la primavera a la Cerdanya
LA CERDANYA ÉS UNA COMARCA
PER GAUDIR TOT L’ANY
amb activitats diverses. Això és gràcies al
seu potencial paisatgístic, gastronòmic i
lúdic. Amb l’arribada de la primera i el bon
temps, comencen un bon reguitzell
d’activitats per gaudir a l’aire lliure en un
entorn natural privilegiat.
Coneix a ‘Viu la Cerdanya’ les múltiples
activitats que s’hi poden gaudir els
propers dies, un extens ventall de propostes per descobrir la cultura i la natura d’un
territori amb personalitat pròpia.
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Es tracta d’una línia que històricament unia l’antiga fàbrica de
ciment Asland de Castellar de n’Hug amb Guardiola de
Berguedà, des d’on partia la línia del ferrocarril de via estreta
cap a Berga i Manresa.
El trajecte de l’antic Tren del Ciment, que dura aproximadament 20 minuts, el realitza una locomotora dièsel amb quatre
cotxes que tenen una capacitat per a 25 viatgers cadascun.
Té un recorregut de 3,5 quilòmetresamb parada a 4 estacions.
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QUAN LA VALL CERDANA VERDEJA

La Cerdanya s’ha mantingut al llarg de la història com
un destacat enclavament pirinenc de forta personalitat, tant paisatgística com cultural. La seva fisonomia
i el tarannà de la seva gent conviuen per a qui vulgui
gaudir-los en la seva plenitud. Aquest territori transfronterer s’ha convertit en un indret de visita obligada
i constant a qualsevol època de l’any. La Cerdanya és
un atractiu turístic els 365 dies de l’any. És quan la primavera esclata que també hi floreja una programació
d’activitats culturals, tradicionals i esportives que parla
millor que ningú de la Cerdanya i de la seva gent.
Des de festes, tradicions amb motiu de la Setmana Santa, mostres, fires i museus que renoven les seves exposicions amb motiu de la primavera, o proves esportives que es presenten com una immillorable excusa per
descobrir els atractius del paisatge que bressola el riu
Segre; els diferents municipis de la Cerdanya es conxorxen aquests dies per bastir un eclèctic ventall de possibilitats, múltiples maneres d’assaborir un indret i totes
sorprenents. La publicació que tenen a les seves mans
vol reunir algunes de les propostes més interessants
per viure la Cerdanya al màxim. Benvinguts a l’esclat de
la primavera en el cor dels Pirineus.

ecarrillo@corisa.cat
Impressió: Rotimpres
Dipòsit legal: DL GI 699-2019
Els continguts d’aquesta revista són facilitats pels
mateixos protagonistes, entitats o empreses anunciants, sense ser imputables a l’editora.

JARDINS
ARTIGAS
Turisme la Pobla de Lillet
687998541 · tur.lillet@diba.cat · www.poblalillet.cat
Descobreix els Jardins Artigas, dissenyats per Antoni Gaudí
a principis del segle XX. L’obra va ser un símbol d’agraïment de l’arquitecte vers la família Artigas, que el va
allotjar a casa seva mentre ell treballava en la construcció
del Xalet del Catllaràs com a habitatge pels treballadors i
enginyers de les mines que extreien carbó per a la fàbrica
de ciment d’Asland.
Els Jardins Artigas fusionen en perfecta harmonia natura i
arquitectura.

MUSEU
DEL CIMENT
Consulta horaris, calendari i preus a
www.museuciment.cat
Visita la fàbrica de ciment Asland, a Castellar de n'Hug.
La fàbrica va estar en funcionament des del 1904 i fins a 1975 i
avui dia encara són visibles les seves restes, símbol d'un dels
conjunts fabrils més increïbles de la industrialització catalana.

La reproducció del material editorial de la revista
està estrictament prohibida.
Tots els drets reservats.

El Museu del Ciment permet viatjar en el temps per descobrir la
història de la fàbrica i dels seus voltants. Ofereix un ampli
ventall de propostes lúdiques i culturals: exposicions permanents i itinerants, visites guiades, visites teatralitzades, tallers…
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Foto: Maria Rosa Ferre (Llac de Puigcerdà)
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La Cerdanya

al Mediterrani pel Rosselló i les terres altes de ponent
per l’Alt Urgell. Per la plana cerdana també passa una
via secundària del Camí de Sant Jaume. Al seu pas es pot
trobar l’església de la Mare de Déu de Quadres, que antigament va ser un ‘domus hospitalis’, capella d’hospici
de viatgers.

DIVERSITAT NATURAL I CULTURAL

La Cerdanya, comarca natural als peus del Pirineu,
constitueix tot un món de diversitat natural en una de les
valls més extenses d’Europa.
Les peculiaritats orogràfiques i l’altitud de la gran vall
confereixen una immensa
quantitat d’ecosistemes que fan de la Cerdanya un lloc
únic. Les baixes temperatures, sumades a la seva alta
humitat, contribueixen que hi convisquin espècies vegetals pròpies del nord d’Europa, alpines i altres pròpies del
Mediterrani. La peculiaritat del paisatge ha fet que s’hi
creïn espais protegits com el Parc Natural del Cadí Moixeró, la Vall d’Eina o el propi riu Segre, que neix al territori.

Un món
als peus
del Pirineu

La regió és també coneguda i reconeguda pel seu ric llegat social i cultural, el del poble cerdà, que, tot i pertànyer administrativament a dos estats diferents, manté lligams comuns que es perden en les albors de la història.
Del patrimoni cultural de la Cerdanya en destaca l’arquitectura religiosa romànica, representada a gairebé tots
els municipis.

Les festes i celebracions de
la Cerdanya estan fortament
arrelades als valors més tradicionals. Amb festes majors ubicades històricament
coincidint amb el final de la
collita, la vall acull danses i ritus ancestrals dignes de ser
viscuts. Els conreus de cereals i farratges són considerades activitats seculars dels habitants de la Cerdanya,
i la ramaderia del cavall Pirinenc Català guarda encara
un sentit d’imatge emblemàtica de la regió. De l’activitat agrícola o ramadera provenen la Festa del Trinxat de
Puigcerdà, la festa del nap de Ger, el Dijous Gras de Prullans amb la tradicional truita d’embotits o les fires de
bestiar. A nivell artístic, destaquen els cicles de concerts
repartits per tota la seva geografia, a Llívia, a Puigcerdà o
aIx, trobades d’acordionistes, etc.

Orgull de
Tradicions

Foto: Maria Rosa Ferre (Baixa Cerdanya a la primavera)

El turisme és actualment una
de les principals activitats
econòmiques de la Cerdanya i, dins el sector, aquelles
activitats relacionades amb
la neu i els esports d’hivern.
La Baixa Cerdanya va ser pionera en la creació d’instal·lacions d’esquí, i avui dia és
dels que reuneix una major oferta i varietat d’estacions,
un total de cinc per a l’esquí alpí i nòrdic.

Cerdanya
per als
365 dies
de l'any

De l’activitat agropecuària també prové la gastronomia
de la regió. En la seva oferta s’hi troben reconeguts plats
com el trinxat, el conill amb cremalloles, el tiró amb naps
o el fetge amb agredolç. La terra proporciona en diferents moments de l’any les peres de Puigcerdà, els naps
de Talltendre o les cols d’hivern. I entre els elaborats, no
es pot deixar de tastar els productes làctics, l’embotit o
els dolços típics. Només a la Baixa Cerdanya s’hi compten prop de 300 restaurants variats per a tots els gustos
i paladars.

En els darrers, anys, però, l’oferta turística s’ha diversificat i desestacionalitzat, oferint al llarg de l’any un ventall extens d’activitats atractives, visitant els museus i el
ric patrimoni històric i cultural, o simplement els infinits
paisatges canviants que ofereix la vall cerdana. A la tardor, la recerca de bolets és un dels grans atractius de la
Cerdanya. Un de comestible freqüent a la zona i rar de
trobar fora d’ella és el morillot o camallarg.

Foto: Maria Rosa Ferre

A nivell esportiu, la pròpia natura i les instal·lacions amb
què compta la vall ho posen molt fàcil. Només a la Baixa
Cerdanya s’hi compten tres clubs de golf d’alt nivell que
es mostren ideals per passar-hi estones amb l’arribada
del bon temps. L’aeròdrom, de la seva banda, fa les delícies dels més agosarats. Les valls i serralades també es
mostren propícies per al senderisme. Entre les rutes més
llargues destaca la Via Romànica, que travessa la Cerdanya per la vall del riu Tet i per la del Segre, i es perd fins
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PRIMAVERA A LA CERDANYA

ELS ANIMALS SALVATGES DELS
PIRINEUS EN EL SEU ESPAI
NATURAL DE MUNTANYA

LA CERDANYA

Puigcerdà, capital històrica de la Cerdanya i actual
de la Baixa Cerdanya, fa
de frontissa de fronteres i,
per tant, punt de trobada
de relacions de la gran plana. Del seu centre comercial sorgeixen gran part
de les activitats econòmiques i culturals de la regió, així com rutes temàtiques
que porten al visitant a fer un viatge en el temps fins al
passat romànic, gòtic o neogòtic de la regió. Al llarg de
l’any, Puigcerdà acull activitats destacades com la Fira
del Cavall, la festa del Trinxat, la del Roser o l’emblemàtica Festa de l’Estany, inspirada per la Festa Nocturna a
la Veneciana que celebraven els pioners de l’estiueig a
la Cerdanya.

Puigcerdà,
cor de
La Cerdanya
i del Pirineu

Foto: Maria Rosa Ferre (Puigcerdà)

L’estany de Puigcerdà és un dels molts atractius de la
capital cerdana. La seva postal és gairebé tan antiga
com la història. El primer document conservat que en
parla data del 1260. Alimentat per la sèquia, ha estat el
gran subministrador de la vila per a tota mena d’usos.
El recreatiu va arribar a les darreries del segle XIX. La
seva actual fesomia de formes sinuoses és el resultat
de la reforma iniciada el 1991. Abans, l’estany era hexagonal. Són objecte de fotografia les espècies d’aus introduïdes al llarg dels anys i les façanes de les cases
senyorials reflectides sobre l’aigua.
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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

DAINA REN 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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PRIMAVERA A LA CERDANYA
ACTIVITATS A PUIGCERDÀ

Sant Jordi i la
Fira de Primavera
DOS DELS ESDEVENIMENTS MÉS IMPORTANTS DEL
MES D’ABRIL ARRIBEN A PUIGCERDÀ

El 23 d’abril arriba una nova diada de Sant Jordi a Puigcerdà, però aquesta no és només una celebració d’un dia,
sinó que es proposen actes des del dissabte dia 20. I és
que des d’aquest dia hi haurà parades amb llibres i roses
a la plaça de Santa Maria, per a qui vulgui avançar-se a la
diada i fer el regal més típic d’aquestes dates.
El dimarts dia 23, arriba el gruix d’actes, amb les parades
que també hi seran tot el dia, també s’estendran pel passeig 10 d’Abril. Llibres, roses i una gran exposició de novetats hi seran presents. A les 4 de la tarda, els jocs reciclats
faran acte de presència al passeig 10 d’Abril, per al gaudi
dels més menuts. A 2/4 de 6, al mateix passeig, hi ha programada una xocolatada, i a les 6 en punt, a la plaça dels
Herois, es durà a terme la mostra de dansa a càrrec dels
grups Jove i Júnior de Dansart Cerdanya.
A més, a les 7 de la tarda de la Diada de Sant Jordi, la
Colla Castellera de la Cerdanya oferirà una exhibició a
la plaça dels Herois. Els castells, tradició catalana per excel·lència, seran presents a Puigcerdà.
Per acabar els actes de la jornada més literària de totes, el
dimecres 24 d’abril es presenta el llibre del 23è Premi litetari Vila de Puigcerdà, ‘La mirada de les escultures de gel i

altres narracions’. Serà a la sala Sebastià Bosom, de l’Arxiu
Comarcal de la Cerdanya. Una activitat ideal per acabar
els actes de commemoració d’una de les festes característiques de les lletres catalanes i la cultura del nostre país.
I per si no fos prou, el dissabte d’aquesta mateixa setmana, 27 d’abril, arriba una de les dues fires més importants de la capital de la Cerdanya. És la XXIIIa Fira de
Primavera de Puigcerdà.
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Divendres 5 d'abril
Dia Mundial de l'activitat física.

Dissabte 6 d’abril
21.30h Concert de l’Orquesta Harmonie d’Oceja.
Església de Sant Domènec.

Diumenge 21 d'abril
Trisnow La Molina.

SANT JORDI
ACTIVITATS CULTURALS
Dissabte 6 d’abril
18.00h Inauguració de l’exposició, Recull fotogràfic
d’Abel Conesa. Mostra de fotografies en blanc i
negre de l’arxiu personal del fotògraf. Organitza:
Abel Conesa i Museu Cerdà.
19.00h Presentació del llibre: “Montlleó: el
paleolític superior a la Cerdanya”. Resultats de 20
anys de recerca arqueològica. Homenatge a Oriol
Mercadal Fernández. Museu Cerdà.
Dissabte 20, diumenge 21
i dilluns 22 d’abril
Durant tot el dia: Parades de llibres i roses. Plaça
de Santa Maria.
Dimarts 23 d’abril
Diada de Sant Jordi
Durant tot el dia: Parades de llibres i roses.
Exposició de novetats i venda de llibres a metres.
Al Passeig 10 d’abril i a la plaça de Santa Maria.
16.00h Jocs reciclats amb Guixot de 8. Passeig 10
d’abril.
17.30h Xocolatada. Passeig 10 d’abril.
18.00h Mostra de dansa a càrrec dels grups Jove i
Júnior de Dansart Cerdanya. Plaça dels Herois.
19.00h Exhibició castellera amb la Colla Castellera
de Cerdanya. Plaça dels Herois.

Foto: Oriol Grèbol

voluntat de l’Ajuntament que “s’associï Puigcerdà com a
vila esportiva”.
Del 6 al 8 de gener del 1911 es va disputar la primera
edició de la Volta, l’origen de la prova que s’ha consolidat amb el pas del temps com una de les curses més importants i amb més recorregut del món. Després de tres
anys consecutius, fins el 1920 no es va poder viure la 4a
edició, ja que va parar la seva activitat per la 1a Guerra
Mundial. Els anys 1921 i 1922 també va patir una aturada.

Del dilluns 8 al divendres 12 d’abril
Audicions. Escola de Música Issi Fabra. Per horaris
consultar a: www.puigcerda.cat/la-vila/la-vila-1/
escolanusica

Dissabte 27 i diumenge 28 d'abril
Campionat de Catalunya de patinatge sobre gel.
3a Jornada de Lliga Territorial de Natació (JEEC).

Aquesta fira de bestiar és promoguda per l’Ajuntament
de Puigcerdà i l’Associació de Criadors de Cavalls de la
Cerdanya. Es tracta d’una gran oportunitat per veure
aquests animals de ben a prop.

LA VOLTA CICLISTA TORNARÀ A LA CAPITAL CERDANA

La 99 edició d’aquest esdeveniment esportiu de referència al país ha permès que Puigcerdà hagi tornat a viure
en directe la sortida d’una de les etapes de ‘La Volta’. La
voluntat és que en el centenari aquesta efemèride es
pugui tornar a repetir: “Esperem que l’any que ve ens
puguem postular per fer una arribada”, ha detallat el
batlle Albert Piñiera. De moment, la corporació ha confirmat que Puigcerdà serà punt important en la prova.
Una qüestió que “entronca”, subratlla el batlle, amb la

CONCERTS

Entre les seves activitats destaquen el cinquè Concurs
morfològic de cavalls, ‘sobranys i sobranyes’, i també
l’exposició de bestiar boví de Raça Bruna dels Pirineus i
altres races.

Puigcerdà,
punt de referència
Puigcerdà i La Volta ciclista a Catalunya tenen un idil·li
que es manté fins a dia d’avui. La capital de la comarca
ha participat al llarg de la seva història en 26 edicions,
amb 12 sortides i 14 arribades d’etapa. Enguany, i després de 34 anys, la població ha acollit, de nou, la sortida
d’una etapa de Volta. Cal recordar que el ciclista puigcerdanès Miquel Casas va ser campió de la Volta Ciclista a
Catalunya l’any 1944.

ACTIVITATS ESPORTIVES

Dimecres 24 d’abril
20.00h Presentació del llibre del 23è Premi literari
Vila de Puigcerdà “La mirada de les escultures de
gel i altres narracions”. Sala Sebastià Bosom de
l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya.

Divendres 12 d’abril
20.15h Conferències de l’AUCER, “No m’estimis
massa, estima’m sàviament”: les representacions
de l’amor en ka literatura escrita per dones. A
càrrec de la Dra. Mita Casacuberta, professora,
investigadora en literatura contemporània a
la UDG, doctora en filologia i especialista en
narrativa catalana del s. XX. Sala Sebastià Bosom
de l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya.

Dissabte 13 d’abril
I Jornades d’investigació artística en música dels
Pirineus: Concerts comentats. Museu Cerdà.
16.30h Laia Martín, piano. “Sense distàncies”.
17.15h Juan Camilo Rojas, piano. “Noves
perspectives, antigues tradicions”.
18.00h Andra Cârstea, piano. “Inner Roots”.
18.45h Andrés Felipe Molano, piano. “El ritme del
futurisme pianístic de principis del s. XX als EEUU”.
21.30h Luca Chiantore, piano. “inVersions” (artista
convidat).
Entrada lliure a tots els concerts. Refrigeri després
de l’últim concert.
SETMANA SANTA
Divendres 19 d’abril
Divendres Sant
22.00h Processó del Sant Enterrament.
Del divendres 12 al dilluns 22 d’abril
Parc d’atraccions de Setmana Santa. Plaça del Call.
XXIII FIRA DE LA PRIMAVERA

Dissabte 13 d’abril
19.00h Conferència sobre el “10 d’abril”, per Arnau
Mayans. Museu Cerdà.
Dijous 18 d’abril
19.00h Presentació dels llibres: “Honor de poble
poble” i “El gran salt d’en Clarinet”, de Jordi Romeu
Carol. Arxiu comarcal.
Dissabte 27 d’abril
20.30h Presentació de llibre conjuntament amb
Òmnium Cerdanya “Digues un desig”, de Jordi
Cabré. Guanyador del Premi Sant Jordi de Novel·la
2018. Biblioteca Comtat de Cerdanya.
FESTIVITATS

Dissabte 27 d’abril
XXIII Fira de Primavera de Puigcerdà
5è Conocurs morfològic de cavalls “sobranys i
sobranyes”. Exposició de bestiar boví “Raça Bruna
dels Pirineus” i altres races. Recinte firal.

Dimecres 10 d’abril
12.00h Ofrena floral al monument als Herois del
Setge Carlí. Plaça dels Herois.
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ULTRA CERDANYA

L’Ultra Cerdanya posarà
els corredors a prova
LA CURSA PRINCIPAL, LA MARATÓ, SERÀ EL 18 DE MAIG

Un dels grans reptes esportius del calendari cerdà. Seria
inimaginable que els atractius que ofereix l’entorn natural no fossin aprofitats, també, per organitzar esdeveniments esportius de categoria, i l’Ultra Cerdanya destaca
entre els altres per la seva capacitat d’unir en un sol cap
de setmana diverses curses, en llocs tant diversos com
Bellver de Cerdanya, Puigcerdà o Alp (de la mà del Club
Esportiu Cerdanya Pirineus).
Entre tots els recorreguts, la distància reina és sense cap
mena de dubte la Marató. Es tracta d’una prova de 42
quilòmetres i 2.700 metres de desnivell positiu, la primera a disputar-se de tot el cap de setmana del 18 i 19 de
maig. Serà dissabte, des de les 8 del matí, per tal de donar
temps als corredors per afrontar les pujades i baixades
de què consta. Aproximadament 300 esportistes ja han
confirmat que seran a la Cerdanya per disputar aquesta
prova el mes que ve, tot un reclam per als qui es calcin les
esportives, amb l’estímul que la cursa també forma part
de la 18ª Copa Catalana de Curses per Muntanya de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya. Per tant,
des de la mateixa federació es reconeix com una cita destacada entre totes les curses de muntanya del país.
Una primera pujada de gairebé 1.500 metres de desnivell
positiu en els primers 10 quilòmetres definirà els qui optaran a la victòria a la Marató de l’Ultra Cerdanya. Després,
baixada abrupta fins a Campllong, nou ascens de més
600 metres en quatre quilòmetres més, per donar pas
llavors a tot el tram de baixada fins a
l’arribada. La Marató és un reflex de
tot l’entorn natural que podem trobar
a la Cerdanya, passant per llocs emblemàtics com el poble de Meranges,
el refugi i l’estany de Malniu o Fontanera, fins a cloure a Puigcerdà quan
s’arriben als 42 quilòmetres.
Dins la voluntat de descobrir natura,
comarca i fer esport, l’Ultra Cerdanya també compta amb cinc sortides
més: dues proves dedicades als més
petits (curses infantils i una mini vertical), la Short de 9 quilòmetres (dia 19
a les 10 del matí), la Trail de 18 quilòmetres (el diumenge, des de 2/4 de
10) i la VerticalAlp Sky Race. Aquestes
tres últimes tenen el municipi d’Alp i La Molina com a
protagonistes. La Vertical, però, no arribarà fins al mes
d’agost, amb la pujada a la mítica Tosa d’Alp durant una
mica més de set quilòmetres. Enguany també és una de
les quatre proves que formen el calendari de la 10ª Copa
Catalana de Curses Verticals.
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Foto: Oriol Grèbol

La prova ha permès donar
a conèixer la comarca, en
la seva plenitud, fer notar el
seu encant i poder coronar
cims emblemàtics
Emma Roca

L’ultrafondista, bombera i bioquímica establerta
a la Cerdanya Emma Roca coneix bé l’Ultra Cerdanya. Pensa que la prova ha permès “donar a
conèixer la comarca en la seva plenitud, fer notar
el seu encant” i poder coronar “cims emblemàtics”
dins d’un recorregut que, com a tota prova d’ultra
fons, “és dur per
naturalesa”. Creu
que el futur de l’Ultra ha de permetre que la comarca
es converteixi en
un “pol d’atraccció
d’activitats vinculades amb l’esport
i la salut” com, per
exemple,
“algun
congrés,
xerrades... portar coneixement”. L’Ultra
Cerdanya ha estat
una de les proves
escollides dins el
projecte Summit (de salut en les ultramaratons i
els seus límits), amb la voluntat que també ha demostrat Roca per saber i demostrar científicament
si la qualitat de vida a La Cerdanya és millor que en
d’altres comarques, a través d’un estudi autònom
iniciat el 2018.

Concurs de
gossos d’atura d’Osseja
ELS ‘CHIENS DE BERGER’ DEMOSTREN EL QUE
SABEN FER A OSSEJA

El Concurs de gossos d’atura o ‘chiens de berger’ d’Osseja és tot un espectacle digne de veure durant la segona
quinzena de juliol. Se celebra el penúltim diumenge de
mes (enguany, el 21 de juliol) tal i com mana la tradició, i
és la primera prova de la temporada de la Federació de
Concursos de Gossos d’Atura.
Una quinzena de participants de banda i banda dels Pirineus, vestits amb la indumentària del pastor pròpia de
cada regió, criden les ordres al seu gos d’atura des d’una
plataforma fixa. El ca ha de menar un ramat de 20 ovelles a través d’una cursa d’obstacles que recrea les condicions de treball diari a la granja. L’esdeveniment ofereix
altres atraccions a més del concurs, totes relacionades
amb l’associació entre homes i animals.
RECOMANABLE MÉS ENLLÀ DELS ‘CHIENS’

Osseja és una visita recomanable durant tot l’any. Les
seves festes i tradicions tenen un fort atractiu per al visitant a partir de les visites al mateix municipi, on es troba
l’església romànica de Sant Pere o de les caminades al
seu entorn, a la vall de Vanera i del magnífic estany.

35è
CONCURS
INTERNACIONAL
DE GOSSOS
D’ATURA
Diumenge 21 juliol
a partir de les 10h

Concurs amb ovelles i pastors d'arreu, França, Catalunya, País Basc, vestits amb la roba de pastor típica de la seva
regió, que recrea el treball quotidià de pastura. Una magníﬁca ocasió per viure amb familia totes les activitats que
hem preparat per vosaltres, petits i grans, música tradicional, jocs, gastronomia, parades de productes artesanals.
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MÉS INFORMACIÓ: AJUNTAMENT D'OSSÉJA · 00 33 468 04 53 40

PRIMAVERA A LA CERDANYA
FESTIVAL DEL CINEMA DE LA CERDANYA

Festival Internacional de Cinema
de Cerdanya
10è ANIVERSARI AMB GANES DE SEGUIR FENT PASSOS ENDAVANT

Una dècada de cine
El Festival Internacional de Cinema
de Cerdanya, organitzat per la Cerdanya Film Commission, compleix
10 anys amb ganes de seguir fent
passos endavant després d’aconseguir posicionar-se com un dels
festivals referents del panorama
cinematogràfic a casa nostra. Per a
aquest any s’han pensat propostes
innovadores com l’anomenat Laboratori de Creació Audiovisual. La
10a edició del festival se celebrarà
del 3 a l’11 d’agost, tot i que ja es
farà notar durant la Setmana Santa
amb plafons de realitat augmentada on s’hi mostraran continguts.
Un pas més en l’exhibició
de treballs
El Festival Internacional de Cinema
de Cerdanya no es conforma amb
l’aconseguit en aquests 10 anys de
trajectòria i vol fer un pas més en
la seva oferta. “Per celebrar els 10
anys, com sempre, ens arrisquem”,
confessa sense pal·liatius el director del certamen, Jordi Forcada.
Enguany el festival està rebent més
propostes que mai, ja en porta més
de 2.000 de les quals seleccionarà
unes 200, i pensa a superar les 50
sessions de projecció en 9 dies durant els quals s’oferiran un total de
75 hores de treballs audiovisuals
a diferents indrets. La selecció per
al festival, un dels primers que se
celebra a l’any, tornarà a descobrir
alguns dels curtmetratges, llargmetratges i documentals cridats a marcar la temporada.
Mirada de dona
Amb el 10è festival de cinema tornaran els Curtmiratges, aquells films d’autor que tant bons resultats
han donat en passades edicions.
Ena questa ocasió, el certamen vol
dedicar la sessió a produccions fetes per dones, donant protagonisme a la mirada femenina que està
creixent amb força dins el panorama cinematogràfic.
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Un espai per a la creació
Durant 10 anys el Cerdanya Film
Festival ha estat determinant a l’hora d’organitzar activitats per apropar els professionals de la industria
audiovisual a la comarca i fomentar-hi la realització de rodatges. “El
festival és un pol d’atracció perquè
la gent s’adoni que a La Cerdanya es
pot rodar”, constata el seu director,
Jordi Forcada. El resultat és evident.
En les primeres setmanes d’aquest
any s’hi han estat rodant 14 produccions entre espots publicitaris,
pel·lícules o una minisèrie per a Netflix, “amb un impacte total de més
120.000 euros en el sector serveis”,
explica forcada. Enguany el festival
vol fer un pas més en el contacte
dels interessats pel setè art i el territori amb la creació del primer Laboratori de Creació Audiovisual.

}

à

î

}à

L’organització ofereix a una seixantena de persones l’oportunitat d’elaborar un curtmetratge des de Bellver de Cerdanya els dies que durarà
el festival. L’activitat està dirigida a
tota mena de perfils, des de persones experimentades a aquell es
que volen descobrir algun aspecte
de la producció audiovisual. A la
pàgina web del festival, www.cerdanyafilmfestival.cat, poden trobar
la informació per a la inscripció, on
indicaran els rols que voldran desenvolupar durant els dies que dura
el laboratori. A partir d’aquí, es formaran els equips. La projecció dels
curtmetratges resultants es farà el 9
d’agost a la nit a Puigcerdà.
Tecnologia itinerant
El Cerdanya Film Festival vol que tothom sàpiga que enguany celebra
la desena edició. És per això que
ha encarregat el disseny d’una aplicació que permetrà veure en realitat augmentada la imatge final o
l’anunci del festival, així com tràilers
o curts. La iniciativa té una vessant
itinerant amb plafons que recorreran La Cerdanya i molts altres punts
de la geografia.

à î
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PRIMAVERA A LA CERDANYA
2 DIES DE TIRAL DE CLÀSSIQUES

2 Dies de Trial
de clàssiques
19A EDICIÓ DELS 2 DIES D’ALL-GER-BELLVER-MERANGES

Nova oportunitat per veure i viure l’espectacle del motor
i del trial a la Cerdanya. Els 2 Dies de Trial de Clàssiques
d’All - Ger - Bellver - Meranges complirà els pròxims 18
i 19 de maig 19 edicions a la seva esquena. La prova de
motor de llarg recorregut a la comarca deixa la seva empremta entre els participants, el sector esportiu, comercial i restaurador de La Cerdanya i, també, entre el món
del trial d’arreu.
Ja s’ha confirmat la presència d’uns 250 pilots, tot i que
s’havia establert un límit inferior als 200. Ara bé, en
menys de tres hores d’obertura d’inscripcions, es van
desbordar totes les previsions. A més, des del Motor
Club 80/Motocat, organitzadors de l’esdeveniment esportiu, també s’ha anunciat que repetiran a la prova
una gran sèrie de noms destacats del món del trial.
Entre aquests, el campió finlandès Yrjo Versterinen o
d’altres pilots participants a diverses edicions del Campionat del Món i de proves de nivell.
El Trial d’All havia estat
prova del Campionat
Hi haurà uns 250
de Catalunya i d’Espanya, però actualment
pilots particis’aposta per “ser una
prova
internacional”,
pants d’arreu del
com destaca Jordi Villalmón, que hauran
ba, president del moto
club organitzador, “de
d’afrontar tamqualitat i que la gent
repeteixi”. “És un esdebé la tradicional
veniment molt imporzona ‘cega’ de la
tant per a la comarca”,
explica Villalba, perquè
competició
a més dels participants,
en total la prova genera
un moviment de més de 1.000 persones durant el cap
de setmana (entre organització, seguidors, familiars, periodistes i aficionats al món del motor i del trial). Des de
l’entitat també agraeixen els uport dels ajuntaments implicats en la prova i de la Comissió de Festes d’All.
El trial de clàssiques se celebra en les categories de Pre65, Pre-75 i Clàssiques i en tres dificultats (groc, verd i
blau). Comptarà amb 18 zones cada dia (tot i que diumenge s’escurça el circuit) diferents entre les dues jornades, en un recorregut totalment diferent respecte
l’edició de l’any passat, oferint també dinar el diumenge i encarregant-se l’organització del repostatge de les
motos. Els primers pilots faran la sortida el dissabte a
les 9 i el diumenge a 2/4 de 9 del matí. Com és tradició,
diumenge hi haurà una zona ‘cega’, que els pilots hauran
d’afrontar sense inspeccionar prèviament. Tot un espectacle que “no vol morir d’èxit”, diu Villalba, però que ja no
pot faltar dins el calendari esportiu de la Cerdanya.
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PRIMAVERA A LA CERDANYA
EL TREN GROC

El Tren Groc

Per aquesta línia, la 13, hi circulen 13 trens, que van ser
construïts el 1909 i que han estat renovats en dues ocasions. Recentment van ser incorporats dos automotors
més Stadler, que tenen un paper més discret. Amb l’arribada de l’estiu, als trens s’incorporen cotxes descoberts
tipus jardineres que són altament sol·licitats entre els
usuaris, una mena de terrasses sobre rodes que fan les
delícies de grans i petits.

62 QUILÒMETRES DE POSTALS

UN RECORREGUT D’ALTURA
La Cerdanya és un indret tan ric i divers que demana ser
vist amb calma i bons aliments. Al visitant, però, pot serli útil copsar d’una sola volada una part del bast d’aquest
territori, com és l’Alta Cerdanya, en alguna de les jornades del seu viatge. Pocs mitjans de transport poden oferir
una ràpida visió de l’imponent paisatge que acull alguns
dels pobles cerdans, i només un ho fa amb la velocitat
justa per fixar-se en els detalls. Es tracta del Tren Groc,
la línia ferroviària de via
La Tor de Querol
mètrica amb
cotxes color
La Guingueta d'Ix
canari que,
a més d’un
Sallagosa
transport,
constitueix
Font-romeu
una atracció
Montlluís
en sí mateix,
per la seva
Fontpedrosa
fisonomia i,
sobretot, el
Oleta
seu extens
recorregut.
Vilafranca de Conflent
Oficialment
anomenada línia de Villefranche – Vernet-les-Bains en
Latour-de-Carol, s’hi pot pujar a qualsevol de les seves
estacions per desplaçar-se a algun municipi de l’Alta
Cerdanya o el Conflent – un sol tram ja pot suposar un
regal per a la vista – o, simplement, deixar-se portar pel
conjunt de la seva línia, de Vilafranca de Conflent a La
Tor de Querol, amb l’únic pretext de contemplar el paisatge que ofereix, els rius, les fondalades, les carenes,
els cims i els pendents. El Tren Groc permet descobrir
des d’una perspectiva privilegiada la Vall del Tet i els
altiplans de l’entorn.

El Tren Groc està molt ben connectat amb altres línies del
seu entorn, en el seu extrem oriental, a través de l’estació de Villefranche – Vernet-les-Bains, amb la línia fins a
Perpinyà; a l’oest, amb la xarxa ferroviària francesa a través de l’estació internacional de Latour-de-Carol-Enveitg,
i amb Ripoll i Puigcerdà a través de La Tor de Querol.

Foto: xavierfebres.com

Foto: turisme-canigo.cat

EL MÉS EMBLEMÀTIC DE LA CATALUNYA NORD
El Tren Groc ofereix 62 quilòmetres de postals que es
poden contemplar a una velocitat màxima de 55 km/h.
28 dels 62 quilòmetres recorren la comarca del Conflent,
superant un desnivell de 1100 metres a través de túnels
i ponts. Destaquen pel seu atractiu el viaducte de Sejourné o Fontpedrosa, suspès a 65 metres del terra, i el pont
de Gisclard o de la Cassanya, entre Sautó i Planès, l’únic
pont penjat ferroviari encara en servei a França, situat
a 80 metres per damunt d’un precipici. La majoria de la
distància del seu recorregut, 34 quilòmetres, recorren La
Cerdanya. El seu punt culminant es troba a l’estació de
Bolquera-Elna, l’estació més alta de la SNFC (Societat Nacional de Ferrocarrils Francesos), a 1.593 metres d’altura.

DECORACIÓ I RESTAURACIÓ DE MOBLES A DOMICILI

Viu l’experiència
de restaurar el teu
moble amb
l’acompanyament
d’un professional

Mapa
recorregut
Tren Groc
www.artsans.cat | info@artsans.cat | Telèfon-Whatsapp: 623 19 56 53
Barcelona | Àrea metropolitana | Cerdanya
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Fem servir exclusivament productes Fusion, de
zero VOC (Volatile Organic Compounds),
ecològics, solubles en aigua i sense olor.
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TÍTOL APARTAT

CAMPANAR DE SANTA MARIA DE PUIGCERDÀ

El Tren Groc va ser posat
en servei el 1910 entre
Vilafranca de Conflent i
Montlluís amb l’objectiu
d’apropar l’Alta Cerdanya
a Perpinyà a través del
Coll de la Perxa.

Història del
Tren Groc
UNA LÍNIA MODELADA PER L’OROGRAFIA
I LA HISTÒRIA
El Tren Groc va ser posat en servei el 1910 entre Vilafranca de Conflent i Montlluís amb l’objectiu d’apropar
l’Alta Cerdanya a Perpinyà a través del Coll de la Perxa.
L’obertura es va retardar un any respecte del previst per
un tràgic accident durant un viatge de prova, el descarrilament del tren, que va costar la vida a sis persones. Un
any després de la seva inauguració, la línia va ser perllongada fins a La Guingueta i el 1927 fins a la Tor de
Querol.
L’orografia del terreny va obligar a construir un tren de
via mètrica i no de via ampla. D’altra manera hagués
calgut un túnel de més de 13 quilòmetres entre Fontpedrosa i Sallagosa. Un altre factor determinant són els
pendents d’entre 40 i 60 mil·lèsimessimes. Van condicionar el sistema de
tracció
elèctrica,
que es proveeix des
L’orografia
d’un tercer carril a
850 volts. Les dues
del terreny
decisions van ser
va obligar a
preses pel llavors
enginyer de Bridges
construir un tren
and Roads i director
de via mètrica i
del departament de
control de la comno de via ampla
panyia del Sud, Jules
Lax, i el conseller
general Emmanuel
Brousse. Amb el transcurs del temps, les dues decisions
s’han evidenciat com un encert. El tercer factor modelador de la línia de Cerdanya són les fronteres administratives. El seu recorregut es retorça per evitar-les així com
també Llívia, terme municipal català enclavat en territori
francès. Els revolts sorgits per salvar aquestes fronteres
administratives, però, proporcionen un resultat positiu
per al viatjant sense presses, i és un recorregut plaent
que descobreix algunes de les millors vistes d’aquesta
terrassa mòbil per sobre de la Catalunya Nord.
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Font: radioarrels.cat

El campanar que tot ho
veu i es veu d’arreu
UNA PARADA OBLIGATÒRIA DEL VISITANT QUE
PASSEJA PER PUIGCERDÀ

El campanar de Santa Maria és parada obligada del visitant que passeja per Puigcerdà. És fàcil de veure entre
les façanes dels edificis de la vila i no deixa de sorprendre quan s’arriba a la plaça del mateix nom. El campanar
és un dels darrers vestigis de l’antiga església parroquial
i sens dubte el més visible, des que el 1936 va ser enderrocada. A la Guerra Civil, el temple va patir l’espoli de
voltes i parets per revendre’n els carreus i les làpides.
Actualment, el campanar s’alça com un fantàstic mirador
de 35 metres d’alçada des d’on es gaudeix d’una extraordinària vista panoràmica de tota plana, amb la serra del
Cadí presidint la vall Cerdana. A peu de carrer acull també l’oficina del Patronat de Turisme de Puigcerdà.
L’església de Santa Maria va començar a ser construïda
el 1177. Del que resta en l’actualitat en destaca la portalada ogival interior, del segle XIV, feta de marbre roig
d’Isòvol, que havia correspost a l’entrada principal del
temple. La formen cinc arquivoltes amb alternança de
motllures rodones i pentagonals sobre 10 columnes circulars coronades amb capitells decorats amb motius vegetals. A la dreta, es conserva el baix relleu d’un traginer.

L’excavació arqueològica que es va fer el 2013 ha deixat
al descobert, a més del campanar i l’entrada principal de
l’antiga església, el mur nord de la nau i tres contraforts del
primer temple d’estil romànic, construïts entre els segles
XII i XIII. També s’ha localitzat el fossat, associat al tancament defensiu de la vila a partir del segle XII. A l’interior
d’una de les criptes encara hi ha una arcada del pont pel
qual es passava a aquest fossat i s’accedia al portal nord de
la muralla, que connectava amb la vila nova i el call jueu. La
documentació relacionada amb l’església que es conserva
dona compte de la seva transformació en un temple d’estil
gòtic, entre els segles XIII i XIV, així com les conseqüències
de diversos desastres que l’edifici va patir des del segle XV.

Font: tren-groc.iguadix.es

Font: tren-groc.iguadix.es
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FONT-ROMEU

FONT-ROMEU

Patrimoni i història,
grans aliats

Les Bulloses
Tranquil·litat i bellesa

FONT-ROMEU, ODELLÓ I VIÀ ÉS UN MUNICIPI QUE
COMBINA PATRIMONI NATURAL I ARQUITECTÒNIC

Font-romeu, Odelló i Vià, situat a l’Alta Cerdanya, és un
municipi conegut pel seu entorn privilegiat. Situat al peu
de l’estens bosc de Font-Romeu, al sector més oriental
del Carlit, aquest municipi uneix muntanya, paisatge i
naturalesa en la màxima esplendor. El nom de Font-romeu prové gràcies a una ermita. Els pelegrins que hi
anaven eren cridats romeus, la qual cosa va acabar donant el nom a Font-romeu.
Per si alguna cosa és coneguda aquesta població és per
les seves pistes d’esquí, ja que compta amb una de les
estacions més antigues del Pirineu. No obstant, el municipi és molt més que això, i és que compta amb un
important patrimoni cultural.

d’art a més alçada d’Europa i les obres que la composen
reflecteixen les influències artístiques transfronteres.
És un enclavament insòlit, fet amb esquís reciclats, els
quals conviden a un pausa contemplativa.
Un punt que no podem deixar d’anar a visitar és el Forn
Solar, un laboratori d’excel·lència amb renom mundial.
És el primer gran projecte d’aquestes característiques
construït al món amb aquestes dimensions, ja que la
gran parabòlica està inscrita des del 2009 com a monument històric. La visita a ‘l’héliodyssée’ és una proposta
lúdica i pedagògica tant per a petits com per a grans.

L’àrea de les Bulloses és un espai natural protegit. L’encant del lloc resideix en el paisatge lunar, així com en la
multitud de petits llacs que anem trobant seguint el sender que porta fins al pic del Carlit. És el llac a major altitud dels Pirineus (2000 metres) al qual es pot accedir
per carretera o amb telecadira. La utilització massiva del
vehicle particular que es va fer en el seu dia va provocar l’actual regulació de l’accés al lloc. Arribem a l’estany
amb autobús llançadora, on comença la carretera “des
Bouillouses”, o amb el telecadira que surt de Font Romeu.
Es va construir una presa impressionant, la del Llac de
la Bullosa, a principis del segle XX, per regular el cabal
del Tet. Mitjançant una central hidroelèctrica construïda
a aquest efecte, produeix tota l’electricitat que el Tren
Groc necessita.

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 seva qualitat de neu, el
seu equipament i el més assolellat. El 1937, es va
instal·lar el primer remuntador, encara que l’estació no es va construir fins a la segona Guerra
Mundial. Actualment, té territoris connectats amb
un sol paquet per gaudir el doble: 43 km d’esquí
alpí i 111 km d’esquí nòrdic.

Ofereix una arquitectura pirenaica de primer ordre i n’és
prova, per exemple, l’església d’Odelló. Edifici romànic,
protegit com a monument històric el 9120, va ser engrandida al segle XVIII i considerablement transformada
al XIX. A l’interior conserva un bonic retaule que reprodueix la vida de Sant Martí, a qui està dedicat el temple.
Un punt d’interès,
també, és l’ermita
del Calvari, un lloc
Passejar per la vila et
fa viatjar en la història. de pelegrinatge
de la ruta de Sant
Patrimoni, cultura i
Jaume que li dona
història s’uneixen a
nom a la vila: la
font del pelegriFont-romeu
natge. L’ermita va
ser construïda a
partir del segle XVII. A l’interior, hi podem trobar un retaule barroc de l’artista català Joseph Sunyer i a l’altar
major, una escala condueix al Camaril, un petit rebedor
dedicat a la verge de Font-Romeu, una escultura romànica de fusta daurada del segle XI. Tots els anys, el 8 de
setembre se celebra una processó en la qual l’estàtua
de la Verge és conduïda fins a l’església d’Odelló, on passarà l’hivern abans de tornar a l’ermita el diumenge de
la festa de la Trinitat. A 300 metres al sud-est de l’ermita
es troba el port del Calvari de Font-Romeu. Allà comença un via crucis que condueix a un cim, des d’on s’albira
una magnífica panoràmica de Cerdanya i els cims circumdants.

Per últim, un altre punt que no es pot deixar de visitar a Font-romeu és l’església de Santa Coloma, on es
pot admirar el bonic portal, ornamentat d’arquivoltes,
d’aquesta església romànica. La seva part interior està
composada de capitells provinents del palau dels Comtes de Cerdanya, a Ix. Les primeres lloses funeràries que
s’hi troben daten dels segles XVI i XVII.

L’art també es patrimoni d’aquesta població de l’Alta
Cerdanya. Durant l’any, el Museu sense murs ens convida a una passejada cultural pels boscos comunals de
Font-romeu, on l’art contemporani es fusiona amb la
natura. Aquest espai, ple d’escultures, esdevé la galeria
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BOLVIR

www.bolvir.cat
museu@bolvir.cat
972.895.192

Un petit poble
amb una gran història
S'HI PODEN TROBAR VESTIGIS DES DEL SEGLE IV aC

Bolvir, on hi conflueix la historia
Bolvir, a la Vall Cerdana, és un petit poble amb una gran
història. Al municipi s’hi poden trobar vestigis de la gran
majoria de pobles que han deixat petjada a Catalunya
des del segle IV aC., quan els ibers van construir-hi el poblat ibèric, ara un important jaciment arqueològic. Bolvir
és alhora un poble de contrastos, i és que compta amb
elements d’avantguarda com, per exemple, les instal·lacions del real Club de Golf de Cerdanya, el primer a ser
construït a la comarca. Bolvir té molta història a explicar
i molt per veure.

MUSEU I JACIMENT ARQUEOLÒGIC
Sala d’exposicions i visites guiades

Entrades
Adults 3€ / Jubilats 2€
infants (5-15 anys) 1€
Visita guiada 1€
Foto: Rosa Maria Ferre

Més que el jaciment
A Bollvir es poden trobar notables conjunts històrics
més enllà del poblat ibèric, com són l’església parroquial
romànica de Santa Cecília, el castell, la capella i la Torre
del Remei, així com l’església parroquial de Sant Climent
de Talltorta. La història també hi passa en forma del camí
de Sant Jaume, que travessa part del terme municipal.

HORARIS
Dill-Div 8-15h (Contactar 972.895.001)
Dis 11-14h 16-18h · Dg i festius 11-14h
PONTS, SETMANA SANTA I ESTIU
Obert cada dia

ESGLÉSIA
SANT CLIMENT DE TALLTORTA
Capella sixtina de la Cerdanya
Pintures barroques
Fortificació contra el pas del temps
El jaciment arqueològic del Castellot de Bolvir és un dels
pocs poblats ibèrics localitzats al Pirineu i un dels més
coneguts. Va ser construït ja amb estructures defensives a la primera meitat del segle IV aC. S’hi havien realitzat activitats agrícoles, ramaderes, tèxtils i ceràmiques.
L’arribada dels romans el segle II aC. va suposar la reforma del poblat i la construcció d’una nova entrada monumental i fortificada, a més de la introducció de l’activitat
metal·lúrgica. A l’alta edat mitjana, entre els segles X i XII,
va tornar a ser un vilatge fortificat.
El Castellot de Bolvir és encara avui dia objecte d’estudi,
a través d’excavacions i recerques. Les diferents fases
del jaciment són explicades molt a prop, a l’Espai Ceretània, a través de recursos interactius i audiovisuals i un
taller d’arqueologia per a la neteja i restauració de les
peces trobades a les excavacions.

Els catalans universals de Pilarín Bayés
A l’abril al museu de Bolvir pot visitar-se un recull d’il·lustracions de la il·lustradora i dibuixant osonenca Pilarín
Bayés sobre la vida d’alguns dels catalans més universals. L’artista ha escollit per al seu traç les vides de Salvador Dalí, Antoni Gaudí, l’Abat Oliba, Josep Pla, Pau Casals,
Josep Maria Subirachs, Pompeu Fabra i Mercè Rodoreda.
El museu estarà obert del 13 al 21 d’abril de les 11 del
matí a les 2 de la tarda i de les 4 a les 6 de la tarda.

Entrada + visita guiada 2€
Servei moneder 1€
(visualització des de l’exterior amb
encesa de llums)
Horari en obertura de museu

EXPOSICIÓ
Pilarín Bayés

13 d’abril Inauguració exposició
12h La Pilarín intervindrà i signarà
petites històries

Foto: Illadelsllibres.cat
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Des de l’inici fins ara la Pilarin ha
il·lustrat més de 920 llibres,
alguns traduïts a vuit idiomes.
Ha col·laborat en innombrables
publicacions, exposicions d’obra
original, i els seus dibuixos s’han
aplicat a tot tipus de suports i
formats.

Ajuntament de Bolvir

PARC ANIMALIER DES ANGLES

Els animals salvatges
dels Pirineus
EN EL SEU ESPAI NATURAL

Veure de ben a prop segons quins animals sembla impossible, però al parc d’animals dels Angles, a Capcir, això es
converteix en una realitat. Més de 200 animals viuen en
un dels parcs d’animals salvatges més importants d’Europa, de 37 hectàrees de pinedes, a pocs quilòmetres de
Puigcerdà, a tocar de les estacions d’esquí dels Angles i
Font Romeu, entre els 1.700 i els 1.800 metres d’altitud.
S’hi poden veure animals salvatges dels Pirineus en el seu
hàbitat natural i això
ho transforma en
Més de 200
una visita adequada
exemplars viuen
per a tota la família.
La visita es fa a peu,
en un dels parcs
seguint uns circuits ja
d’animals salvatges marcats. N’hi ha dos,
un de curt de 1.500
més importants
metres i un de llarg
d’Europa
de 3.500, que poden
durar entre una i
dues hores, respectivament. Per veure’ls, però, cal anar
ben preparat: bon calçat i roba d’abric per si fa mal temps.
El parc obre tot l’any i permet als visitants familiaritzar-se
amb els grans animals salvatges dels Pirineus. Entre d’altres, hi podem veure l’os bru. Tot i que ja fa uns anys que
d’aquests animals n’hi ha molt pocs als boscos dels Pirineu, allà n’hi trobem dos exemplars. També hi podem veure daines. Tant a elles com als ossos, els visitants els reparteixen llaminadures que els han donat els cuidadors dels
animals. Les daines, però, de la mateixa manera que els
cérvols, mengen amb desconfiança davant els estranys.
Els animals més grans que trobem
al parc són els bisons. Fa més de mil
anys als Pirineus hi havia animals
que s’hi assemblaven, però ara ja no
en queden. Al parc dels Angles també hi podem veure isards, marmotes, porcs senglars, cabirols, cabres
salvatges i llops. La varietat dels seus
emplaçaments convida, a més, a descobrir la rica flora dels Pirineus.
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2 Parcs Residencials
****

LE VEDRIGNANS

CERDANYA

Route de Vedrignans. 66800 Saillagouse

Consulta’ns
Mínim 5 mesos.

****

EL PASTURAL
Route de Puigmal. 66800 Err

UNA DESTINACIÓ PRIVILEGIADA PERQUÈ PASSEU UNES

BONES VACANCES TOT L’ANY
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 2018-2019

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

E

D

Anar de visita a aquest parc és viure
intensament una aventura a la muntanya, al costat de la família o dels
amics. Es tracta d’una excursió enriquidora des de molts punts de vista.
Per anar-hi s’ha de pagar entrada. La
dels adults val 14 euros; la dels nens,
12, i si són més petits de quatre anys,
tenen l’entrada gratuïta.

LLOGUER
PER
TEMPORADA

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

Totalment equipades
De 55.000 a 175.000€

IVA inclòs, sense despeses de notari

XA

A
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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
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PRIMAVERA A LA CERDANYA
VIII MOSTRA DE FORMATGES D'ALP

El formatge i els productes
làctics frescos, en fira
ALP ORGANITZA UNA NOVA MOSTRA DURANT L’ABRIL

L’elaboració de làctics i productes relacionats amb la llet
és una tradició ben arrelada als municipis pirinencs catalans. Bona prova d’això és la mostra que, anualment,
organitza l’ajuntament d’Alp. El pròxim 21 d’abril, el municipi acollirà la vuitena edició de la Mostra de formatges
i productes làctics frescos de la Cerdanya i l’Alt Urgell.

La fira alimentària proposa un conjunt d’activitats que
combinen la promoció dels productes amb l’entreteniment i també la gastronomia. Durant tot el dia, des de
les 9 del matí fins a les 8 del vespre, la plaça Major d’Alp
esdevindrà el cap i casal del sabor gràcies al mercat artesà que s’hi establirà. Allà s’hi concentraran els productors formatgers i artesans d’oficis de la Cerdanya i també
l’Alt Urgell. A més, la formatgeria Aramburu, englobada
dins la marca de qualitat Idiazabal, serà convidada a l’esdeveniment.
De vaca, de cabra, d’ovella, amb romer o amb oli... s’hi
podran trobar una gran varietat de productes elaborats
en aquest punts del territori català i que són sinònim de
qualitat i 'saboir fer'. L’esdeveniment, a més, comptarà
amb uns convidats de luxe que l’amenitzaran. El grup
ripollès Els Randellaires portarà la música d’arrel de la
comarca veïna amb un repertori tradicional on al seva
base és el cançoner del Ripollès.
Pels vols de 2/4 de 12 del migdia serà el torn de l’inici del
VIII concurs de formatges i productes làctics frescs de la
Cerdanya i l’Alt Urgell, a la carpa situada a la plaça Major. En aquesta edició s’entregarà l’or, la plata i el bronze
com a millor formatge i també es reconeixerà el producte més excels en làctic fresc.

La gastronomia, a més a més, també serà un pal de paller
en la proposta que realitza el municipi d’Alp. Des del 15
fins al 22 d’abril, restaurants i bars de la població elaboraran plats cuinats amb el formatges presents a la mostra.
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Quants anys fa que funciona la Vall de Meranges?
Els primers formatges els vam començar a fer l’any
2000, i a partir del 2002 ens hi vam començar a dedicar professionalment. Ara mateix tenim unes 400 ovelles i unes 40 cabres.
I això quina producció permet?
En quantitat no t’ho sabria dir, fem bastant formatge
en unes 20 varietats, de les quals dues són mixtes de
cabra i ovella, unes cinc o sis són de cabra i la resta
són d’ovella.
Quin és el més popular?
El tradicional, el semicurat de Meranges, que és amb
el que vam començar. I també el reserva, que és el
clàssic d’ovella.
I les novetats?
Hem anat fent coses amb pastes toves, amb cremosos, i el més nou que tenim i que ha agafat més prestigi és la Carbassa. També és el més costós de fer. Rep
el nom de la muntanya que tenim a sobre la casa i és
un formatge que té dos anys de maduració, fet només
amb llet de primavera i té molt gust i és potent. Compta amb molts reconeixements. Un altre que també és
nou és el Vailet, que només el fem a l’hivern. És molt
especial, amb fong blau per fora. És molt delicat.
S’acosten fires i mostres gastronòmiques.
Us prepareu per anar-hi?
Anem a moltes fires, però no a les que no siguin específiques de formatge, ja que tenim molta feina també als
mercats setmanals. Però sí, estem preparats per ser-hi.
Ara bàsicament esteu produint i venent
constantment...
Ara estem a un nivell que és on volíem arribar, no podem créixer més perquè sinó no ho podríem controlar. A partir de la nostra pròpia llet, fem el formatge
que podem fer.
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MERCAT ARTESÀ - De 9 a 20 h. - Pl. Major

- Formatgeria convidada: ARAMBURU, Idiazabal Guipúscoa.
- Productors formatgers i artesans d’oficis de La Cerdanya i L’Alt Urgell.
- Amenitzat pel grup “Els Randellaires”.

VIII CONCURS DE FORMATGES I PRODUCTES LÀCTICS FRESCS DE
LA CERDANYA I L’ALT URGELL - D’11.30 a 13 h. - Carpa, Pl. Major
Categories al millor formatge: Or, Plata i Bronze i millor producte làctic fresc.

VIII MARIDATGE DE FORMATGES DE LA CERDANYA I L’ALT URGELL
AMB VINS - A les 18 h. - Carpa, Pl. Major
Ofert per Àngel Garcia Petit, enòleg

RESTAURANTS I BARS DEL MUNICIPI OFERIRAN PLATS CUINATS AMB
ELS FORMATGES PRESENTS A LA MOSTRA - Del 15 al 22 d’abril
Col·laboren:

Organitza:

La Molina - Masella
(La Cerdanya)

àct
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El formatge i el vi són dos dels pilars de la dieta Mediterrània i junts formen una combinació ideal. Han de
maridar amb harmonia, preservant-se i potenciant-se
entre si. Això és el que detallarà l’enòleg Àngel Garcia,
qui oferirà un maridatge entre aquests dos productes
perquè formin el millor matrimoni possible.

ENTREVISTA A ALBERT PONS, DELS
FORMATGES VALL DE MERANGES

L

Aquesta fira, endegada l’any 2012, té un doble objectiu:
per una banda, vol contribuir als productes derivats de la
llet, no tan sols el formatges, sinó també els matons, les
qualles o els iogurts i, per altra banda, vol ser un revulsiu
en l’economia de la vila i també del turisme de la zona,
una suma de sinergies amb un dels productes estrella de
la comarca com a protagonista.

PRIMAVERA A LA CERDANYA
LLÍVIA

Interessats per Llívia
UN DELS POBLES MÉS BONICS DE LA CERDANYA

Llívia, municipi de la Baixa Cerdanya enclavat a l’Alta
Cerdanya, és un dels més bonics d’aquesta terra. El seu
barri vell, declarat d’Interès Cultural, el formen cases
típiques de la zona, amb teulada de pissarra, portals
de clau granítica, façana de pedra picada i balconades i
porticons de fusta.
Testimoni del passat romà
El 2013 va ser identificat el Fòrum romà de Llívia, l’únic
trobat en ple Pirineu. És un conjunt de planta rectangular amb una plaça central vorejada per pòrtics. En
l’excavació van ser trobats cinc fragments d’estàtues
de marbre amb unes dimensions que doblaven l’escala
humana.
De farmàcia a museu
El Museu Municipal de Llívia és un dels grans atractius
de la vila. La visita comença amb una mostra de peces
arqueològiques i documentals que van des del neolític
als nostres dies, i acaba a l’espai dedicat a la Farmàcia
Esteva, origen d’aquest emblemàtic edifici. La Farmàcia
Esteva data del 1415 i és considerada una de les més
antigues d’Europa. Ho testifiquen algunes peces excepcionals que es poden veure al museu.

Horaris del museu
Dimarts 15.00 a 18.00
De dimecres a dissabte 09.00 a 13.30 - 15.00 a 18.00
Diumenges i festius 10.00 a 14.00
Tancat diumenge a la tarda dilluns i dimarts al matí

Llívia de festa
Del 26 al 29 d’abril Llívia celebra les Pasqüetes, la seva
festa major. Hi ha programades activitats per a totes les
edats, amb Dj’s i les actuacions musicals de El Pot Petit i
la Mermelada Band, l’Orquestra Montgrins i la Selvatana.
Diumenge 28 a les 5 de la tarda al poliesportiu de Llívia es
presentarà el nou vídeo de promoció turística de la vila.
Algunes setmanes després, el 12 de maig, Llívia celebra la
Festa del Castell, una intensa jornada d’activitats celebrada dalt de la fortificació i a l’aparcament de l’església de
Nostra Senyora dels Àngels, amb representacions teatralitzades, mercat i tallers de temàtica medieval.

PIRINEUS

99.1FM
La ràdio
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PRIMAVERA A LA CERDANYA
LLÍVIA

Rutes de Llívia

del 26 al 29 d’abril

PERDRE’S PER LA ‘IULIA LIBICA’

Potser pel passat romà de la vila, a Llívia existeixen interessants camins que, abans de portar a Roma, porten
fins a indrets de gran interès. Sortint del centre històric
del municipi, el terme municipal té molt a oferir en poc
temps. Enumerem algunes de les rutes que s’hi poden fer.
Castell des d’on atalaiar
Sortint del costat de l’església de Nostra Senyora dels Àngels comença un camí que després de 20 minuts porta
fins al cim del turó del Puig, que ofereix unes vistes espectaculars de la plana cerdana. A la curta distància descobrirem les restes del castell, format pel recinte senyorial,
amb la torre mestra, i un recinte jussà tancat on hi vivia
la població. A l’interior del complex s’hi pot veure encara
conservada una cisterna coberta amb volta de canó. La
datació de les restes va del segle IX al XV, quan va ser destruït per les tropes de Lluís XI.

Sofre o ferro
El camí de les fonts, d’una hora i mitja de durada i 100
metres de desnivell, permet refrescar-se al torrent d’Estauja i de Rocacanal o gaudir dels beneficis terapèutics de
les aigües de la font del sofre, del xàfec o del ferro. La del
sofre es troba a la vall del riu Egat, prové de Roca Canal i
és mineralitzada per la dissolució de quars i ferro a les aigües subterrànies. És bona per a les malalties de la pell, el
fetge o les gastrointestinals. La font del ferro surt a la vall
del torrent del Tudó de Roca Canal. És aigua oxidada, poc
mineralitzada i amb poca duresa, bona per a les anèmies.
Les barraques dels pastors
Aquest itinerari porta fins a construccions d’arquitectura
rural – barraques de pastor, pletes, feixes o un aqüeducte
– que mostren el mode de vida en l’antiguitat.

AL CASTELL

DISSABTE 27
15h Campionat de botifarra Cals Frares

12h Representació teatral de l’oferiment del
privilegi que ens atorga Jaume I i per habitar
la falda del castell, amb l’animació musical
de ‘Caladrius’
Poliesportiu

19.30h Presentació llibre
‘La niña de la cajita de cerillas y otros cuentos’,
de Paco Riera Sala d’actes de l’Ajuntament
A partir de les 23.30h Cafè Trio,
Dalton Band & Dj Xandri’s Poliesportiu
10h a 13h i de 16h a 18h Parc Infantil
Hora d’esbarjo
El Parc de Sant Guillem és una extensa àrea d’esbarjo en
la ribera del riu Segre. S’hi poden trobar àrees de jocs infantils, un circuit de salut, una piscina, una àrea de pícnic,
una pista polivalent i l’ermita de Sant Guillem, patró de
Llívia. Des d’aquí es pot iniciar una ruta circular de 8 quilòmetres per sectors rurals de la Cerdanya com Gorguja
o Onzès.
Les Bulloses
Encara al terme municipal, una alternativa a les rutes esmentades és anar a la recerca dels llacs de les Bulloses,
un paisatge endinsat en boscos i prats al Baix Carlit i al
Bac de Llívia. S’hi pot arribar per un camí de 15 quilòmetres i bastant desnivell, el mateix que el bestiar transhumant solia remuntar per passar-hi l’estiu.

DIUMENGE 28
13h Sardanes amb la cobla Montgrins
Plaça Major
17h Presentació video promocional
de la vila de Llívia Poliesportiu

13.30h Esbart dansaire Fontcoberta
14h Dinar popular Venda de tiquets al museu
municipal de Llívia (15€)
Ball de tarda amb Xarop de canya
Plaça del Molí
16.30h - 18.30h Taller de circ medieval
Poliesportiu

10h a 13h i de 16h a 18h Parc Infantil

Durant tot el dia Mercat Medieval

DILLUNS 29
10h FEFE i CIA (animació infantil)
Sala Teatre-Fòrum

14h Dinar de germanor amb la cobla Selvatana
Poliesportiu
18h Concert i ball amb l’orquestra Selvatana
Poliesportiu

34

AL PÀRQUING ESGLÈSIA
NTRA. SRA. DELS ÀNGELS

Durant tot el dia Recreacions i activitats
medievals amb terra d’Arquers de
Vall-llobera i camp de tir amb arc

13h Sardanes amb la cobla Selvatana
Plaça del Molí

Primavera 2019

11h Visita guiada
Runes del Castell

18h Concert i ball amb l’orquestra Montgrins
Poliesportiu

12h Partit Futbol casats contra solters

V

12 DE MAIG

DIVENDRES 26
A partir de les 23.30h Nit de joves
La Banda del Coche Rojo, Karaoke’s
Band & Dj Xandri’s Poliesportiu

18h El Pot Petit i la Mermelada Band
(animació infantil) Sala Teatre-Fòrum

Fent de pelegrí
La Ruta de Sant Jaume travessa la vila de Llívia i condueix
a Puigcerdà caminant set quilòmetres. El camí passa per
Ur i per l’església de Sant Jaume de Rigolisa.

VII FESTA
DEL CASTELL

Per pujar al castell:
A peu (20min), amb bus o amb burros

PRIMAVERA A LA CERDANYA
AGENDA

12 ABRIL

Museu de Bolvir
Parc natural del Cadí-Moixeró
Tot el dia. Instawalk

Bellver de Cerdanya

Puigcerdà

Fins al 3 de maig. Gran Exposició
del Carnestoltes Tradicional
de Bellver.
Sala Cadí del Centre Cívic

I Jornades d’investigació artística
en música dels Pirineus. Concerts
Comentats

Puigcerdà
Fins al 22 d’abril. Parc d’atraccions
de Setmana Santa
Plaça del Call de Puigcerdà

Llívia
Cicle Iulia Libica d’Història i
Arqueologia. Museu Municipal
de Llívia
11.00 - 13.00 Tallers d’arqueologia
Taller excavem al museu
Taller Terni Lapilli: el joc que
tornava bojos els romans
18.00 Com volem el museu de Llívia
del futur? Presentació del Cicle i del
pla estratègic participatiu
18 ABRIL

Puigcerdà
CONFERÈNCIES DE L’AUCER

Llívia

20.15
‘No m’estimis massa; estima’m
sàviament’: les representacions de
l’amor en la literatura escrita per
dones. A càrrec de la professora
i investigadora en literatura
contemporània a la UdG Mita
Casacuberta.
Arxiu Comarcal de la Cerdanya.

Museu Cerdà de Puigcerdà.
16.30 Laia Martín, piano.
‘Sense distàncies’
17.15 Juan Camilo Rojas, piano.
‘Noves perspectives,
antigues tradicions’
18.00 Andra Cârstea, piano.
‘Inner Roots’
18.45 Andrés Felipe Molano, piano.
‘El ritme del futurisme pianístic de
principis del s. XX als EUA’
21.30 Luca Chiantore, piano.
‘inVersions’ (Artista convidat)
19.00 Conferència sobre el 10
d’abril a càrrec d’Arnau Mayans.
Museu Cerdà de Puigcerdà.

Copas y música
Punto de encuentro de
La Cerdanya, cada Sábado
a partir de las 23h.

Cicle Iulia Libica d’Història i
Arqueologia.
Museu Municipal de Llívia
11.00 Presentació de Llivart
audioguia
18.00 Presentació del llibre infantil
‘Aníbal i els seus elefants a través
de la Cerdanya, d’Oliver Vergés

14 ABRIL

Estana
09.30 Sortida de Senderisme. Ruta
circular dels miradors del Pla de l’Àliga

13 ABRIL

Bellver de Cerdanya
Tot el dia. Torneig de Bàdminton de
Bellver de Cerdanya

Bolvir
12.00 Inauguració exposició de
Pilarín Bayès ‘Catalans Universals’.

17 ABRIL

Bellver de Cerdanya
Fins al 21 d’abril. Outlet Cerdanya.
Talló
18.00 Xerrades de divulgació
mèdico-sanitària. El cos humà.
Centre Cívic Escoles Velles.

Puigcerdà
19.00 Presentació dels llibres
‘Honor de poble poble’ i ‘El gran salt
d’en Clarinet’, de Jordi Romeu Carol.
Arxiu Comarcal de Cerdanya.

Un marco inmejorable para
celebrar todo tipo de eventos
profesionales, familiares y festivos.
Camí de l’Antiga Farinera, 3
17520, Puigcerdà, Catalunya
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www.nordiccerdanya.com
Instagram @nordiccerdanya

PRIMAVERA A LA CERDANYA

PRIMAVERA A LA CERDANYA

AGENDA

AGENDA

19 ABRIL

Bellver de Cerdanya
Pedalada infantil del Club Ciclista
Bellver

Bolvir
16.00 Taller de recerca d’or.
Museu Espai Ceretània

Cicle Iulia Libica d’Història i
Arqueologia.
Museu Municipal de Llívia
11.00 - 12.00 Tallers d’arqueologia
Taller de ceràmica i llànties romanes
Taller de mosaics romans
18.00 Jordi Guàrdia:
El fòrum romà de Iulia Libica i
l’urbanisme romà de Llívia

Llívia
10.30 II Fira d’Antiguitats i
Brocanters ‘Lliviantic’.
Pavelló esportiu

La Molina
08.30 V Gimcana ‘Ous per Pasqua’.
Estació d’esquí La Molina

Puigcerdà
22.00 processó del Sant
Enterrament. Puigcerdà
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20 ABRIL

d’en Clarinet’, de Jordi Romeu Carol,
i posterior tertúlia. Sala de Plens

09.00 - 20.00 Mercat artesà.
Plaça Major

21 ABRIL

11.30 - 13.00 VIII Concurs de
formatges i productes
làctics frescs

Bolvir
16.00 Torneig Futsal 3x3.
Poliesportiu
16.00 Taller de numismàtica.
Museu Espai Ceretà

Alp
VIII Mostra de formatges i
productes làctics frescs de la
Cerdanya i l’Alt Urgell

18.00 - 21.00 Caramelles. Plaça de
Sant Roc, plaça de l’Arbre, plaça del
Portal, voltants de Bellver

de La Cerdanya i l’Alt Urgell.
Carpa de la Plaça Major
18.00 VIII Maridatge de formatges
de La Cerdanya i l’Alt Urgell amb
vins. Carpa de la Plaça Major

Llívia

Bellver de Cerdanya

10.30 II Fira d’Antiguitats i
Brocanters ‘Lliviantic’.
Pavelló esportiu
Cicle Iulia Libica d’Història i
Arqueologia.
Museu Municipal de Llívia
11.00 Visita guiada al patrimoni de
Llívia
18.00 Gerard Cunill: Els orígens
de la Generalitat i el fogatge de la
Cerdanya de 1365
19.00 Presentació dels llibres
‘Honor de poble poble’ i ‘El gran salt

Tot el dia. Cursa La Ceretana 10 Km
11.30 - 12.45 Cantada de Caramelles.
Pi i plaça Major de Bellver

Bellver de Cerdanya

Bellver de Cerdanya
Aplec de Talló

La Molina
Tot el dia. Trisnow.
Estació d’esquí La Molina
22 ABRIL

Bellver de Cerdanya
11.30 Caramelles.
Residència de Bellver

12.00 Missa cantada.
Església de Santa Maria de Talló
12.45 Caramelles a la sortida de missa
13.00 Sardanes
16.00 Aplec de la Font de Talló.
Caramelles, ballets, corrandes, coca
i moscatell per a tothom
19.00 Ball de tarda. Poliesportiu
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23 ABRIL

Bellver de Cerdanya
Tot el dia. Diada de Sant Jordi.
15.00 Presentació del llibre
guanyador del Premi la Llança
d’Òmnium Cultural, ‘Les tres
llegendes de Sant Jordi’, amb Montse
Panero. Centre Cívic Escoles Velles

17.30 Xocolatada. Passeig 10 d’Abril
18.00 Mostra de dansa a càrrec
dels grups Jove i Júnior de Dansart
Cerdanya. Plaça dels Herois
19.00 Exhibició castellera amb la
Colla Castellera de Cerdanya. Plaça
dels Herois
24 ABRIL

Puigcerdà
20.00 Presentació llibre del 23è
Premi Literari Vila de Puigcerdà.
‘La mirada de les escultures de gel
i altres narracions’. Arxiu Comarcal
de Cerdanya
26 ABRIL

Bellver de Cerdanya

Puigcerdà
Diada de Sant Jordi
Tot el dia. Parades de llibres i roses
i exposició de novetats i venda de
llibres a metres. Passeig 10 d’Abril i
Plaça de Santa Maria
16.00 Jocs reciclats amb Guixot de 8.
Passeig 10 d’Abril
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15.15 Espectacle Transhumància.
Plaça Sant Roc

Llívia

Pasqüestes
23.30 Nit de Joves, amb la La Banda
del Coche Rojo, Karaoke’s Band i Dj
Xandri’s. Poliesportiu

27 ABRIL

Bellver de Cerdanya
11.00 Portes obertes a la llar
d’infants El Rovelló

Llívia
Pasqüetes
10.00 Obertura del parc infantil
15.00 Campionat de botifarra. Cals
Frares
18.00 Animació infantil amb El Pot
Petit i la Mermelada Band. Sala
Teatre-Fòrum
19.30 Presentació del llibre ‘La
niña de la cajita de cerillas y otros
cuentos, de Paco Riera. Sala d’actes
de l’Ajuntament

PRIMAVERA A LA CERDANYA
AGENDA

23.30 Actuacions de Cafè Trio,
Dalton Band i Dj Xandri’s.
Poliesportiu

Puigcerdà
Tot el dia. 3a Jornada Lliga
territorial de Natació.
Club Poliesportiu
Tot el dia. Campionat de Catalunya
de Patinatge sobre gel.
Club Poliesportiu

Puigcerdà
Tot el dia. XXIII Fira de Primavera
de Puigcerdà. Recinte Firal
5è Concurs morfològic de cavalls
sobranys i sobranyes.
Exposició de bestiar boví de raça
Bruna dels Pirineus i altres races
20.30 Presentació del llibre ‘Digues
un desig’ de Jordi Cabré, guanyador
del Premi Sant Jordi de Novel·la
2018. Biblioteca Comtat de Cerdanya

29 ABRIL

Tot el dia. Mercat Medieval.
Pàrquing de l’església de Nostra
Senyora dels Àngels
11.00 Visita guiada. Runes del castell
12.00 Representació teatral de
l’oferiment del privilegi que atorgà
Jaume I per habitar la falda del
castell, amb l’animació musical de
Caladrius. Poliesportiu
13.30 Actuació de l’Esbart dansaire
Fontcoberta. Pàrquing de l’església
de Nostra Senyora dels Àngels
14.00 Dinar popular.
Pàrquing de l’església de Nostra
Senyora dels Àngels
Tot seguit. Ball de tarda amb Xarop
de canya. Plaça del Molí
16.30 Taller de circ medieval.
Poliesportiu

Llívia
Pasqüestes
10.00 Animació infantil amb Fefe i
Cia. Sala Teatre-Fòrum
12.00 Partit de futbol de casats
contra solters
13.00 Sardanes amb la cobla
Selvatana. Plaça del Molí
14.00 Dinar de germanor amb la
cobla Selvatana. Poliesportiu
18.00 Concert i ball amb l’orquestra
Selvatana. Poliesportiu

18 MAIG

All
09.00 2 Dies de Trial de Clàssiques
Alp, Bellver de Cerdanya i Puigcerdà
Tot el dia. Ultracerdanya

Puigcerdà
16.30 Taller Tic Tauletes.
Biblioteca Comtat de Cerdanya
30 ABRIL

Puigcerdà
20.30 Club de Lectura. ‘La
importància de ser Frank’,
d’Oscar Wilde.
Biblioteca Comtat de Cerdanya

28 ABRIL

Llívia
Pasqüetes
10.00 Obertura del parc infantil
13.00 Sardanes amb la cobla
Montgrins. Plaça Major
17.00 Presentació del vídeo
promocional de la vila de Llívia.
Poliesportiu
18.00 Concert i ball amb l’orquestra
Montgrins. Poliesportiu
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19 MAIG

12 MAIG

All

Llívia

08.30 2 Dies de Trial de Clàssiques
Alp, Bellver de Cerdanya i Puigcerdà
Tot el dia. Ultracerdanya

Festa del Castell
Tot el dia. Recreacions i activitats
medievals amb terra d’Arquers de
de Vall-llobera i camp de tir amb
arc. Pàrquing de l’església de Nostra
Senyora dels Àngels

30 JUNY

Bellver de Cerdanya
09.00 Corbells BTT

Cafè Trio

