat en boca, molt
difícil d'entendre per gent formatgera. Fa quatre anys que
faig aquest formatge per la meva tossuderia, perquè me'l
crec. Malgrat que molta gent no l'entén, jo l'he continuat
fent per principis.
Puigpedrós, el teu primer formatge, no va sortir així
el primer dia.
No, quan jo vaig començar a fer formatges feia el que podia bonament, desastre rere desastre, pobre de mi. A partir d'aquests fracassos en vas aprenent, com en totes les
feines de la vida. El premi per a Puigpedrós m'ha fet molta il·lusió perquè és el nostre primer formatge, d'escorça
rentada, també complex perquè s'han de rentar amb aigua i sal cada dia. Jo me l'estimo molt, sempre dic que és
el que em paga les factures. Té aquest caràcter afrancesat
que sempre és interessant.
El tercer premiat, el tupí.
El fem amb vi blanc. És un formatge arcaic, ancestral, típic
del Pirineu, i està molt bé que tregui un premi perquè és
un dels formatges amb més caràcter i més arrelat al territori català.
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Per fer un formatge com el
Ceretani Cheddar s'ha d'estar ben
boig. Fa quatre anys que el faig per
la meva tossuderia. Pere Pujol
Ara quins són els vostres propers objectius?
Estic treballant amb un tipus Grana Padano. Vindria a ser
un parmesà, una pasta cuita trencadissa d'aspecte cremític, però no sortirà fins a finals d'any. És cuina lenta, són
peces grans, necessiten el seu temps, no pots córrer.
El producte de la Formatgeria Xauxa de les Preses, a
la Garrotxa, ha guanyat el Premi al Millor Formatge
Català Lactium 2021. El concurs del formatge artesà
ha tingut una edició atípica. Davant la impossibilitat
de tornar a reunir una setantena de persones per escollir els millors productes en les 13 categories, l'organització ha decidit fer un concurs 'on tour' en què
s'han recorregut les diferents localitzacions proposades a tot el territori català. El director de Lactium,
Isaac Gelabert, ha destacat els tres premis aconseguits per la cerdana Molí de Ger, i en especial el Ceretani Cheddar, guanyador en la categoria de tomes
de vaca. «És una raresa en el paisatge artesà de Catalunya», ha assegurat, «és un formatge que posa de
manifest que en Pere és un formatger valent».

El paisatge cerdà, a Barcelona
Fa ja un temps que Pere Pujol de Molí de Ger,
juntament amb Kike Ojanguren, va obrir a
Barcelona la formatgeria Dotze graus. El nom
fa referència a la temperatura que el producte
necessita per a la seva conservació. Ofereixen
servei de botiga o venda a domicili d’una
vuitantena de tipus de formatges. Els dos
responsables asseguren que l’interior d’un
formatge artesanal diu molt del paisatge del
territori del qual és originari, de l’artesania i la
cultura pròpia d’aquell lloc. El paisatge cerdà,
de la mà dels formatges de Molí de Ger, també
té un racó, doncs, al 238 del carrer Bailèn, a la
ciutat comtal.

PRIMAVERA A LA CERDANYA
NOVETATS AL PARC ANIMALIER DES ANGLES

El Parc Animalier
reobre portes
HO HA FET MILLORANT ELS SERVEIS PER ALS VISITANTS

Després d'un temps tancat al públic a causa de la pandèmia del coronavirus, des del maig el Parc Animalier dels
Angles ha tornat a obrir les portes. Els responsables de
les instal·lacions han aprofitat per fer una sèrie de remodelacions amb l'objectiu de fer més atractiva i còmoda
la visita. El parc ha reformat completament el seu accés
principal, amb servei de bar i restaurant i instal·lant una
terrassa-solàrium. L'entrada prepara així al visitant a
l'aventura que està a punt de descobrir, la fauna i la flora
dels Pirineus en el seu hàbitat natural, sentint les emocions de la vida salvatge.
El Parc Animalier està obert cada dia, de les nou del matí
a les cinc de la tarda, i fins a les sis a partir del 10 de juliol.
Es pot optar per fer el recorregut curt, d'un quilòmetre
i mig i una hora aproximada de durada, o el llarg, de 3
quilòmetres i mig i una durada estimada de dues hores.
Al parc s'hi poden veure una gran varietat dels grans mamífers dels Pirineus, des del verro a l'ós bru, passant pel
llop i, entre els ungulats, el cérvol, l'isard, el bisó, la cabra
salvatge o el ren. A l'estiu també es poden veure exemplars de marmota. Va ser reintroduïda al parc en plena
llibertat a partir dels anys 60 del segle XX.
Segons la temporada, alguns animals es deixaran veure
més que d'altres, i n'hi haurà que, fins i tot, s'acostaran
curiosos per esbrinar què els hi poden oferir els visitants, a la cerca d'algun aliment diferent del que troben
dins les instal·lacions. 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.
Per qui no la conegui, el parc també ofereix una bona
mostra de la flora pirinenca. La zona compta amb boixeroles, acònits, ginetes, ginebres, passadors del ganxo, lligaboscos, nerets i serbals, entre d'altres espècies.

El Parc Animalier es troba al terme municipal de Les
Angles, a la comarca francesa del Capcir, a mitja hora
en cotxe des de Llívia i a 41 minuts des de Puigcerdà.
Les instal·lacions compten amb un còmode aparcament
al Pla del Mir, prop del domini esquiable, i un espai visitable de 37 hectàrees. Està també ben condicionat per a
diversos tipus de diversitats funcionals. 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. A la pàgina web es poden fer les reserves i
informar-se sobre quins animals es poden veure segons
l'època de l'any.
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SANT PERE
2021
ALP
DEL 25 al 29 de juny

PRIMAVERA A LA CERDANYA
LA VALL DE LA LLOSA

Clot de l'Orri - Foto: Cerdanya Happy Walking

Del glaç al verd
LA VALL DE LA LLOSA ATRESORA GRANS LLACS AMB
MASSES DE GRANIT COM A TELÓ DE FONS

Després que el Club Muntanyenc Sant Cugat hagi decidit
susprendre la 14 Marxa Transfronterera de Cap del Rec
que havia previst organitzar novament el 19 de juny, és
una bona oportunitat per proposar alguns objectius senderistes pel terme municipal de Lles, menys exigents que
els del club vallesà però amb recompenses igualment impactants.
Un dels grans atractius de l'entorn és la Vall de la Llosa,
d'origen glacial. Com a tal, les cubetes de gel glacial van
deixar-hi bells llacs, responsables de les depressions dels
seus cims muntanyencs. El resultat són paisatges de fotografia que no deceben a ningú. Tres grans circs lacustres
(farcits de llacs) són els punts d'interès a la vall. El de la
Muga compta amb dos llacs a 2.550 metres d'alçada, encerclats per alguns cims com el Clot de l'Orri, la Tossa Plana de Lles o la Tosseta de Vallcivera. El circ central, el de
Vall Civera, disposa de fins a sis llacs a gran altura, més els
quatre de Montmalús. A l'est, el circ d'Engait conté altres
dos petits llacs envoltats d'altres nombrosos cims, entre
ells, la Portella Blanca d'Andorra, confluència de les fronteres catalana, francesa i andorrana.
A Viliella, una de les entitats de població de Lles, trobem
una interessant ruta de 3,6 quilòmetres, comptant l'anada
i la tornada, fins al salt d'aigua del Molí del Salt. El primer
tram del recorregut utilitza el GR 11.10 que travessa els

Pirineus. En un moment donat, és precís girar per un camí
estret que, fent ziga-zagues, ens porta al bell mig de la Vall
de la Llosa i als peus del salt, on podem descansar gaudint
de l'entorn. Fins aquí, el camí haurà estat generalment de
baixada, el que vol dir que a la tornada tocarà pujar.
ELS ESTANYS DE LA PERA, ELS MÉS VISITATS A LLES
Novament l'aigua i l'alçada són les protagonistes dels estanys de la Pera, un altre punt per marcar en el mapa si
busquem grans paisatges naturals a Lles. Bonic i suggerent, les carenes que separen Catalunya de França fan
imaginar històries de contraband. L'àrea d'esbarjo de
les Fonts de les Pollineres és el punt de sortida i arribada d'una ruta circular de 5,4 quilòmetres, menys de dues
hores de durada. L'inici d'aquest recorregut també coincideix amb el GR 11.10, entre prats alpins i boscos de pi
negre. Els estanys de la Pera són un dels indrets més visitats pels excursionistes a la Cerdanya. Les masses d'aigua
es troben enmig d'un circ també d'origen glacial format
pels cims del Monturull, de 2.759 metres d'altitud o el pic
de Perafita, només set metres més baix, que s'enfila just
per sobre de l'estany gran o superior. En tornar, farem la
baixada per la pista de terra que comunica el refugi amb
les Fonts de les Pollineres.
Si el que es busca és menys aigua i més pedra, menys esforç i més reflexió, el lloc ideal a Lles és Rocaviva, al nucli
de població de Mussa. Es tracta d'un laberint de senders
on trobarem roques de grans dimensions tallades per
l'artista Climent Olm. S'hi fan guiatges per no perdre's o
no encantar-s'hi amb la màgia d'aquests camins que ofereix l'entorn.
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PRIMAVERA A LA CERDANYA
CERDANYA HAPPY WALKING

Amb les botes posades
i sense aglomeracions
L'ORGANITZACIÓ DEL CERDANYA HAPPY WALKING
LIMITA LES PLACES DE LES RUTES A L'ESPERA QUE
LI'N DEIXIN OFERIR MÉS

Del 10 al 13 de juny, el Cerdanya Happy Walking torna a
convidar als veïns i als visitants a posar-se les botes en
els dos sentits de l'expressió, recorrent indrets d'extrema
bellesa a la comarca i, a la fi de la caminada, emportant-se
una mostra del producte local. Enguany, les actuals mesures contra la COVID-19 han obligat a limitar les places
de cada experiència, fet pel quals diverses d'elles ja han
exhaurit les inscripicons. L'organització, però, té esperances que les autoritats relaxin encara més les restriccions
i puguin ampliar les places. En aquest sentit, anima els
interessats a apuntar-se en una llista d'espera al web cerdanyahappywalking.cat.
A qui no li ve de gust perdre's pel Parc Natural del Cadí-Moixeró o guaitar des del Clot de l'Orri esperant veure
algun isard? Experiències com aquestes són les que ha
previst enguany el Cerdanya Happy Walking per acabar
com cal la primavera. El dijous 10 de juny, el festival de
senderisme dels Pirineus a la comarca comença amb una
caminada pel Mirador del Pla de l'Àliga i arriba fins al Parc
dels Búnquers. L'endemà, es proposa pujar fins al Coll del
Moixeró i el Pendís, des d'on descobrir immillorables vis-

tes, el Camí dels Bons Homes i qui sap si també fauna de
l'alta muntaya. Aquell dia, només els joves poden accedir a l'excursió gratuïta que Turisme Cerdanya i Cerdanya
Jove han organitzat al Refugi de la Feixa des de l'estació
d'esquí nòrdic de Guils-Fontanera. Ràpidament van esgotar-se les places ofertes per a la ruta de l'11 de juny al vespre pel terme municipal d'Urús fins al refugi Cortal d'en
Vidal, des d'on veure vistes espectaculars fins a la posta
de sol i els estels un cop s'hagi fet fosc.
La ruta al Clot de l'Orri és per a excursionistes experimentats. Cal anar també molt ben preparat. Es parteix del Cap
del Rec fins a l'estany i el clot de l'Orri, on es poden veure
isards, abans d'un últim pendent per bosc de pi negre. Espectacular. L'organització facilitarà els pals per a la marxa
nòrdica proposada pel Camí de l'Aigua, que subministra
l'aigua del riu Querol a Guils, Bolvir, Ger o All. El suau desnivell permet gaudir de la flora de ribera. Una combinació
entre natura i història proposa la ruta excursionista del
13 de juny al Cap del Ginebrar, pels voltants de La Molina.
S'hi podran alternar boscos de pi negre i prats alpins i de
pastura, fins arribar al búnquer franquista construït a la
línia Pirineus. La ruta idònia per fer amb família és la que
recorre la volta del Molí d'Olopte. Potser per això les seves
places ja s'han exhaurit. Permet resseguir el riu Duran.
Sempre quedarà apuntar-se a la llista d'espera.
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CICLOTURISME PER LA CERDANYA

Gaudir de la Cerdanya
sobre la bicicleta
LA COMARCA OFEREIX MÚLTIPLES RUTES PER
DESCOBRIR SOBRE RODES

En BTT o bicicleta de carretera, les opcions són múltiples
per gaudir d'un estiu sobre rodes a la Cerdanya. Algunes, fins i tot, ofereixen la possibilitat de contractar una
empresa externa perquè l'experiència sigui molt més còmoda i enriquidora. De fet, ja s'està treballant perquè de
cara a aquest estiu o principis de tardor se senyalitzin i
habilitin molts altres camins amb la possibilitat de fer-los
també en bicicleta. De moment, però, es proposen diversos traçats per escollir entre opcions que permeten recórrer la comarca de menys a més dificultat, i per fer en
família o amb un grup d'amics.
Alp - Sanavastre - Alp
Aquest trajecte convida a gaudir de l'ecosistema de Sanavastre, Sansor, Prats, Mosoll i Alp. La distància és de 16,6
km i s'ha calculat el temps aproximat en poc més d'una
hora. És un recorregut circular, de manera que el punt de
sortida també és el de tornada.
Sanavastre - Puigcerdà
Des de la plaça Major de Sanavastre es pot arribar a la
capital de la Cerdanya en només una hora en bicicleta,
amb una distància de 12,5 km.
Puigcerdà - Bolvir - Puigcerdà
Aquest és un recorregut fàcil pels voltants de Puigcerdà i
per camins frondosos. Se surt des del camí de Sant Marc,
passant per Tallatorta, Bolvir, el Remei, el pont romànic
de Sant Martí d'Aravó i arribant altra vegada a Puigcerdà.
Puigcerdà - Rigolisa - Puigcerdà
Des del costat nord del llac de la capital, en només trenta
minuts s'arriba a Rigolisa i sota una dificultat molt baixa.
Aquest traçat està pensat per gaudir-lo en família i amb
els més petits.
Puigcerdà - Guils - Puigcerdà
També anomenada ruta dels contrabandistes, la seva dificultat és mitjana, però el recorregut s'ho val. La pujada
fins a Guils és pronunciada però la baixada és la recompensa a l'esforç gaudint de les vistes de la vall.

Foto: cerdanya.org

comença per una pista ampla, segueix per una pedrera
travessant el riu per arribar a la petita carretera de Viella
i acabar de nou a Bellver.
Bellver - Mata negra - Bellver
Trajecte ascendent des de Bellver fins al fons de la Vall
d'Ingla, coincidint amb el Camí dels Bons Homes. Des
d'aquí, la baixada és pronunciada fins a Riu, per terra, asfalt i terreny variable fins a Bellver altra vegada.
Llívia - Ur - Puigcerdà
Aquest és un recorregut suau que uneix les viles de Llívia
i Puigcerdà.
Llívia - Bell-lloc - Llívia
Les pujades són dures, però les vistes permeten gaudir
d'un paisatge immillorable. El traçat enllaça amb el recorregut anterior per tornar a Llívia.
La Molina - La Molina (descens BTT)
Per gaudir d'aquesta experiència és necessari pujar pel
Telecabina d'Alp 2500 fins a 2.340 metres d'altitud, per
després començar el descens de poc més de 6 km de desnivell per la Tossa de La Molina.
La Molina - Masella - La Molina
La ruta comença des del mateix punt que l'anteior, amb
el Telecabina d'Alp 2500. A partir d'aquí, segueix un fort
descens fins a trobar la Pleta de Masella.
Martinet - Lles - Martinet
Passant per asfalt i pistes forestals, el recorregut ofereix
l'oportunitat de descobrir Lles i Martinet des d'una altra
perspectiva.
Martinet - Ardòvol - Martinet
La dificultat d'aquesta ruta és alta perquè, només començar la pujada des de Martinet fins a Travesseres, ja farà
suar aquells qui s'animin a fer el traçat sobre la bicicleta.

Talló - Santa Eugènia - Talló
El punt més divertit del traçat és el creuament del riu que
s'ha de fer amb la bicicleta a coll. Passant per Iravals, Sant
Pere i fins a Guils, la ruta compta amb pujades breus i
dures, però l'orografia i el paisatge són molt interessants.
Bellver - Pi - Font de Pradell - Nèfol - Bellver
Aquest és segurament un dels recorreguts més llargs.
Són tres hores de camí amb un ascens progressiu que
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Martinet - Montellà - Sant Martí dels Castells - Martinet
El recorregut és curt i variat, ja que permet enllaçar amb
altres traçats esmentats anteriorment. Són 10 km que es
poden assumir en poc més d'una hora de durada.
Martinet - Béixec - Estana - Víllec - Martinet
La pujada de la ruta és llarga i gradual, de 10 km. Aquí es
combina l'asfalt i el camí de terra en alguns punts, per
arribar a gaudir d'unes bones vistes de la Serra del Cadí i
tornar a l'origen, Martinet.
Martinet - Bastansit - Martinet
Es passa pel costat del Parc dels Búnquers de Martinet
per pujar fins a Víllec i desviar-se a Bastansit. La baixada
és pel camí asfaltat i la dificultat és mitjana, apta per a

Foto: cerdanya.org

bona part dels ciclistes.
Ger - All - Montmalús - Ger
Els 16 km d'aquest recorregut permeten descobrir diversos poblets de la Cerdanya i, de la mateixa manera que
en altres rutes, d'unes vistes de tota la vall.
Bolvir - Camí de l'Aigua
El recorregut ofereix dues opcions: la curta i la llarga. La
primera té una durada de 30 minuts i 3 km. Pel camí s'hi
troba l'Ermita del Remei i la Font de Bolvir, un bon punt
per parar i refrescar-se per continuar. La segona són 7,2
km que es poden fer en poc més d'una hora, passant pel
costat dels torrents i la sèquia amb boscos frondosos i
ecosistemes interessants pel camí.

Rutes guiades i personalitzades
La Cerdanya ofereix múltiples opcions per gaudir del seu entorn sobre la bicicleta. De fet, és una
pràctica estesa i popular de la qual inclús empreses particulars s'han atrevit a proporcionar als seus
clients rutes personalitzades i guiades, amb totes les comoditats possibles.
Tracks de Cerdanya brinda als clients l'opció del transport de maletes i la tranquil·litat d'una organització còmoda i satisfactòria. Són rutes d'entre dos i cinc dies i es poden triar diferents distàncies
i estils de BTT.
Trinxat BTT, fent referència a un dels plats més típics i coneguts, ofereix un recorregut circular que
es pot fer en cinc etapes entre les comarques de l'Alt Urgell i la Cerdanya. És un itinerari dissenyat
per a ciclistes consolidats i en bona forma física.
D'altra banda, La Molina ofereix diverses opcions per recórrer les seves pistes, sobretot durant la
temporada d'estiu. I pel que fa al ciclisme de carretera, la Cerdanya també és un bon territori on
practicar-hi aquesta modalitat esportiva, ja que diverses empreses especialitzades, de la mateixa
manera que per a la BTT, s'encarreguen de dissenyar les millors rutes i proporcionar als clients totes
les comoditats necessàries.
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Probablement el primer projecte

ECO residencial d’EUROPA
pensat per al TELETREBALL

7 CASES

4 CASES
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A 4 VENTS

A 3 VENTS

NIDS

NIDS

de 140 m2

NIDS

de 112
a 190 m2

APARTAMENTS - LOFT
de 75
a 175 m2

Amb +10.000 m2 de jardins
comunitaris i espais naturals, piscina
infinity, SPA, GYM, parc infantil, sala polivalent, places de pàrquing exterior i interior
amb traster, i servei de manteniment de
jardí i gestió de la neu.

Viu tranquil envoltat de natura

Reserva el teu niu
666 442 838
(+33) 788 490 191
(+34)

WP1080
NID-27 ( Appartament mostra - LOFT TIPO C)
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Apartaments
- LOFT
-

(ﬁns a 184.000 € / TVA inclòs)

Apartaments - LOFT

(ﬁns a 290.000 € / TVA inclòs)

Venuts

DIN A3

MAIG 2021

1 Única Ut.disponible

Apartaments - LOFT

Unitats en
(de 350.000 a 380.000 € / TVA inclòs) disponibilitat

5 Apartaments - LOFT “VIP”

3 Unitats disponibles

ACCÉS
Oﬁcina
de venda

per
Route de Bagateills
(antigues Colònies
de Bajande)

No deixis
passar la
oportunitat!
Comercialitzat per:

Horari
oficina de venda:

10 h a 14 h
16 h a 20 h

#lesnidsdecerdagne
LESNIDSDECERDAGNE.COM
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FESTA MAJOR DE BELLVER DE CERDANYA

Sant Antoni torna amb
un grapat d'espectacles
LA FESTIVITAT SE CELEBRA A BELLVER AMB TOTES
LES MESURES SANITÀRIES

En el context de la desescalada, Bellver de Cerdanya
ha reeixit formant una atractiva programació de Sant
Antoni, plena d'espectacles, que es duen a terme del
12 al 14 de juny. Això sí, tots són amb aforament limitat i se celebraran al pavelló poliesportiu per controlar
els accessos d'entrada i sortida, de manera compatible
amb les mesures sanitàries imposades per la pandèmia. Per reservar i comprar les entrades amb un mòdic preu, caldrà trucar al 973 510 016 o adreçar-se al
web www.bellver.org. El programa d'actes contempla
música, humor i un espectacle infantil perquè fins als
més petits gaudeixin de la festa, amb Suu, Pep Plaza i
la Maravella com a caps de cartell.
Les activitats programades comencen dissabte 12
de juny a les 12 del migdia amb l'espectacle infantil
'Quimera' de La Guilla Teatre. L'espectacle, de clown i
titelles, explica una història sobre les il·lusions i les expectatives que generen les vacances, un plantejament
molt escaient per l'estiu que arriba després del llarg
hivern que hem passat. Els protagonistes viuran unes
vacances plenes d'aventures i criatures exòtiques a
l'illa Quimera, on res no pot ser i tot és possible.
A les 6 de la tarda començarà un dels plats forts de la
festivitat, l'actuació de Suu, l'artista que va posar les
notes a l'estiu passat amb el tema 'Tant de bo'. Actualment, sonen en força els senzills 'Eres un temazo'
o 'Barcelona tropical', juntament amb Carlos Sadness.
Es tracta de cançons conegudes, fresques i ballables
amb les quals passar una bona estona. Ja al vespre, a
les 8, el duet femení de rap electrònic del País Valencià
Pupil·les arribarà fins a Bellver de Cerdanya per ser el
colofó d'una jornada plena d'emocions.
El diumenge 13 de juny estarà dedicat a la tradició a
Bellver, amb la missa que començarà al migdia a l'Església de Santa Maria de Talló i la tarda musical que
oferirà l'Orquestra Internacional Maravella. Aquesta
constarà d'un concert de sardanes que començarà al
pic de 2/4 de 2 de la tarda. Seguiran el concert tradicional i el de música de ball per acabar la vetllada.
La festivitat de Sant Antoni clourà a Bellver de Cerdanya el dilluns 14 de juny, amb el monòleg de l'humorista
Pep Plaça. El català és un dels artistes més versàtils,
garantint diversió a cadascuna de les seves actuacions.
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Seguretat i compromís
Tots els espectacles de Sant Antoni a Bellver garanteixen les mesures establertes per contenir la
propagació del coronavirus i no estan excemptes
d'algun canvi d'última hora aliè a l'organització.
Caldrà estar atent a les xarxes socials o al web de
l'Ajuntament. Les places de totes les activitats es
posen a la venda per dos euros testimonials que
aniran destinats als serveis socials municipals.

PRIMAVERA A LA CERDANYA
RUTA DE LA CERDANYA

La Ruta de la Cerdanya
torna a créixer
EL RELAXAMENT DE LES RESTRICCIONS
PERMETRÀ AUGMENTAR NOVAMENT EL PÚBLIC I
LES ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

La desescalada de la pandèmia del coronavirus permetrà una XXI edició de la Ruta de la Cerdanya creixent en
tots els sentits. El relaxament de les restriccions sanitàries per evitar la propagació del coronavirus a l'aire
lliure han permès al Club Eqüestre Puigcerdà programar, del 3 de juliol al 3 d'agost, tot un mes de concursos
de salts de nivell nacional i internacional, proves socials
i tot d'activitats complementàries per fer de les jornades
de competició un motiu per gaudir també d'experiències
inoblidables, ja sigui com a genet o amazona d'elit, amateur o com a assistent.
Es
preveu
que
l'edició
Es preveu que l'edició
del
2021
del 2021 torni a tenir
torni a tenir
rere el tanrere el tancat del sector cat del secde salts un nombre de tor de salts
un nombre
públic més semblant al de públic
més
semdel 2019 que no al de la blant al del
2019 que no
XX edició
al de la XX
edició, la de
la pandèmia, en què es prenia constantment la temperatura tant genets com al públic, membres de l'organització i treballadors, i l'ús del gel hidroalcòholic compartia protagonisme amb l'ús de mascareta i la distància de
seguretat. Enguany es permetrà una major llibertat de
moviments. L'organització, això sí, seguirà pendent tant
de les mesures establertes per les autoritats per la COVID-19 com d'aquelles que fixi la Federació Internacional
d'Hípica relacionades amb el brot de Rinoneumonitis
que va haver-hi fa uns mesos.

SALTS PER A TOTS ELS LLISTONS
Aquest 2021 la XXI Ruta de la Cerdanya tornarà a ser un
esdeveniment hípic de primer nivell, amb genets vinguts d’arreu de Catalunya, Espanya, França o Andorra.
Hi participaran totes les categories a les alçades de 1,20
metres, 1,25, 1,30 i 1,35, a més dels Grans Premis per
als quals se salten fins a 1,40 i 1,45 metres. Les proves
puntuen al rànquing de la Real Federació Hípica Espanyola, que serveix per poder córrer la Copa de Nacions i
els concursos internacionals. Els genets i amazones de
la categoria d'ancades (cavalls joves) puntuen a la seva
respectiva lliga per córrer la final i la Copa del Món de
cavalls joves. S'hi preveu que les proves tornin a atreure
competidors de nivell internacional, que formen part de

Tot i així, el Club Eqüestre ha tornat a afegir algunes activitats complementàries dins de l’esdeveniment per a
tots els assistents. El 29 de juliol se celebrarà el tradicional concurs de salts per equips de la Ruta de la Cerdanya, acompanyat d'un dinar i diferents activitats que es
duran a terme durant tot el dia fins la tarda, en les quals
poden apuntar-se no només els participants del concurs,
sinó totes les persones que hi estiguin interessades.
L’entrada a l’esdeveniment és lliure i gratuïta, si bé a
l’entrada es demanarà el compliment de les mesures vigents en aquell moment, establertes pel PROCICAT i el
Departament de Salut.
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Beatriz de Llanza
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Dates dels concursos de la XXI Ruta
de la Cerdanya
3 i 4 de juliol Concurs Territorial de Doma Clàssica
16-18 de juliol CNS3* + CJ (Puigcerdà 1)
19 i 20 de juliol Concurs Social Puigcerdà 1
23-25 de juliol CNS3* + CJ (Puigcerdà 2)
26 i 27 de juliol Concurs Social Puigcerdà 2
29 de juliol Prova per equips
31 juliol i 1 agost CNS4* + CJ (Puigcerdà 3)
31 juliol i 1 agost CSNCJ Ancades
2 i 3 d'agost Concurs Social Puigcerdà 3

l’equip nacional de Salt d’Obstacles, com Imma i Laura
Roquet, Daniel Martínez Ricard, Alfons Roquet, Margaret
Mollet, Blai Capdevila, Gonzalo Barradas o Jaime Astiz,
entre d’altres.
Un dels objetcius fundacionals de la Ruta de la Cerdanya
és, a banda d’oferir competicions d’alt nivell, el de fomentar la pràctica de l'hípica no només entre professionals,
sinó també entre els aficionats. Aquestes proves d'estiu
donen a les noves promeses de l'hípica la possibilitat de
concursar en unes instal·lacions i estructures pròpies
dels concursos nacionals, i així mateix, rodejar-se de genets i amazones de primer nivell i consolidar una base
per al futur d’aquest esport.

Novament, totes les hípiques i clubs de la Cerdanya hi
seran presents, tant als concursos nacionals com a les
proves socials. La Ruta és sempre una gran ocasió perquè els clubs cerdans puguin debutar, participar en concursos nacionals i compartir pista amb genets i amazones de nivell nacional i internacional.
Naturalment, enguany el calendari de proves i activitats
complementàries estan subjectes a possibles canvis de
força major que pogués suscitar la situació epidemiològica. Tota la informació i dades d'interès de la XXI edició
de la Ruta de la Cerdanya es podran consultar a temps
real al compte de les xarxes socials de l'esdeveniment, @
rutadelacerdanya.
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PUJADA A ALP 2500

La Pujada Alp 2500
arriba a la desena edició
EL FESTIVAL MOTORSPORT ALP 2500 SE CELEBRA
DEL 10 A L'11 DE JULIOL

Després que la Pujada Alp 2500 quedés cancel·lada l'any
passat a causa de les restriccions pel coronavirus, enguany
torna amb energies renovades i moltes ganes des de l'organització de Cerdanya Racing i V-Line Org per poder celebrar la 10a edició d'aquesta prova puntuable per al Campionat de Catalunya de Muntanya.
La Pujada Alp 2500 es disputarà el proper diumenge 11 de
juliol i tornarà a fer d'Alp la població de referència de l'estiu
pel que fa a les proves automobilítiques, a Catalunya i a
la resta de l'Estat. A les 9 del matí es tancarà la carretera
GI-400 entre Alp i Masella per deixar via lliure als vehicles.
Entre 2/4 de 10 i 2/4 de 12 tindran lloc els entrenaments
lliures, per donar pas, a partir del migdia, als entrenaments
oficials. A 2/4 de 3 de la tarda es donarà el tret de sortida a
la primera de les curses i a 3/4 de 4 començarà la segona.
Abans de les 5 de la tarda es publicaran les classificacions
oficials finals i es procedirà a l'entrega de trofeus.
Com ha estat habitual en
els últims quatre anys que
El Festival
s'ha disputat la prova, la
Motorsport Alp
Pujada Alp 2500 arribarà
2500 promet un
acompanyada del Festival
Motorsport Alp 2500. L'escap de setmana
deveniment promet un
adrenalínic, amb
cap de setmana adrenalític
la incorporació del
des del divendres 9 de juliol. La saturació de proves
Clàssic Comtat de
al darrer trimestre ha fet
Cerdanya
que l'organització, de comú
acord amb l'Ajuntament, les
hagin agrupat totes al juliol. Un dels plats forts serà, juntament amb la Pujada Alp, el Rallysprint, que tindrà lloc el
dissabte 10 de juliol. Serà la segona prova puntuable per
al Trofeu de Catalunya de Ral·lisprints d'asfalt. També s'hi
establirà una classificació de regularitat per a vehicles clàs-

Rehabilitació domiciliaria

Teràpia Gestalt

· Problemes de mobilitat

· Gestió emocional

· Ictus

· Relacions humanes

· RHB post operatòries

· Creixement personal

· Malalties degeneratives
· Dolor Crònic
+34 620 080 089
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sics. Es faran tres passades en tots dos sentits del tram de
la carretera GI-400. S'hi preveu una llista de participants interessant pel format àgil i compacte dels vehicles.
Una altra novetat important d'aquesta edició és que la prova de regularitat Clàssic Comtat de Cerdanya també formarà part del festival. Se celebrarà els dies 9 i 10 de juliol.
La prova és reconeguda com una de les més competitives
i dures per a vehicles clàssics. El recorregut compta amb
una ruta que visitarà fins a tres demarcacions diferents,
amb gran diversitat de paisatges i tipus d'asfalt. El recorregut de la primera etapa serà secret fins al moment de
les verificacions, el divendres. El de la segona, es donarà a
conèixer 15 minuts abans de la sortida del dissabte.
El festival es completarà amb la 5a Concentració de Vehicles Clàssics, la 3a ECO-Trobada de vehicles ecològics i l'Alp
Legend, una pujada d'exhibició de vehicles Legend que han
fet història.

ESPORTS D’AVENTURA: RÀFTING · PIRAGÜISME · OPEN KAYAK · BTT...

www.raftingparc.cat
Segueix-nos!!

Ctra. Circumval·lació, s/n
25700 LA SEU D’URGELL (Lleida)
Informació i reserves:
+34 973 36 00 92
reserves@raftingparc.cat

PRIMAVERA A LA CERDANYA
ESTIU ACTIU A LA CERDANYA

Prepara't
per a un estiu actiu
LES ACTIVITATS PER FER ALS ESPAIS NATURALS DE LA
CERDANYA NO S'ACABEN EN UNES VACANCES D'ESTIU

Camins, rutes i travesses, rius, cims i reptes per escalar...
Les possibilitats que ofereix un paisatge com el de la Cerdanya són gairebé infinites i canviants al llarg de l'any.
S'hi pot fer de tot menys avorrir-se, i repetir una mateixa
activitat només és possiblie si un s'hi conforma. Aquestes vacances d'estiu, si el que es busca és una aventura
natural ben diferent cada dia, a la Cerdanya hi ha camp
per córrer.
A la comarca es pot jugar a
col·leccionar tots els cims
emblemàtics. Hi ha perspectives de la comarca que funcionen com a recompensa
després de recorreguts amb
pendents suaus. A l'estiu, la
joia de la corona és la muntanya del Carlit, el mirador més
alt de la Cerdanya i el Pirineu Oriental, i, per això mateix,
el més visitat. Garateix les millors vistes en dies clars, i no
és difícil arribar-hi. La dificultat de la ruta és entre fàcil i
mitjana. Això sí, cal donar-se temps per gaudir-la, ja que
es necessiten prop de cinc hores per arribar al cim i tornar. A l'estiu, la carretera D-60 d'accés està restringida i
cal pujar-hi amb un dels autobusos habilitats. Arribats als
2.921 metres d'alçada, la vista va del Canigó a la Maladeta.
S'hi poden albirar els embassaments de Lanós i la Bollosa.
Atenció també a la vegetacio que s'hi pot admirar.

Col·lecció
de cims i
de vistes

Si el que volem, en canvi, és tenir el Carlit a la fotografia,
a més del Lanós, el que hem de fer és pujar al Coma d'Or.
Unes vistes similars a les del Carlit les trobarem també al
Puigpedrós, un dels quatre cims cerdans que supera els
2.900 metres d'alçada. El tercer és la tossa Plana de Lles o
pic de la Portelleta. S'hi arriba després de superar un suau
desnivell de 801 metres. Fàcil i amb bona recompensa és
també el cim del Tancalaporta o Comabona, a l'est del
Cadí. A l'altiplà de la la Tosa o Tossa d'Alp s'hi pot arribar a
peu o en remuntador de l'estació de La Molina o de Masella. Allà s'hi troba el refugi del Niu de l'Àliga, un indret molt
visitat. El pic del Moixeró, més modest, té una de les millors vistes de la Serra del Cadí i del Pedraforca. Per pujar
a un altre pic de poca alçada (2.137 m), el dels Moros, es
recomana arribar-hi des de la central solar Thémis, pels
atractius del seu recorregut. És un cim molt escollit per
llançar-se en parapent. Per
tornar a superar els 2.900
metres, una bona opció és
el Puigmal. És l'escollit per
molts excursionistes que hi
pugen tant des de la Cerdan-

Baixant
rius, pujant
muntanyes
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ya com des del Ripollès.
L'avantatge d'un paisatge esculpit per l'aigua i el vent és
que sempre hi ha un riu serpentejant la roca o un solc per
impulsar-se amunt. A la Cerdanya hi ha un munt de possibilitats per practicar barranquisme o escalada. Per posar només un exemple en barranquisme, els gorgs de Les
Encantades, al cor del Parc Natural del Carlit, és apte per
fer amb tota la família. Els seus salts per fer opcionalment
des de diferents alçades i tobogans naturals el fan perfecte per iniciar-se en aquesta pràctica. Es necessita mitja
jornada per realitzar-lo, dumant la mitja hora d'aproxima-

PRIMAVERA A LA CERDANYA
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hi ha multitud d'empreses amb guies i monitors per trobar les millors propostes. Es poden trobar al web www.
cerdanya.org, tant per a escalada, com barranquisme,
vies ferrades o qualsevol altra activitat d'aventura que es
vulgui realitzar a la Cerdanya.
D'activitats als espais naturals de
la Cerdanya n'hi ha d'aptes per a
tot tipus d'edats i condicions. Més
enllà de les més aventureres, hi ha
rutes per fer tranquil·lament que
regalen experiències úniques, com
el camí de Sant Roc, una passejada d'enamorats per Puigcerdà, al Prat de Cadí o la pujada a Bell-Lloc - el nom ho
diu tot-. Les millors fotografies es poden fer als estanys de
la vall, a la Bollosa, el de Font Viva, el de Lanós, de Malniu
o de la Pera. Visitar les valls de Cerdanya també és una
molt bona opció, com la de Llo, si es vol fer el salt a la banda francesa. Al territori és pot fer de tot si ho imagineu:
espeologia, ornitologia, paintball, rappel, o llançar-se en
tirolina són només alguns exemples. La Cerdanya no us
l'acabareu en tan sols unes vacances d'estiu.

Diversió
infinita

ció gaudint de l'impressionant paisatge, les dues hores de
recorregut aquàtic i els minuts per tornar al vehicle. Disposa d'una via alternativa per a qualsevol contratemps, i
salts de 10 metres per als més grans que els petits poden
evitar, i molts llocs per fer-hi bany. S'hi pot participar a
partir dels vuit anys, acompanyats per adults de la família
o tutors.
Per que fa a l'escalada, les possibilitats tornen a ser mútliples. Un lloc molt enigmàtic són els punts que es poden
trobar des de la carretera que puja al llac de les Bulloses. També n'hi ha a Sant Pere dels Forcats, a la Cerdanya
francesa, a Balcera, prop de Les Angles. A la Baixa Cerdanya també es pot escalar a Coma Oriola. Els iniciats, han de
fer-ho acompanyats de guies professionals. A la comarca

Foto: Cerdanya.org
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HORARIS
Estiu del 10/07 al 31/08: 9 h a 18 h*
A l’hivern: 9 h a 17 h*
* Últimes entrades

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
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ELS ANIMALS SALVATGES DELS PIRINEUS
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PRIMAVERA A LA CERDANYA
EL NOU CERDANYA MUSIC FESTIVAL

Un nou festival
per a la Cerdanya
LA PROMOTORA DEL JARDINS DE PEDRALBES PORTA
FINS A ALP LA PRIMERA EDICIÓ DEL CERDANYA
MUSIC FESTIVAL

Més que un concert, una experiència. Això és el que ha
ofert Concert Studio al llarg dels anys, a través de festivals com el Jardins de Pedralves o Mil·lenni de Barcelona.
Ara, la promotora fa el salt a la Cerdanya amb el mateix
objectiu i un cartell d'artistes eclèctic que portarà aquest
pròxim mes d'agost, al mateix escenari i en dies diferents,
artistes com a Aitana i Manel, Rosario o els Gipsy Kings.
Parlem amb el màxim responsable de Concert Studio,
Martín Pérez.
Han valorat si aquest serà un bon estiu per estrenar
el festival?
Per què no? Un dia o altre havíem de començar. Les circumstàncies han arribat d'aquesta manera i no hem volgut defugir el que venia per endavant. A favor li diré que
hi ha un desig de gaudir de nou
del que ens pugui donar la vida, en
aquest cas els concerts i l'activitat a
l'aire lliure, després d'un any durant
el qual no s'ha pogut sortir massa.
Aquesta il·lusió de la gent per sortir
al carrer ens pot beneficiar moltíssim.
Quines són les dates previstes i
quin n'és el cartell?
Se celebrarà entre el 12 i el 22
d'agost. Obrirem el dissabte 12 amb
els Gipsy Kings. És una enorme alegria que vinguin a la Cerdanya. Després, vindran Morat, Nathy Peluso,
Manel, Miquel Ríos, Aitana, Sopa de
Cabra, Rosario i Hombres G.
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Actuaran a Alp finalment, després de modificar el
primer emplaçament previst. Per quin motiu?
El festival requereix una sèrie de factors per fer-ho fàcil
a la població: que no molestis als veïns, que tinguis un
aforament suficientment gran, aparcament per a tothom i que sigui de fàcil accés. A la carretera que va d'Alp
a l'aeròdrom hi ha una finca enormement gran que ens
permet tenir aparcament per a tots els vehicles. Això
ho considero un tema importantíssim, és una qüestió
d'ordre perquè ningú no hagi d'aparcar el cotxe a fora,
que quedi tot dintre la finca. La idea és molt semblant
a la de Pedralbes, evidentment adaptada a la Cerdanya, amb respecte a l'entorn i fent les coses conforme
al lloc, no venir amb un model estàndard perquè això
no existeix, almenys en els festivals de Concert Studio. I
ja anunciem que hi tindrem un espai 'village', amb una
actuació prèvia a l'actuació principal per a la qual estem
cercant grups de la Cerdanya que siguin emergents.

PRIMAVERA A LA CERDANYA
NOU FESTIVAL

Allà hi haurà també restauració. L'actuació prèvia i la
restauració ens conduiran d'una manera amable fins al
concert principal.

El que nosaltres oferim a Pedralbes és una vivència.
Això és el que intentem. El nostre públic no ve només
a un concert, ve bastant abans. Allà berenen, sopen o
prenen el que els vingui de gust, passegen pel jardí i
esperen l'hora del concert. La idea a la Cerdanya és la
mateixa però avançant l'hora. Per la temperatura o pel
que hem pogut saber dels hàbits de la gent a la Cerdanya, ens convé fer-ho abans d'hora.

Cada any es fan diferents festivals de música a la
Cerdanya. Quin és el caràcter del Cerdanya Music
Festival? Quin és el seu públic objectiu?
Nosaltres sempre hem intentat que es creessin factors
determinants a l'hora de fer una programació artística. Un d'ells és tenir una programació de prestigi; dos,
I quin és l'aforament que han previst en el context de
la qualitat dels artistes, i tres,
la pandèmia de coronavirus?
l'eclecticisme, és a dir, hi ha
En els concerts que oferim acEl que nosaltres oferim és
d'haver concerts per a tothom.
tualment, respectem la bomuna vivència. Tindrem un
Nosaltres apuntem clarament
bolla de convivència. Si vostè
a la mitjana edat i una mica
compra una entrada, es bloespai 'village' amb grups
per sobre si és el cas, amb els
queja la següent localitat, però
emergents de la Cerdanya i
Gipsy Kings, Sopa de Cabra,
si en compra dues, se suposa
Rosario o Miguel Ríos. És un
que va amb una persona que
restauració per esperar
concert per a la Cerdanya, per
és de la seva bombolla. Tindrà
l'actuació principal.
a gent que viu habitualment
dues localitats juntes i és la sea la Cerdanya o que hi és en
güent la que quedarà bloqueMartín Perez
aquell moment de vacances i
jada. Aquest sistema dona un
que puguin tenir una activitat
aforament mitjà de l'entorn
cultural, si em permet, també
del 70% del que hagis compsocial, on et trobes amb altres persones. Crec que és
tat. Preveiem que a la Cerdanya seran concerts per a
quelcom que ha de funcionar bé. Les sensacions que
1.400 persones aproximadament.
tenim amb la gent amb qui parlem són molt positives.
Què ens espera a partir de l'any vinent?
La primera edició serveix per prendre el pols, com a
El Festival Jardins de Pedralbes és conegut pel tracprova pilot, copsant l'interès de la comarca. Després,
te exquisit que brinda al seu públic. Com ens hem
d'imaginar l'acompanyament que es farà al públic
prendrem les decisions pertinents, amb ànim de continuïtat.
del Cerdanya Music Festival?
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JOSÉ ANTONIO HERMIDA, DIRECTOR DE LA MARXA 3 NACIONS BY AQUADRINK

«Animo la gent de Puigcerdà
a fer-se seva la 3 Nacions»
JOSÉ ANTONIO HERMIDA PARLA DEL RETORN DE LA PROVA INÈDITA
Hermida a la 40a edició de la 3 Nacions, el 2019 - Foto: Esportograf.com

El 2019, el ciclista de muntanya José
Antonio Hermida, plata olímpica,
quatre vagades campió mundial i
tres vegades a Europa, va recollir
el relleu del Club Ciclista Puigcerdà
per organitzar la marxa cicloturista
3 Nacions, que celebrava la 40a edició de manera ininterrompuda. Un
any després, va haver de ser un dels
primers organitzadors a susprendre
una prova esportiva. Ara, reprèn l'organització de la 41a edició, havent
tancat 1.500 inscripcions. L'administració dels tres països per on passa
la prova ja han donat el vist-i-plau
perquè es pugui realitzar el 12 de
juny.
Aquest any es tornaran a recórrer
els 140 quilòmetres d'un recorregut que no varia...
És històric i continua sent inèdit. Travessem Andorra i, després del Port
d'Envalira, hi ha un dels passos de
muntanya més alts d'Europa, poc
més de 2.400 metres. Al Tour o al
Giro veiem finals d'etapa que arriben a dalt, però no hi continuen, tornen pel mateix lloc.
Després ve la baixada. ..Sí, però ull,
la 3 Nacions és coneguda per aquesta baixada precisament, perquè fa
efecte de túnel, molts cops hi ha
vent de cara i gairebé es fa més dur
baixar del Pas de la Casa fins a Puigcerdà que pujar per Andorra. És una
prova inèdita perquè normalment
no passa que puguis fer una cicloturista amb seguretat en l'entorn natural de tres països. Es podria trobar
un altre espai, però molt més hostil.
És molt assequible per a tothom.
L'objectiu d'una prova cicloturista
és un altre, oi?
És per gaudir de l'entorn, amb avituallaments ben assistits, premium,
que prestin a parar-te. En el cas de
voler córrer, tenim un crono especial
al Port d'Envalira. En els últims cinc
quilòmetres hi ha un sistema de xip
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i de crono on els participants poden
desfogar-se tot el que vulguin. Però
la filosofia de la 3 Nacions és que
pugui passar el cap de setmana a la
Cerdanya. Per això les inscripcions
en divendres i la prova en dissabte,
perquè la gent es prengui el diumenge per quedar-se amb tot el que ofereix la gastronomia i l'entorn.
Per quin motiu heu tancat amb
1.500 participants?
La 3 Nacions té una circumstància especial per bé i per malament,
que és poder passar per tres països,
però també són tres governs amb
els quals s'ha de pactar, negociar. A
causa de la COVID, havíem de portar
documentació a tres departaments
de Salut diferents.
Ha estat tot correcte?
Sí, ara mateix tenim tots els permissos aprovats. Aquest any, que hi ha
tantes ganes de fer activitat, moure's
i poder viure la realitat que teníem
el 2019, m'hagués agradat arribar
a 2.000 o 2.500 participants, poder
acollir a tothom i abraçar-los, però
la veritat és que hem de seguir sent
prudents. 1.500 és una xifra prou
gran com per fer-ho bé. Demano disculpes a tots aquells que s'han quedat fora, el relaxament de les restriccions ha fet que les inscripcions
anessin molt ràpid. La voluntat no és
crear restriccions sinó complir amb
els protocols perquè sigui segura i
perquè en un futur ens ho deixin fer
amb tota la seva capacitat.
Podrà haver-hi públic?
Naturalment. Si trobem que n'hi ha
molt a la sortida, a Puigcerdà, farem
un control d'accés. Vull demanar a la
gent de Puigcerdà que sigui partícip
de l'esdeveniment, que se'l faci seu.
Tenim un programa obert de voluntaris remunerats. Tota aquella gent que
es trobi en una situació que ho necessiti, que es dirigeixi a l'Àrea d'Esports
de l'Ajuntament de Puigcerdà.

Hermida a la 40a edició de la 3 Nacions, el 2019 - Foto: Esportograf.com

LA 3 NACIONS D'UN CAMPIÓ
José Antonio Hermida té una història
compartida amb la 3 Nacions, primerament com a fan abans que com a participant, segons explica. Per guanyar
el seu primer Campionat del Món de
'cross country', el de categoria júnior
del 1996 a Cairns, Austràlia, va tramitar
la llicència amb el Club Puigcerdà. «Llavors gairebé no sabien què era la mountain bike. Estaven acostumats a treure
la llicència de cicloturista o de carretera.
Va ser especial», explica. En categories
inferiors havia corregut molts cops la
3 Nacions com a part de la seva preparació. Durant anys va tenir el rècord
d'haver completat la prova en poc més
de tres hores i cinquanta minuts. Sovint
feia la 3 Nacions al matí i a la tarda se
n'anava a l'aeroport de Barcelona agafar un vol a Canadà, per participar al
Camiponat del Món a Mont-Sainte-Anne. «Jo retardava el viatge», recorda.
«L'equip sortia el dissabte i jo sortia el
diumenge per aprofitar i fer l'últim entrenament de qualitat a la 3 Nacions».
Ara Hermida viu la prova com a director, o «commander», com li agrada dir.
Només té paraules positives per al Club
Ciclista Puigcerdà, que fa dos anys va
cedir-li l'organització de la 3 Nacions
«molt generosament», segons comenta. Sent que la prova encara és del club
cerdà després de 41 anys. Als responsables del 1979, els reconeix que «van
crear el que avui dia es diu màrqueting», inventant una volta que passava
per tres països. «Avui això els faria obrir
portades. En el màrqueting 'online', seria innovador», assegura.

PRIMAVERA A LA CERDANYA
NANDU JUBANY AL GASTROPIRINEUS

Una holandesa
al Gastropirineus
NANDU JUBANY TORNA A LES JORNADES DE CUINA
DE MUNTANYA

Després de cinc anys recorrent el nord de Catalunya, enguany el Gastropirineus ha tornat excepcionalment a ser programat a Puigcerdà per tal d'assaborir
l'essència que l'any passat va haver-se de posposar
i celebrar-se finalment en un format 'online' a causa
de la pandèmia del coronavirus. Més d'una vintena
de grans cuiners i cuineres han tornat a posar-se rere
els fogons per seguir reivindicant la cuina tradicional
i autòctona de les zones de muntanya. El xef de Nandu Jubany, un habitual del Gastropirineus, no va voler
faltar a la nova cita, malgrat la seva apretada agenda,
i va oferir una sessió gastronòmica entorn el producte
de la terra, tenint molt en compte la temporada que
emmarcava les jornades i que aquest any ha tornat a
ser la primavera.
Patrocinada per Cadí, la sessió del cuiner de Calldetenes va utilitzar la mantega d'aquesta casa emplaçada als peus dels Pirineus. Jubany va presentar alguns
plats, començant per una amanida amb base de xicoia,
espàrrecs blancs, moixernó i, finalment, una sansa holandesa, que el xef va desciure com «una emulsió en
calent amb rovell d'ou i mantega clarificada».
ELS SECRETS PER FER UNA BONA HOLANDESA
Per preparar la salsa holandesa es necessita un ou,
mantega clarificada i una llimona. Primerament, se separa el rovell de l'ou de la clara. Nandu Juvany va utilitzar ous de gallines felices joves. S'escalda una mica
amb aigua calenta i seguidament es munta el rovell al
bany maria i a la mateixa temperatura que la mantega,
entre uns 35 i 40 graus. El xef de Calldetenes va explicar que l'holandesa és fàcil de fer però va advertir que
es talla per tres causes: per canvi de temperatura, per
massa espès o massa clar. Mentre l'ou es munta, s'hi
aboca, molt a poc a poc i sense deixar de batre, la part
grassa de la mantega clarificada. En comptes d'aigua,
s'hi pot tirar una mica de xirigot, la part aquosa de
la mantega, tal com Juvany va aprendre d'un cuiner
francès amb una estrella Michelin. En cas de voler l'holandesa més gratinada, se li hauria d'afegir un altre
rovell d'ou. S'hi ha de tirar, això sí, un rajolí de llimona,
per equilibrar la part aquosa amb la part grassa i per
afegir-li aquesta nota de gust a la base de mantega,
i s'incrementa el ritme al batre. Un cop aconseguida
l'emulsió, es deixa al bany maria perquè no decaigui la
temperatura fins al moment de servir-la a taula.
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Foto: gastropirineus.com

DIFERENTS VARIANTS
Durant la sessió del Gastropirineus, el cuiner de Calldetenes va explicar diferents variants de l'holandesa
segons el producte que acompanyava a la taula. Per
a la carn, se substitueix la llimona pel suc de piparra i la piparra basca picantona. «Per a l'entrecot és
increïble», va assegurar Jubany. Partint de mantega
d'avellana, l'holandesa també pot ser la millor acompanyant per a un llenguado amb fruits secs. També
es pot fer holandesa d'ametlla o de nous. «Pots fer el
que vulguis sempre que combinis dues grasses», va
explicar el xef.
ELS ORÍGENS DE LA SALSA
Contràriament al que el seu nom pot referir, la salsa
holandesa té el seu origen a França. El seu creador
va ser el gran xef Marie-Antonine Carème, nascut el
segle XVIII, arquitecte a més de cuiner i gastrònom
d'origen humil i formació autodidacta. Va cuinar per
a Napoleó, Alexandre I de Rússia i el rei d'Anglaterra George IV. La recepta de la famosa salsa holandesa es pot trobar al recull de receptes 'L'Art Cuisine
Française', escrit a partir del 1829.
L'holandesa és, tammateix, l'ingredient principal dels
ous Benedict o ous benedictins, plat anglosaxó molt
popular consistent en dues meitats d'un 'muffin', una
torrada o pans generalment coberts amb pernil cuit,
cansalada ous escalfats i la salsa holandesa.

Vols vendre la teva casa, apartament o terreny a La Cerdanya?
Truca’ns i et fem la taxació sense cap compromís

Gran Vall, la teva immobiliària a La Cerdanya
des de fa 25 anys
Nova promoció a Saneja. 4 cases i 2 apartaments.
Sistema constructiu i acabats de gran qualitat

C. Major 55 - Puigcerdà · 972881800 · granvall.com · info@granvall.com

PRIMAVERA A LA CERDANYA
TÍTOL APARTAT

L'encant de Prullans
MIRADOR DE LA CERDANYA

La història de Prullans es remunta segles enrere, però
el més interessant és l'origen del seu nom. Sempre
s'ha dit que ve d'un personatge que es deia 'Braulianus'. La semblança fonètica canviant la B per la P va
fer que el nom amb el qual es coneix la vila avui en dia
hagi acabat sent Prullans. La primera referència que
se'n té és de l'acta de consagració de la catedral de la
Seu d'Urgell, l'any 819.
L'encant de Prullans va molt més enllà de la història
i el seu origen. En diuen 'El mirador de la Cerdanya'
per les seves vistes i pel paisatge que ofereix als seus
peus. Concretament, es troba a la Baixa Cerdanya i en
alçada del nivell del mar pel declivi de les muntanyes
de la Serra de Santa Anna, del Serrat de Sant Quintí
i del Serrat dels Coronals. La seva ubicació, a l'altra
banda de la Vall del Segre, li permet gaudir d'una gran
panoràmica sobre la serra del Cadí, d'aquí que se'l conegui com 'El mirador de la Cerdanya'.
Alguns punts d'interès
A Prullans sempre han tingut clar que els seus principals atractius, pels quals se'n pot extreure un bon
rendiment, són l'especialització agrària i el turisme.
Durant els darrers anys s'ha engegat una política de
restauració d'immobles del municipi, la construcció de
segones residències i l'oferta hotelera.
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A la vila s'hi troben diversos punts d'interès que es poden visitar per conèixer la història i tots els racons que
ofereix Prullans.
La Cova d'Anes
Les restes trobades en aquest espai durant l'època del
Bronze indiquen vestigis de vida dins la cova. Per accedir-hi, cal fer-ho des del camí del Serrat de Calm Bolvir i
caminar durant gairebé una hora, però el trajecte paga
la pena per conèixer la seva bellesa.
Dolmen d'Orèn
Aquestes estructures eren considerades llocs sagrats on
la divinitat es manifestava amb especial intensitat. El dolmen de Prullans també compta amb una llarga història
al darrere interessant per descobrir.
Església romànica de Sant Esteve
En un prinicipi, l'església formava part del castell de Prullans. Es va reconstruir entre els segles XI i XII dins l'estil
romànic de l'època amb una sola nau, capçada per un
absis semicircular ample i llis, amb dues finestres, una al
centre del tambor i l'altra en direcció sud-oest.
Torre dels Barons
La seu de la baronia del poble ha estat ocupada per diferents llinatges i actualment és de propietat privada. Se'n
destaca el gran terrat que dona sobre la plaça Major i la
finestra reixada de la presó.
Mirador de la Cerdanya
El sobrenom de la vila li fa justícia. Situat a l'entrada del
poble s'hi troba un mirador excepcional de la Serra del
Cadí per gaudir de les vistes que ofereix el municipi.

L L OG UER
PER
T E M P O RAD A

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

2 Parcs Residencials
****

LE VEDRIGNANS

Consulta’ns
Mínim 5 mesos.

****

EL PASTURAL

CERDANYA

Route de Vedrignans. 66800 Saillagouse

Route de Puigmal. 66800 Err

UNA DESTINACIÓ PRIVILEGIADA PERQUÈ PASSEU UNES

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

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

LLOGUER DE XALETS EQUIPATS - TARIFES 2020-2021
PREUS DE LLOGUER DE XALETS (sense despesa elèctrica)

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

Temporada Alta

Temporada Mitjana

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

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

Setmana

WE*
Preu
per nit

Excepte
WE* preu
per nit

Setmana

WE*
Preu
per nit

Excepte
WE* preu
per nit

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

Preus per nit
2 nits mínim
Setmana

WE*
Preu
per nit

Excepte
WE* preu
per nit

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

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

Preus per nit
2 nits mínim

Preus per nit
2 nits mínim

*WE: Cap de setmana.

Temporada Baixa

540€

115€

85€

390€

90€

60€

330€

70€

50€

540€

115€

85€

390€

90€

60€

330€

70€

50€

690€

150€

105€

600€

130€

95€

460€

98€

75€

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

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

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

830€

185€

130€

770€

160€

120€

580€

125€

90€

Edelweiss
6 adults

890€

195€

145€

840€

185€

125€

650€

140€

98€

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

620€

130€

95€

450€

98€

70€

390€

95€

60€

Angélique
4 adults + 3 nens

790€

170€

125€

660€

145€

98€

550€

120€

85€

E

D

Gentiane
6 adults + 2 nens

Totalment equipades
De 55.000 a 175.000€

IVA inclòs, sense despeses de notari

XA

A

Tarifes vàlides
del 28/11/2020
al 27/11/2021

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

LETS DE FUS

T

PER A RESERVES I INFORMACIÓ (Saillagouse i Err)
PRL LE VEDRIGNANS - Route de Védrignans 66800 Saillagouse
Tel. (00 33) 468 04 04 79 Fax: (00 33) 468 04 06 89
contact@levedrignans.com www.levedrignans.com
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FESTIVAL
DE MÚSICA ANTIGA
DELS PIRINEUS
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by Andre Reyes
by Andre Reyes
30 anys Ben Endins
30 anys Ben Endins

&The
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BettyTrio
Trio
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