El nou Mercer Hotel Torre del Remei obre les seves portes
el 19 de juny per acollir les estades més exclusives de La Cerdanya
Situat a Bolvir, a tocar del Parc Natural
Cadí-Moixeró i envoltat d’un jardí de
tres hectàrees amb arbres centenaris,
el Mercer Torre del Remei és el nou i
innovador hotel 5*GL de La Cerdanya.

Fa més de 25 anys, la casa pairal va
ser convertida en un hotel de luxe. I ara,
respectant la seva essència i la serena
bellesa de l’entorn, Mercer Hoteles ha
adequat la propietat per adaptar-la al
luxe contemporani que caracteritza la
marca.

Un oasi de calma
Aquest refugi de luxe està format per
24 exclusives habitacions i suites de
somni.

La Torre del Remei és un palauet
modernista de 1910 projectat per Calixto
Freixa -arquitecte deixeble de Gaudícom a regal del banquer Agustí Manaut
a la seva filla.

La cuina de Carles Gaig
Amb diverses dècades a la primera línia
de l’alta gastronomia, Carles Gaig és
considerat un clàssic entre els seus clients
i un mestre entre els seus col·legues.
El xef trasllada la seva cuina d’autor de
Barcelona a La Cerdanya per continuar
conquerint els comensals al Restaurant
Gaig del Mercer Hotel Torre del Remei,
amb la seva elegància i sobrietat de
sempre.

Les estances han estat acuradament
reformades amb un disseny d’interiors
refinat, incorporant modernes comoditats
per l’absolut confort dels hostes.

El Mercer Hotel Torre del Remei és una
icona de l’hostaleria de luxe que posa
a disposició dels seus clients unes
instal·lacions exclusives -amb totes les
garanties de seguretat i higiene-, com
una agradable sala de lectura o una
piscina exterior climatitzada.
Mercer Hotel Torre del Remei · Camí del Remei, 3 · 17539 Bolvir, Girona
Tel. +34 972 88 37 40 · reservas@mercertorredelremei.com · www. mercerhoteltorredelremei.com · www.mercerhoteles.com

ESTIU A LA CERDANYA
EDITORIAL / ÍNDEX

SURT A PRENDRE EL SOL DE LA CERDANYA

La crisi del nou coronavirus ha estat un tràngol que ha
obligat als veïns de la Cerdanya a posar-hi tots els sentits
i extremar les mesures de prevenció, una experiència
que cal tenir present, no oblidar i, sobretot, aprendre’n.
Malgrat tot, la vivència no ens pot impedir sortir a caminar amb pas ferm sota el sol de l’estiu que il·lumina
i fa evident la grandesa d’aquesta terra. Toca conviure
amb les mesures de seguretat que, entre altres motius,
han permès a la Cerdanya entrar abans en les fases de
la desescalada respecte d’altres territoris.
És hora d’avançar junts per guanyar seguretat i confiança, seguint estela d’algunes iniciatives pròpies, com
el Welcome Summer del teixit empresarial, que convidarà als visitants a travessar el Túnel del Cadí sense despesa i participar en una acció solidària consumint productes i serveis en el territori.
És hora de descobrir els tresors que són a tocar per ajudar també a la mateixa economia d’una terra amb tants
de fruits a oferir. És hora de gaudir de l’estiu a la Cerdanya, de les possibilitats dels seus llacs i les seves piscines
recreatives, de les propostes senderistes que ofereix la
Cerdanya i que podeu trobar en aquestes pàgines, de les
activitats de lleure i d’esport de tota mena. Un exemple
també pot ser el golf, pràctica ja centenària a la comarca
sobre la qual també us en parlem en aquest número.
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Toca estiu, sí o sí

tensament i esprémer-la al màxim ha de ser la intenció
dels qui hi viuen i, també, dels qui la volen.

MOMENT IDEAL PER COMENÇAR A SUPERAR LA
CRISI VISCUDA

Alp, Bellver de Cerdanya, Bolvir, Das, Fontanals de Cerdanya, Ger, Guils de Cerdanya, Isòvol, Lles de Cerdanya,
Llívia, Meranges, Montellà i Martinet, Prats i Sansor, Prullans, Puigcerdà, Riu de Cerdanya i Urús. Tots els municipis de la comarca tenen la intenció de viure un estiu com
mana, com cal i com fa falta, per desprendre's de l'aura
negativa que ha comportat la pandèmia sanitària.

No hi ha cap mena de dubte que el 2020 serà recordat, des de tots els àmbits i sectors, per la crisi sanitària
d'àmbit mundial. La paraula 'coronavirus', l'expressió
'COVID-19' o el terme 'confinament' s'han repetit les últimes setmanes i mesos sobre manera. Però amb mig any
complert, i amb l'esperança de mig any més al davant,
a la Cerdanya, territori de muntanya i de Pirineu, l'esperança és que aquest pugui ser un estiu diferent, però
igualment profitós.
És moment de viure l'estiu. És moment de viure una de
les estacions més il·lusionants, motivadores i estimulants de l'any, és moment de fer un canvi de fase, d'avançar segur cap a l'estiu i viure'l, fins on es pugui, però amb
la màxima intensitat possible.
Qui hagués dit que en aquestes dates, tots estaríem pendents dels calendaris, dels dies, de les fases... Però cerdans i cerdanes també tenen ganes de mirar cap al futur
i viure unes setmanes aprofitant tots els recursos de què
disposa la comarca per entretenir, fer gaudir i aprendre
de tot allò que ofereix la comarca.
La Cerdanya vol ser i necessita ser pol d'atracció per a
tothom qui vulgui passar una temporada a les seves terres, aprofitant, a més, per contribuir en els negocis i les
iniciatives de casa nostra. Trepitjar Cerdanya, viure-la in-

Ara bé, cal tenir clar en tot moment que s'han de seguir
les recomanacions de les autoritats municipals i sanitàries perquè, només aquest estiu sigui una mica diferent, i
no els altres que vinguin a partir d'ara. Ser respectuosos
amb cadascun de nosaltres és el primer pas perquè la
situació cerdana, catalana i global no empitjori.
Per tant, s'han de saber casar els interessos individuals
amb els familiars i col·lectius, entenent que cal fer les
coses bé perquè, d'aquí a un temps, les coses puguin ser
encara millor.
I quina millor proposta que fer-ho a la Cerdanya, territori
que combina color, atmosfera, gastronomia, patrimoni,
història, natura, verd, ramaderia, esport... No hi ha excusa per no ser a la Cerdanya i passar-hi, com a mínim, una
jornada. Qui no ho tingui previst, que agafi paper i boli
i s'apunti al seu calendari que ha de visitar la Cerdanya
sí o sí.
I de temps, n'hi ha de sobres! De moment, amb tot un
estiu per endavant.

Foto: Colònies Estiu Cerdanya
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Quan un pensa en estiu li ve al cap, indubtablement,
activitat a l'aire lliure, exterior, natura i paisatge. I,
més, en el temps que ens ocupa, post confinament
i en procés de desescalada. Tot allò que estigui viu,
que sigui a fora, que comporti contacte directe amb la
natura i que permeti sentir-se lliure és benvingut, en
l'època de l'any en què ve més de gust sortir i aprofitar
el bon temps i les bones temperatures.
La situació geogràfica de la comarca li confereix ser
un dels territoris amb més hores de sol de tot Europa
(unes 3.000 anuals). Una gran vall que està envoltada per muntanyes altes, eviten que hi puguin arribar
vents humits. Els núvols queden retinguts pels cims i
això permet que, durant les últimes setmanes de primavera i tot l'estiu, el més còmode sigui estar a l'exterior i viure els Pirineus intensament, en tota la seva
esplendor.

Els Pirineus
són un gran
destí, també,
durant els
mesos d'estiu
i es pot
gaudir de
molts
ambients
diferents
entre natura

Foto: Descobrir.cat

Un clima que alterna
també moments de
pluja intensa, amb força moviment meteorològic, combinat amb
temperatures que varien en funció de l'alçada són els ingredients
perfectes perquè el plat
resultant sigui el d'una
comarca alegre, viva,
desperta i amb ganes
de ser descoberta de
ple. Per això, i també
durant el maig o el juny,
s'hi veuen colors especials, paisatges que no
es poden perdre a la
vista del forà, però tampoc de l'autòcton.
Foto: Diari de la Neu

Una base especial que combina perfectament amb
tots els interessos que pot generar durant l'estiu. Que
fa calor... doncs me'n vaig a la muntanya! Que la temperatura no és tan alta... vaig a donar un volt al costat
de l'estany! Que no sé què es cou en aquest municipi...
doncs amb un cop de cotxe m'hi arribo! Que fa una
tamborinada d'aquelles intenses... descobreixo patrimoni i història sota cobert!
Les opcions són infinites, falten dies per saber de tot
però, en poc temps, es pot arribar a tot arreu. Una
Cerdanya per descobrir espera a tothom. I si ja l'has
descobert una vegada, no hi ha cap excusa per no repetir i recuperar aquella primera experiència amb la
família, amb la parella, amb els amics o, també, sol.
Una comarca, un territori per trepitjar constantment i
endur-te'n un record inesborrable.
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El valor
de la natura
Si és estiu i, si a l'estiu, toca estar a fora, el gran acompanyant del visitant i espectador de la Cerdanya és la
natura. Un dels grans valors de la comarca i del tot el
territori pirinenc. El verd dels arbres, el blau del cel,
el groc dels prats... Tot és eixerit, obert i exuberant.

Foto: Viquipèdia

Moltes de les activitats i propostes turístiques que es
desenvolupen a la Cerdanya tenen a veure amb la natura. On es fan les excursions? A la natura. On es pot
sortir a córrer? A la natura. On es poden completar
rutes en bicicleta? Doncs al mig de la natura!
I així se n'aprofiten els
qui s'hi desplacen. Que
no és gust agafar una
cantimplora, uns entrepans, una gorra i unes
ulleres de sol i perdre's
pel mig de la muntanya,
lluny i a prop de la civilització al mateix temps, tenint com a acompanyant
qualsevol persona i, amb
la natura com a ambient
constant!

El
senderisme
és un dels
principals
atractius
quan arriba el bon
temps a la
comarca

Trecking, ciclisme, marxa nòrdica, passejades...
Tota modalitat és bona,
si va acompanyada de l'ombra dels arbres, la frescor
de la muntanya, la diversió dels rius, el so dels animals... Una natura esplèndida, que hi és i que s'ha de
mantenir en bones condicions, perquè es pugui gaudir any sí, any també en aquests territoris privilegiats.

Foto: Viatges Mestres

Apostar per allò conegut
Quan pensem en estiu, potser també ens venen al
cap grans viatges, grans desplaçaments, grans aventures i... grans complicacions! Però els encerts també es troben en les coses petites, en allò que hi ha
al costat de casa i en allò que és conegut. També és
època, l'estiu, per donar valor a tot aquell entorn
que, de tan proper, ens pot semblar menys important. Però aquell indret que nosaltres tenim concebut
d'una manera, és un estímul ben diferent per algú
que no en sap de la seva existència i, això, al mateix
temps li torna a donar valor al fet que nosaltres el
coneguem. Gaudim d'allò que sabem, ja que precisament perquè ho coneixem, ho podem al màxim de les
seves possibilitats.
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Un lloc amb història
ESTIUEJAR I CERDANYA, CONCEPTES QUE VAN
AGAFATS DE LA MÀ

Quan fa fred, s'hiverna. Quan fa calor, s'estiueja. Aquest
és un concepte que s'adiu molt amb la filosofia i el desenvolupament de la Cerdanya. La comarca i tot allò que
l'envolta és un dels indrets més escollits per tal de passar
uns dies a l'estiu, com a indret de pas, de visita o d'estada (més o menys llarga). Un lloc que històricament també
ha tingut aquesta consideració. La Cerdanya agrada, i no
només a aquells que hi viuen, sinó a aquells que la veuen
i ja hi voldrien ser.

tota la tranquil·litat. Era un barri de residències senyorials
que van construir els primers esquiadors de La Molina.
Amb la progressiva facilitat d'accés a la comarca i la millora de les comunicacions i els mitjans de transport, cada
vegada en va resultar un territori més atractiu per als de
fora. Un indret que ve més de gust descobrir quan més
temps es disposa: és a dir, durant l'època de vacances,
majoritàriament a l'estiu.

Des de sempre, la comarca ha estat un lloc preuat per
passar períodes de vacances, com a l'estiu, tot i que també per viure-hi per sempre.
A finals del segle XIXi a principis del següent, ja va començar a sorgir la primera colònia d'estiuejants a l'entorn del
llac de Puigcerdà. En aquell moment, això demostrava un
gran estatus social entre les famílies de l'època: poder-se
permetre una segona residència i viure a l'altra casa, amb
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Arribar-hi és la primera part del contracte. La segona, i
imprescindible, és aprofitar-la en tots els sentits. La Cerdanya no deixa indiferent a la vista, ni al gust, ni a l'olfacte... Compleix amb totes les expectatives i això fa que
vingui molt de gust
descobrir-la, redescobrir-la, ensenya-la
i compartir-la amb
els éssers més estimats. No hi ha
raons per no anar
a la Cerdanya i als
Pirineus.
La Cerdanya i l'estiu, conjunció perfecta per generar
records, experiències i situacions que s'han de viure, com a mínim, un cop
a la vida. Espai ideal per fer realitat els somnis de pau i
tranquil·litat, o d'aventura i energia. Els Pirineus no fallen, la Cerdanya tampoc. I, com més la coneixem, més
ganes ens venen d'entendre-la i d'enamorar-se'n.

ESTIU A LA CERDANYA
EL LLAC DE PUIGCERDÀ

L'estany de Puigcerdà
i el Parc Schierbeck
UN OASI DINS DE LA CAPITAL DE LA CERDANYA

La història de Puigcerdà ha anat lligada, durant molts
anys, a l'estany, el qual va ser construït cap al 1260. Ha
tingut diversos usos a partir de la seva creació. Pren
l'aigua del riu Carol i durant molts anys ha estat subministrador d'aigua del poble. La seva aigua ha estat
útil per al regadiu, la neteja dels carrers o la lluita contra els incendis i, fins i tot, a partir del segle XVII, per a
extreure'n el gel que s'origina a l'hivern i traslladar-lo
a un pou per disposar-ne tot l'any.
L'estany de Puigcerdà és un dels punts més emblemàtics de la capital ceretana i un atractiu de la comarca,
que la representa més enllà dels seus límits geogràfics.
Punt de passeig per a moltes persones, és un atractiu

per als turistes d'arreu.
Una de les curiositats és que l'aigua prové de França, gràcies a una sèquia que la capta al país veí. Neix
a Riutés, prop de la Tor de Querol i pren l'aigua del
riu Querol o Aravó. El seu recorregut el fa majoritàriament per terres que resten sota l'administració francesa des del Tractat dels Pirineus. La propietat, però,
és de l'ajuntament de Puigcerdà.
Sobretot a partir del segle XX, l'estany de Puigcerdà
ha començat a ser un punt emblemàtic pel que fa al
turisme i als moments d'oci dels visitants de Puigcerdà. I és que sense l'estany, ja no es podria reconèixer
la capital de la Cerdanya. El segle XIX s'hi va afegir el
Parc Schierbeck, per iniciativa del cònsol de Dinamarca, German Schierbeck. Va fer dels voltants del llac, un
lloc encara més especial per a passar-hi el temps de
lleure. Va ser a partir de les darreries d'aquest segle
quan es va iniciar un nou tipus d'explotació, la recreativa. El primer partit d'hoquei gel a Puigcerdà, com a
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curiositat, va tenir lloc sobre el seu gel el 1956.
L'espai és una zona rica en fauna. Sembla que els cignes van
ser introduïts l'any 1928. Altres espècies d'aus que hom hi pot
trobar són els ànecs i, molt ocasionalment, el bernat pescaire,
el gavià argentat, la gavina vulgar o la polla d'aigua. I també podem observar esquirols saltant entre les branques dels arbres
i les tanques vegetals.
La seva actual fesomia és el resultat d'una reforma iniciada el
1991 i finalitzada a finals de la dècada. Amb aquesta reforma,
el seu perímetre va passar de ser un hexàgon irregular a tenir
unes formes sinuoses i es van integrar nous elements arquitectònics i vegetals, entre altres.
El llac disposa de barques recreatives, per a qui vulgui gaudir
d'un passeig per les aigües de l'estany els mesos de calor. També hi podem trobar la caseta dels burros, ara convertida en
la Bibliollac. L'estany de Puigcerdà també és l'emblema de la
festivitat més especial amb la qual compta la vila: la Festa de
l'Estany, durant la qual, segons explica la llegenda, la vella de
l'estany surt del seu palau, situat a les profunditats del llac, per
veure amb els seus propis ulls l'evolució de la vila any rere any.
Una festa altament participada, no tan sols pels veïns de Puigcerdà, sinó de la comarca i dels visitants dels mesos estiuencs.
Un dels grans símbols de la vila, gran atractiu turístic i punt de
parada obligatòria per a tots aquells que vulguin descobrir o
redescobrir la capital ceretana i la seva màgia.
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La festa de l'estany és una de les festivitats més importants a la vila
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ESTIU A LA CERDANYA
LA RUTA LITERÀRIA DE PUIGCERDÀ

La ruta literària que situa Puigcerdà
en el mapa literari mundial
DESCOBREIX LA VILA A TRAVÉS DELS ULLS DE CARLOS RUIZ ZAFÓN

Fer un viatge cultural i resseguir indrets emblemàtics a través de la mirada d'un escriptor és endinsar-se
en les seves emocions i experiències.
Un viatge literari, ple de sons, sentiments i descripcions que acompanyen el passeig i el fan especial.
La ruta cultural i literària Ruiz Zafón
vol donar a conèixer a tothom els indrets de Puigcerdà per on es desenvolupa la trama de la novel·la Carlos
Ruiz Zafón 'El Joc de l'Àngel'. Es tracta d'una ruta marcada i guiada, que
transcorre per tots els llocs als quals
s'al·ludeix en els diversos capítols de
la novel·la.
Amb 'El joc de l'Àngel', Carlos Ruiz
Zafón ha situat Puigcerdà dintre del
mapa literari mundial, ja que curiosament, i per sorpresa dels seus nombrosos seguidors, una part important
de la trama de la novel·la es trasllada
dels foscos ambients de Barcelona
de principis del segle XX, als quals
ja estàvem acostumats, fins als cels
blaus i les gèlides aigües de l'estany
de Puigcerdà. Les marques i indicacions d'aquesta ruta literària consisteixen en columnes de granit polit, les
quals trobem i s'ubiquen en els punts
estratègics del recorregut, i en una
placa d'acer inoxidable hi ha la part
del text de la novel·la que fa al·lusió,
precisament, a la zona de Puigcerdà
on hi ha emplaçada la columna.
Una ruta que és l'excusa immillorable per descobrir els punts més
emblemàtics de la vila i que s'inicia
a l'estació de Renfe de Puigcerdà (al
barri de l'estació), continua per l'Hotel del Llac i pels voltants de l'estany
i segueix per Vil·la Sant Antoni i el
Passeig de Rigolisa. Acaba, al passeig dels enamorats. Un itinerari pel
mateix recorregut que fa el protagonista de la novel·la, David Martín,
quan arriba a Puigcerdà. En la ruta
hi destaca, sobretot, l'estany, un emplaçament important en la història
narrada per Zafón.
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'Em vaig acostar a la vora i em vaig
aturar a contemplar l'estany congelat que s'estenia als meus peus'.
Aquesta és, per exemple, la columna que s'ubica al llac. Un dels deu
punts per redescobrir la capital de la
Cerdanya i que, al llarg d'una hora,
permet endinsar-se dins la novel·la i
comparar el Puigcerdà que el lector
s'havia imaginat gràcies a la descripció real i el Puigcerdà real. Una experiència cultural, interessantíssima
pel cor de la novel·la i pels punts més
emblemàtics de la vila.
SOBRE CARLOS RUIZ ZAFÓN
Carlos Ruiz Zafón va néixer a Barcelona l’any 1964. En l’actualitat és un
dels escriptors espanyols amb més
projecció internacional i l'escriptor
espanyol més llegit arreu del món,
després de Cervantes.
Els inicis com a escriptor de Zafón
daten de l’any 1993, quan va guanyar el premi Edebé de Literatura
Juvenil amb la seva primera novel·la,
'El príncep de la boira'. A causa de
la bona acollida d’aquesta primera
novel·la, la mateixa editorial li va publicar també 'El palau de la mitjanit',
l’any 1994, 'Les llums de setembre' el
1995 i, finalment, 'Marina' l’any 1999.
El 2001 publica 'L'Ombra del Vent', la
primera novel·la de la saga del Cementiri dels Llibres Oblidats, que
inclou 'El Joc de l'Àngel', 'El Presoner
del Cel' i 'El Laberint dels Esperits', un
univers literari que s'ha convertit
en un dels grans fenòmens de les
lletres contemporànies en els cinc
continents.
La literatura de Carlos Ruiz Zafón es
caracteritza per un estil molt elaborat amb gran influència de la narrativa audiovisual, una estètica gòtica
i expressionista i la combinació de
molts elements narratius en un registre tècnicament perfecte.

ESTIU A LA CERDANYA
EL LLAC DE MERANGUES

Els estanys de Malniu,
a Meranges,
una ruta per la família
PAISATGE DE MUNTANYA PER A CONÈIXER
EN PLENA CERDANYA

A Meranges trobem una de les rutes més populars per
conèixer el paisatge d'alta muntanya que hi ha a la Cerdanya. Es tracta de la dels estanys de Meranges o de
Malniu. Per poder-la realitzar, s'ha d'anar fins al Refugi
de Malniu, i això es pot fer des del municipi de Meranges. Des de la població surt una pista forestal que està
pràcticament tota asfaltada i al refugi es pot aparcar al
preu de 3 euros. A partir d'aquí, comença una ruta del
tot familiar.
Es tracta d'un camí que permet descobrir els boscos d'alta muntanya, una excursió que es pot fer amb nens, a
peu. Es va fins als estanys, amb un desnivell i una distància que són aptes per a tota la família. És una zona
força concorreguda, sobretot en èpoques de màxima
afluència a la comarca. En total, són uns 4 quilòmetres
i el temps de durada és d'unes 3 hores amb les parades
corresponents o 1 hora i 30 minuts sense parar.
L'anada i la tornada es poden fer pel mateix camí, un
corriol que porta des del refugi dins la boscosa Serra de
l'Home Mort i acaba arribant fins al proper estany de
Malniu. Aquest és un estany d'origen glacial, envoltat de
pins i blocs de granit. Li diuen la joia de la corona del
massís del Puigpedrós, que amb els seus 2.915 metres
domina tota la comarca de la Cerdanya i fa frontera amb
França. Un indret amb un encant indiscutible encara que
hi hagi força gent.
Com a alternativa, l'itinerari fins a aquest punt també es
pot fer a l'hivern, amb raquetes de neu, quan el temps
acompanya. Durant tot el recorregut s'han de seguir les
marques blanques i grogues del sender GR 119. L'estany
de Malniu es troba a 2.250 metres
d'altitud, i després l'excursió pot seguir fins a l'estany de Guils. Des d'allà,
es pot arribar al Prat Fonal, una espectacular esplanada esquitxada
d'immenses roques de granit.
A la pàgina web www.refugimalniu.
com es pot consultar l'estat de la pista d'accés des de Meranges a tota
aquesta zona. A l'hivern pot estar
cobert de neu. Per arribar fins a Meranges, des de Bellver de Cerdanya
o Puigcerà s'ha de seguir la carretera N-260 fins al poble de Ger. Abans
d'arribar a Ger (si venim de Bellver) o

Fotos: Rutes Pirineus

passat Ger (si venim de Puigcerdà), agafem la carretera
GIV-4031 uns 10 quilòmetres fins al poble de Meranges.
De la zona sobretot es destaca aquest caràcter familiar
per la facilitat de la ruta fins a l'estany, que permet estar
immers en aquest bosc d'alta muntanya sense haver de
pujar molta distància.

La ruta permet descobrir els
boscos d'alta muntanya, amb un
desnivell i distància aptes per a
tots els membres de la família i
que també es pot fer a l'hivern

El refugi de Malniu en si és petit i de pagament, hi
ha un petit bar-restaurant i lavabos. Disposa d'una
zona d'acampada i taules per fer un pícnic. Darrera
de la zona d'acampada es troba una passarel·la de
fusta que porta fins a l'estany Sec on la gent es pot
refrescar els peus.
Actualment hi ha 54 places al refugi, repartides entre lliteres amb matalassos, nòrdics i coixins. Cal
portar el propi sac de dormir. Té una estufa de pèl·let i un espai multimèdia. Quan no hi ha el guarda,
el refugi d'emergència disposa de 4 places. Va ser
inaugurat l'any 1954.
En definitiva, és
el punt de trobada perfecte
per iniciar les
rutes al voltant
de la muntanya
més alta de la
Cerdanya i tota
la zona dels llacs
de Meranges.
Una bona opció
per començar a
gaudir de l'aire
lliure i desconnectar.
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ESTIU A LA CERDANYA
EL MUSEU DE LLÍVIA

El Museu Municipal de Llívia,
amb la Farmàcia Esteve com a reclam
UNA DE LES FARMÀCIES MÉS
ANTIGUES D'EUROPA, TÉ
L'ORIGEN AL SEGLE XV

Una vila de més de 2.000 anys
Un dels principals atractius de
Llívia és el Museu Municipal. Allà
es pot comprovar com la població
té més de 2.000 anys d'història,
amb un recorregut didàctic i les
visites guiades que s'hi organitzen. Aquest equipament té una
mostra de peces arqueològiques i
documentals del tot curioses, que
van des de l'època del neolític fins
avui en dia. La peça clau del Museu és, però, la Farmàcia Esteve.
Abans d'entrar-hi, però, es pot fer un
recorregut per la història, un passeig
per tots aquests elements que han
estat trobats a la zona i que al Museu
es conserven, amb coses realment
sorprenents i curioses. I és que Llívia
va començar a ser habitada pels romans, a partir del segle I aC.
Però la part que dona més renom a
Llívia de tota la seva història és sens
dubte la Farmàcia Esteve. Té el seu
origen l'any 1415, i amb els seus objectes et pots traslladar a les apotecaries dels segles XVII, XVIII i XIX. A
principis del segle XVII es va fer càrrec d'ella la família Esteve, saga que
durant set generacions la va mantenir oberta, fins que l'any 1926 l'últim
farmacèutic la va tancar.
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Des del 1965, la Diputació de Girona la va adquirir perquè es quedés
a Llívia i per mostrar totes les peces úniques que conté. Primerament es va instal·lar a l'antiga torre
de Bernat de So, una torre rodona
del segle XV que havia estat ajuntament i presó. El 1981 es va tornar
a traslladar a l'espai actual, renovat el 2012, que es troba prop de
l'ajuntament.
Per exemple, al Museu es pot veure un cordialer barroc, un moble
on es guardaven els productes farmacèutics, a més de caixes policromades pintades amb retrats de savis i científics que s'utilitzaven per
conservar herbes remeieres i altres
productes polvoritzats. A banda, es

complementa amb una important
biblioteca farmacèutica, els llibres
de la qual són testimonis dels canvis materials, científics, tècnics i
ideològics que hi ha anat havent en
el món de la medicina.
Una de les peces més característiques de la col·lecció del Museu són
els albarels, antics pots de ceràmica
decorats amb cobalt blau. Aquests
contenien plantes o preparacions
medicinals de consistència sòlida o
semisòlida. Segons la majoria d’historiadors, són originaris de l’Orient
Mitjà i van ser introduïts a Europa
durant l’edat mitjana a través d’Itàlia i Al-Andalus.
A tot aquest espai es poden fer visites guiades a petició amb reserva
prèvia. L'horari que es preveu per
l'estiu és de dimarts a divendres,
dissabtes i festius de 10 a 20 h; i els
diumenges de 10 a 14 h. També hi
ha la possibilitat d'adquirir una audioguia. Durant el confinament pel
coronavirus, el Museu de Llívia es
va mantenir actiu i va organitzar un
concurs tipus trivial amb preguntes
anomenar #elMuseudeLlíviaACasa.
A banda, ha seguit divulgant informació a través de les xarxes socials
sobre la farmàcia i la història de la
població.

LLOGUER
PER
TEMPORADA

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

2 Parcs Residencials
****

LE VEDRIGNANS

Consulta’ns
Mínim 5 mesos.

****

EL PASTURAL

CERDANYA

Route de Vedrignans. 66800 Saillagouse

Route de Puigmal. 66800 Err

UNA DESTINACIÓ PRIVILEGIADA PERQUÈ PASSEU UNES

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

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

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

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

Temporada Alta

Temporada Mitjana

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

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

*WE: Cap de setmana.

WE*
Preu
per nit

Excepte
WE* preu
per nit

Setmana

WE*
Preu
per nit

Excepte
WE* preu
per nit

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

Preus per nit
2 nits mínim
Setmana

WE*
Preu
per nit

Excepte
WE* preu
per nit

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

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

Preus per nit
2 nits mínim

Preus per nit
2 nits mínim
Setmana

Temporada Baixa

540€

115€

85€

390€

90€

60€

330€

70€

50€

540€

115€

85€

390€

90€

60€

330€

70€

50€

690€

150€

105€

600€

130€

95€

460€

98€

75€

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

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

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

830€

185€

130€

770€

160€

120€

580€

125€

90€

Edelweiss
6 adults

890€

195€

145€

840€

185€

125€

650€

140€

98€

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

620€

130€

95€

450€

98€

70€

390€

95€

60€

Angélique
4 adults + 3 nens

790€

170€

125€

660€

145€

98€

550€

120€

85€

E

D

Gentiane
6 adults + 2 nens

Totalment equipades
De 55.000 a 175.000€

IVA inclòs, sense despeses de notari

XA

A

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

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

LETS DE FUS

T

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

ESTIU A LA CERDANYA
LES PISCINES D'ERR

A gaudir de l'espai lúdic
i d'aigua d'Err
ACTIVITATS PER A TOTA LA FAMÍLIA, AMB L'AIGUA
COM A FIL CONDUCTOR

L'estiu és època de calor, de temperatures altes i de bon
ambient. I com es combat la calor, a ple estiu? Doncs
amb aigua!
I això és que ofereix l'espai aqualúdic d'Er, en ple Pirineu
Oriental, per a tota la família en plena temporada d'estiu,
per combatre les insolacions. Aquest complex sempre
compta amb una gran afluència de visitants, que gaudeixen de les piscines, tobogans, equipaments i serveis
que s'hi troben. En un sol espai, es poden viure moltes
estones diferents, passant d'aigua freda a aigua calenta,
de cascades a onades... Moltes sensacions diferents en
poca distància, ideal per a parelles, amics i famílies que
el vulguin gaudir.

Espace Aqualudique Err Cerdagne

De fet, és considerat tot un complex de diversió aquàtica ben a prop de les muntanyes. Es pot gaudir de tots
els plaers de l'aigua enmig d'un paisatge espectacular i
exhuberant. En total, es compten 1.000 metres quadrats
amb aigua a 28 graus, un tobogan gegant amb tres pistes, una piscina d'onades, cascades o fins i tot una piscina d'hidromassatge.
També hi ha espai
dedicat als més
Passejar per la vila et
petits, amb una
infantil
fa viatjar en la història. piscina
que
els
més
joves
Patrimoni, cultura i
poden esprémer
història s’uneixen a
al màxim, també
Font-romeu
per iniciar-se en
el contacte amb
l'aigua. A més, es
disposa d'una àrea de jocs de 300 metres quadrats, amb
jocs d'aigua per als més petits.

Espace Aqualudique Err Cerdagne

De l'activitat i la diversió, a la relaxació: s'hi troben també
grans zones enjardinades, hamaques a les platges... I per
complementar tot això, l'opció de restaurant d'aperitius
i zones de pícnic per menjar allò que més ens agradi.
Totes les comoditats possibles per gaudir al màxim dels
dies que es vulguin en un complex molt agraït de visitar.

Espace Aqualudique Err Cerdagne

Espace Aqualudique Err Cerdagne

ESTIU A LA CERDANYA
ERR

Al Pirineu Oriental
al districte de Prades
El petit poble occità d'Er està situat a l'Alta Cerdanya,
a la Catalunya Nord, en el cor del districte de Prada.
Està totalment envoltat d'altres termes cerdans, però a
la vessant sud connecta també amb el terme municipal
de Queralbs, al Ripollès.
Er està format per una sola vall, la vall de la Ribera d'Er
i el terme està inclòs dins el Parc natural Regional del
Pirineu Català. El nucli està bastant disseminat, té els
seus orígens en tres petits nuclis antics, Er de Dalt i Er
de Baix, que es troben en el Veïnat de l'Eslgésia, on hi
ha les esglésies de Sant Genís i Santa Maria.
Les principals activitats econòmiques estan lligades al
sector turístic, d'hivern i d'estiu, principalment quan
arriba el bon temps. Hi ha diversos càmpings que testimonien l'activitat quan aquests establiments arranquen la seva temporada. Antigament, Er estava dedicat
principalment a les activitats econòmiques vinculades
amb els seus recursos naturals.

L'estació d'esquí d'Er Puigmal | Editions Dino

L'estació d'esquí que
vol renéixer
El municipi va començar a veure com arribaven
els primers esquiadors l'any 1970 a l'estació d'esquí Er Puigmal, però fa set anys va haver de tancar les seves portes. Era l'estació més alta de la
Catalunya Nord, assolint els 2.660 metres en les
seves cotes màximes. Comptava amb uns fora
pistes molt valorats.
Això significa que, enguany, l'estació hauria complert els 50 anys d'història. La tardor pasasva, el
Grup Rossignol va mostrar interès per assumir la
gestió de l'equipament i rellançar tot l'espai com a
centre de muntanya durant els 12 mesos de l'any.

Sant Genís d'Er | Selbymay
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ESTIU A LA CERDANYA
DAS

Das, des de terra
i des de l'aire
GAUDEIX DE LA MAGNITUD DE LA VALL CERDANA

L'encant natural de Das
Les diverses rutes per l'entorn de Das són una de les millors maneres de combinar l'esport, la natura i l'encant
d'aquest poblet de la Cerdanya. Resseguint el riu Segre
es poden resseguir les rutes més planeres i agradables a
l'estiu per gaudir de l'encant del poble i els seus entorns.
Altres excursions que requereixen més preparació són,
per exemple, la ruta de Das a la Font del Rector a tocar
de Masella, o el trajecte del poble cap al Serrat dels Pallers, lloc ideal per passar una tarda de pícnic. Des de
Das també és fàcil apropar-se a peu a altres poblets com
Urús o Alp gràcies a la seva proximitat i als senders per
muntanya que hi ha senyalitzats.

Sobrevola el paisatge
A Das s'hi troba l'Aeròdrom de la Cerdanya on sobrevolen avions de tota mena gràcies a les bones condicions
meteorològiques i orogràfiques de la vall. En aquestes
instal·lacions hi té seu la Secció de Vol a Vela de l'Aeroclub amb escola i centre de vol. Una activitat autoritzada per l'Agència Estatal de Seguretat Aèria des del 1999.
D'aquesta escola en surten els millors pilots, els quals
participen de competicions d'alt nivell. Es disposa d'una
bona flota d'avuins, 3 amb remolcadors i 6 planejadors.
A part de ser seu de diversos tornejos locals també és
una ubicació destinada al públic familiar amb restaurants, piscina i un espai lúdic infantil des d'on gaudir de
l'espectacle d'avions i avionetes.
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Però si el que es prefereix és ser protagonista de l'activitat i no només observador, si es prefereix gaudir d'un
moment d'oci sense la necessitat de formacions especialitzades, la millor opció són els vols en globus aerostàtic.
Des del mateix Aeròdrom de la Cerdanya en surten els

millors viatges des dels aires. Sense cap mena de dubte,
les millors vistes d'una de les valls més àmplies d'Europa
i de la bellesa de la serra del Cadí-Moixeró es veuen des
del globus. Fins i tot, es pot veure el Puigllançada i el macís del Pedraforca. Llevar-se d'hora val la pena si és per
veure sortir el sol des d'un lloc tan privilegiat.

DISCOVER A NICE JOURNEY

a la Cerdanya

Aquí trobaràs tota la informació
del que pots fer a la comarca.

ESTIU A LA CERDANYA
VILAFRANCA DE CONFLENT

Un viatge en el temps
PER LA CATALUNYA NORD

A la confluència de les valls
del Tet i el Cadí, s'obre pas
un dels pobles més bells de
la Catalunya Nord i on el
temps sembla que s'aturi.
Vilafranca de Conflent, una
ciutat medieval fortificada,
és una vila on cal passejar-hi
a poc a poc, fixant-se en detalls i submergint-s'hi en la
seva història. Una història bastida entre pedres i en un
marc incomparable.

És un dels
pobles més
bells de
França

El municipi va ser fundat el 1090 per Guillem Ramon,
comte de Cerdanya. Bastida a la dreta del Tet, a la confluència amb el riu Major de Vernet, damunt d'una roca
granítica, està situada en un lloc estratègicament molt
valuós. L'any 1659, pel Tractat dels Pirineus, va acabar
formant part de França. Després de tants anys d'història, endinsar-se pels seus carrers és endinsar-se dins
d'un petit oasi per viatjar en el temps i viure experiències inoblidables. Una experiència per capbussar-se en
la història, la gastronomia i la naturalesa d'una manera
única i singular i amb atractius que la fan única.
Vilafranca de Conflent, antigament anomenada Villa
Franca, conserva intactes
les seves muralles. Entre el
1669 i el 1676, la vila va rebre un nou impuls gràcies a
l'arquitecte militar Vauban,
les quals han estat incloses
el 2008 en la llista de Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Muralles endins,
l'entrada de sol ho fa entre obertures, per on es podia
espiar els enemics, però també és interessant perdre's
per les sales de guàrdia o els punts de vigia. S'hi pot accedir tant per la Porta d'Espanya com per la de França,
amb les imponents muralles com a primera vista i el
secrets d'aquesta bonica ciutat que esperen de portes
endins. Artistes i artesans s'han inspirat gràcies als seus
bucòlics carrers, els quals fan volar la imaginació a cada
pas que hom hi fa.

La seva
història està
bastida
entre pedres

Una de les visites imprescindibles és l'església romànica de Sant Jaume. La part més antiga de l'edifici es
remunta a principis del segle XII: la nau septentrional.
Un segle més tard, el conjunt es va renovar, gràcies a la
construcció del presbiteri així com les capelles laterals i
l'actual campanar. Està situada a prop de l'extrem sudoest de l'interior de la vila murallada, a la plaça de l'Església i carre de Sant Jaume. Alguns detalls en què cal fixar-se sónen l'arquivolta exterior, la qual està decorada
amb caps d'humans i d'animals i la segona, amb boles i
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Foto: Turisme-Canigó

ESTIU A LA CERDANYA
TÍTOL APARTAT

rosetes. El notable portal de marbre esculpit també es
un punt d'interès.
LA CIUTAT FORTIFICADA
Però si d'alguna cosa pot presumir Vilafranca de Conflent és de ser una ciutat completament fortificada. El
fort va ser construït, ideat per Vauban, sobre un aflorament rocós al vessant de la
muntanya per vigilar la vall
de la Tet i, juntament amb
les muralles de Vilafranca,
formaven un temible conjunt defensiu. Està situat a
180 metres per sobre del
nivell del riu Tet, sobre la cresta de la muntanya de Belloc. Antigament, el fort podia acollir una tropa d’entre
50 i 100 soldats en temps de pau i podia funcionar de
manera autònoma en cas de setge. A més a més, la
fortificació s’adapta perfectament al relleu muntanyós,
cosa que la converteix en una veritable proesa arquitectònica.

Una
ciutat per
passejar-hi

Per accedir al fort, cal agafar, des de Vilafranca de Conflent, unes escales subterrànies fetes de marbre rosa i
cobertes amb una volta de pedra tallada. Tot i els 734
esglaons i un desnivell de 180 metres, la visita mereix
l'esforç. La fortificació s'alça sobre tres nivells i ofereix
unes visites incomparables de les valls que l'envolten
i del Canigó. Un punt de visita obligada és la presó de
les Dames, on, sota el regnat de Lluís XIV, s’empresonaven les famoses i mediàtiques 'enverinadores'. La visita
també permet descobrir les sales amb reconstrucció de
la vida al fort a l’època militar.
I com no, les muralles de la ciutat medieval, indret
declarat patrimoni mundial de la UNESCO. Són punts
que amaguen reguitzell de secrets, els quals es poden
descobrir gràcies a les visites guiades. Lloc d'històries i
de riquesa patrimonial, de portes endins són el recolliment perfecte per a una ciutat plena de vida i en què
l'artesania n'és un tret distintiu.
Per últim, us recomanem que no deixeu l'oportunitat
de gaudir de la impressionant Cova Bastera. Es tracta
d'una boca natural, la qual està fortificada des del segle
XVII i és visible penjada sobre la confluència dels rius
Cadí i Tet. La cova conserva a les parets un notable, si
bé reduït, conjunt d'art rupestre, conservat malgrat les
vicissituds històriques que ha viscut el lloc.

Foto: Turisme-Canigó

Foto: Turisme-Canigó
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«La implicació de tots ens
ha permès controlar la
pandèmia»
Quina és la situació actual i quina incidència de coronavirus hi ha hagut a la comarca?
Des de finals d'abril no hi ha cap cas positiu confirmat.
Urgències i tot l'Hospital està desdoblat en dos circuits
separats (Sospitosos COVID i COVID, i altres patologies).
Hem tingut casos sospitosos però les proves PCR han
confirmat que no són positius per la malaltia. Així, deixen
d'estar en aïllament i passen a ocupar els espais normals
de l'Hospital. Des que vàrem entrar en fase 1, i es va ampliar la sortida de nens i gent gran, estem amatents de si
pot haver-hi algun repunt en els contagis, tant per la nostra banda francesa com per la part catalana. N'hi ha hagut
algun, però poc destacable i perfectament assumible des
de l'Hospital. La fase 1 no ens afecta enormement. Som
terres de població dispersa. Sí que tocarà estar més vigilants quan hi hagi el desconfinament de les grans poblacions: tot el que és Barcelona i àrea metropolitana i Catalunya Central. Ells són la gent que té segones residències o
fa turisme a Cerdanya. Però entre el bon comportament
dels ciutadans i la nostra capacitat de resposta, esperem
que estigui prou controlat.
L'Hospital es va haver d'adaptar en aquesta situació?
Quan es va donar l'alerta (ens va arribar una mica més
ràpid des de França, estem pendents dels dos sistemes
de salut), vam prendre les mesures de restricció, de desdoblament de circuits, de protecció personal, de mascaretes... de manera molt prematura i això ens va permetre
controlar molt bé la situació del desdoblament en dos
hospitals, un hospital COVID i un no COVID. Al començament hi va haver una sèrie de casos, però es va poder
controlar molt bé la situació. Per l'arquitectura de ser un
hospital bastant nou, es va permetre uns aïllaments físics
molt potents i una protecció del personal, que ens ha permès només tenir unes sis o vuit baixes de professionals,
que s'han anat reincorporant amb PCR negatives als seus
llocs de treball. La implicació i la dedicació de metges, infermeres i tots els professionals sanitaris ha estat espectacular en aquest sentit. Ens ha permès controlar molt bé
la pandèmia a la nostra regió.
S'han anat recuperant activitats...
Sí, igual que en un primer moment vàrem fer el pla de
confinament paralitzant tota l'activitat programada, consultes i tot allò que es pugui postposar (amb urgències i
cirurgies fetes igualment, això sí), ara ja hem reobert consultes, tota la cirurgia programada i recuperant la nova
normalitat, que no serà la mateixa d'abans perquè la COVID ha vingut per quedar-se. Haurem de compaginar amb
unes proporcions diferents, la dedicació. Sempre mantindrem una proporció. Si abans era 80% a COVID i sospitosos i 20% la normal, ara serà 20% COVID i sospitosos i
80% la resta d'activitat normal. Hem d'aconseguir remun-
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tar l'activitat normal de l'Hospital, tenint en compte que
algunes coses han servit per reinventar-nos. S'està consolidant bastant la teleconsulta o la videoconsulta, perquè és cert que algunes especialitats ens ho permeten,
també evitem alguns desplaçaments de persones que
amb bon criteri no els feia gaire gràcia venir a l'Hospital
per coses que no siguin importants.
El coronavirus ha fet que s'obri aquesta altra manera d'estar en contacte amb els pacients, que en un
futur potser serà important?
Aquesta reingenieria de processos i aquest reinventar-se, el que ens ha portat com a bon sistema és aprofitar la tecnologia per reunir-nos de manera telemàtica i,

ESTIU A LA CERDANYA
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a més, per arribar a fer consultes de segons quines especialitats i segons quins aspectes (si no hem de tocar o fer
proves als pacients directament), permet que a distància
es puguin comentar símptomes o transmetre resultats de
proves sense que el pacient s'hagi de desplaçar. Penso
que això es quedarà aquí en algunes especialitats, les que
són més lleugeres, minoritàries o de control (al cap i a la
fi, fer seguiment del pacient) i això alleugerirà esperes i
agilitzarà molt aquest tipus d'actuacions. Aquests temes
són benvinguts. Nosaltres som un hospital que quan té
un pacient amb accident vascular cerebral o delicat, ha de
transferir-lo amb els helicòpters dels dos costats, perquè
ja teníem teleconsulta amb hospitals d'alt nivell per gestionar aquests casos.
Com és estar en un hospital transfronterer? Com s'ha
viscut la crisi amb pacients dels dos països, amb dues
maneres d'enfocar-ho? Com s'ha gestionat?
La sort de dependre dels dos països és que les mesures
eren molt semblants. A França, tota aquesta banda sud
s'ha considerat zona verda (és a dir, ha tingut menys incidència i, per tant, també estan desconfinant). L'altre
element, que són les fronteres i els controls policials en
general, aquí hi ha cinc policies implicades (gendarmes, el
servei francès, la Guàrdia Civil, Policia Nacional i Mossos
d'Esquadra) i tots han col·laborat molt bé: per permetre el
lliure accés dels nostres empleats que viuen a França o a
Catalunya cap a l'Hospital (tenen una documentació que
els permet circular lliurement) i qualsevol pacient d'una
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Firma fotos: Hospital de Cerdanya

banda o altra que vulgui arribar a l'Hospital no ha tingut
cap dificultat.
Han tingut la sort de poder comptar amb un pneumòleg a l'Hospital, oi també?
Sí, hem tingut la sort que un pneumòleg molt ben acreditat de Barcelona tenia previst incorporar-se al nostre
Hospital i just ho ha fet en aquesta etapa, que ens ha estat d'una utilitat excel·lent. El teníem compartit amb un
centre de pneumologia de França, d'Osseja, i ha estat una
incorporació molt interessant perquè és algú que coneix
aquesta patologia. Ens ha evitat també haver de desplaçar pacients a altres centres per manca d'aquesta especialitat. Es queda aquí al nostre Hospital i és un valor afegit
interessant.

ESTIU A LA CERDANYA
DE RUTA: EL PUIGLLANÇADA DES D'ALABAUS

Excursió fins al cim del
Puigllançada (2.410m)
SORTIDA DES DELS ALABAUS

Els proposem una excursió fins al cim del Puigllançada
sortint des de la zona de la collada del Pedró, als Alabaus
de la Molina. Es tracta d'un itinerari que és ideal per a qui
es vulgui iniciar en les excursions d'alta muntanya, ja que
el cim és d'accés fàcil tant a l'estiu com a l'hivern, fins i tot
si hi ha neu o fa fred. A través d'Internet es poden trobar
multitud de rutes que mostren aquest recorregut.
El Puigllançada té
2.410 metres d'altitud
Un itinerari ideal
i compta amb unes
per a qui es vulgui vistes panoràmiques
genials. En els seus
iniciar en les
primers trams té forts
excursions d'alta
pendents, per tant,
muntanya,
es recomana estar
fins a un cim amb en bona forma física
si s'hi vol arribar bé.
grans vistes
Aquest forma part
del llistat dels 100
cims més emblemàtics de Catalunya, segons la Federació
d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Una de les rutes
per accedir-hi és des de Pal Coll de Pal, però també es pot
fer des dels Alabaus, a una cota d'uns 1.900 metres.
Ens trobem a la zona del teleesquí (on s'hi arriba per la
carretera BV-4031 des de Castellar de n'Hug o bé des
de la Molina, per la collada de Toses, GI-400). No hi ha
un sender marcat per a aquesta ruta concreta, sinó que
es proposa fer-la camp a través. Té una llargada d'uns 8
quilòmetres i 600 metres de desnivell. Se sol tardar un
màxim de 4 hores a pas tranquil, comptant el temps de
descans i observació al cim.
Exactament, cal agafar el camí que neix darrere del telecadira dels Alabaus, en direcció al bosquet del Clot de
l'Hospital. Seguint el seu perímetre nord, es fa una pujada
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constant fins a la carena. Allà s'hi troben uns paravents de
fusta de l'estació d'esquí que ens poden servir de guia per
la tornada, ja que s'ha d'anar camp a través.
Un cop arribats al retorn del telecadira de Torrent Negre
ja es pot veure el cim del Puigllançada ben a prop. Llavors toca travessar una zona de prats d'alta muntanya, es
remunta de nou la carena i s'arriba fins al cim amb una
caminada suau.
Des de dalt de tot del Puigllançada es poden observar el
massís del Pedraforca, el Pic de l'Orri, la serra del Cadí, el
Puigmal, el Montseny, la Tosa d'Alp, el Puigpedrós, el Carlit, els Peric, el massís de Madres i si el dia és clar, Montserrat. Per tant, unes vistes excepcionals. El Puigllançada
és coronat per una petita columna geodèsica de formigó.
Per fer tot aquest recorregut es recomana dur calçat d'alta muntanya, motxilla amb roba d'abric, protecció per si
plou, mapa, brúixola, menjar i aigua suficient. Si hi ha neu,
caldria piolet i grampons. Si es fa a l'estiu, però, es descriu
com una caminada sobre una llarga catifa de gespa de
color verd intens.
També és una ruta que pot servir per iniciar-se amb les
raquetes de neu a l'hivern. És un recorregut fàcil amb
aquests elements i és recomanable per començar.
Pel que fa a la fauna que s'hi pot trobar, es poden arribar
a veure isards, marmotes o alguna àliga. La vegetació és
típica d'un estatge subalpí, algun pi a la part baixa i herba
de prat en tota la caminada. El Puigllançada és, en definitiva, un gran mirador de la Cerdanya i el seu entorn.

ESTIU A LA CERDANYA
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Welcome Summer
Cerdanya 2020
LA UNIÓ DE TOT EL TEIXIT EMPRESARIAL DE LA COMARCA

L'Empresariat de la Cerdanya ha unit esforços per revitalitzar el turisme i l'activitat econòmica de la comarca. El
Welcome Summer vol ser una experiència vivencial per
fer amb amics i família i que té com a objectiu una iniciativa solidària. Participar en activitats en un entorn segur i
amb garanties sanitàries, ara també serà un incentiu per
reactivar la normalitat.
Tots els municipis de la Cerdanya, més de 100 empreses
i 10 sectors productius s'han adherit a la iniciativa. Fer
una activitat, dormir en un hotel, assistir a una conferència, consumir en un restaurant o un establiment... A
més a més, donant el tiquet del pas pel Túnel del Cadí,
permetrà al participant escollir que l'establiment li retorni l'import del peatge. Per tant, per primera vegada a la
història, creuar el túnel no serà una despesa, sinó una
inversió.
S'arribi com s'arribi a la
Cerdanya, o si es viu a
la comarca, tothom podrà participar en l'acció
solidària, ja que l'establiment on es realitzi
l'activitat els explicarà
la campanya i facilitarà
la donació. Una iniciativa després de setmanes en què el sector
turístic ha estat aturat
per la pandèmia de la
COVID-19, la qual vol
suposar un baló d'oxigen per a aquest sector,
cabdal per a l'economia
cerdana.

La proposta
vol reforçar
la complicitat
entre tots
els sectors
per tal de
remar en una
mateixa
direcció

La proposta ha comptat amb les sinergies de tot el teixit
empresarial, turístic i no turístic, i vol reforçar la complicitat empresarial de tots els sectors productius per
remar en una mateixa direcció. Així doncs, el Welcome
Summer Cerdanya 2020 és el resultat d'unir esforços per
multiplicar resultats en aquests moments difícils per a
moltes persones i empreses, que permetrà animar de
nou l'activitat econòmica amb la marca Cerdanya.
Les dates previstes són el 6 i 7 de juny però sempre condicionades a les directrius estatals i dels estaments sanitaris locals (Fundació Hospital de Puigcerdà i Hospital
Cerdanya). En cas d'haver-se de posposar, se celebrarà
l'últim cap de setmana de juny, els dies 27 i 28.
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100% Llívia

PURA FESTA
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«La Cerdanya és terra
d'acollida, és terra segura»
UN PARADÍS QUE VOL SEGUIR SENT PUNT D'ACOLLIDA

Com neix la iniciativa Welcome Summer Cerdanya
i per quins motius?
La iniciativa neix pel Grup d'Activitats Turístiques
de l'Associació Empresariat Cerdanya. La inquietud
d'aquestes setmanes que portàvem aturats i sobretot
pel futur, va fer que aquest grup de persones i altres
empresaris d'altres sectors en reunions periòdiques
per videoconferència pensessin diferents idees per
trobar una cosa que ens motivés, ens animés i donés
sortida a una comarca on el turisme és, evidentment,
la principal font d'ingressos i del qual en depenen
moltes famílies. No només aquelles que es dediquen
al turisme de manera directa. D'aquí va néixer de la
idea: proposar un festival que transmetés optimisme,
no només a les persones de la comarca, sinó als visitants que tenim de segona residència, els quals fa
molt temps que no han pogut pujar, i també el turisme
rotacional. És una benvinguda a l'estiu per transmetre
positivisme i optimisme.
Com funcionarà la proposta?
Fa dos mesos que travessem un túnel molt llarg i en
què no hem pogut fer res del que ens hagués agradat
fer. Per arribar a la Cerdanya, una de les vies és el túnel del Cadí. Tota aquella persona que hi accedeixi per
aquesta via, cal que presenti el seu tiquet als diferents
establiments. Per exemple, a un hotel es podran tornar aquests dotze euros de manera fàcil. Se'ls explicarà la iniciativa i també se'ls detallarà que també pot ser
solidària: aquests dotze euros que vostè ha pagat per
passar el túnel del Cadí, per què no els suma a les urnes solidàries? Amb tot el que se sumi de la comarca,
es donarà a dues institucions de la comarca: la Fundació Hospital de Puigcerdà i la residència de Bellver de
Cerdanya. Per tant, el client podrà quedar-se els dotze
euros, però creiem que la immensa majoria els posarà
directament a l'urna solidària. En els establiments col·
laboradors també hi haurà una urna on tothom podrà
posar-hi el que vulgui. La restauració, per la seva banda, ha jugat amb el producte de la Cerdanya. Farà un
tastet, d'aproximadament un euro i mig, el qual s'abonarà el client. Amb les activitats turístiques hi haurà
de tot. Tot això anirà acompanyat de conferències culturals perquè tenim un territori espectacular, el qual
hem de seguir conservant, ensenyant i hem de saber
ensenyar a estimar-lo.
És una campanya per transmetre confiança?
La Cerdanya és un paradís i una terra d'acollida, absolutament. En alguns moments donants s'han donat
missatges de no mobilitat per l'estat d'alarma, però
la Cerdanya vol seguir rebent aquestes persones que
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han vingut sempre. Fa més de 200 anys que venen
i gairebé sabem els noms i cognoms de les famílies.
També el turisme de proximitat, que decideix passar un cap de setmana a la Cerdanya. Que sàpiguen
que vindran a un lloc segur. Tothom actuarà sota
les premisses de seguretat màximes i, si cal reforçar
algun criteri, ho farem. La Cerdanya és terra d'acollida, terra segura on pots venir a passar unes vacances de proximitat. El Welcome Summer l'hem de fer
abans del juliol i l'agost per explicar que la comarca
està preparada i que, en el primer moment que hi
pugui haver mobilitat entre regions sanitàries, engegarem.
Vehiculeu aquesta iniciativa que té vessant
social i de reactivació econòmica. Tot el teixit
comarcal ha teixit sinergies per fer una proposta de màxims?
Exactament. Una de les coses de les quals ens sentim més orgullosos, a partir de les reunions de les
últimes setmanes, és poder haver reunit tot l'empresariat de la comarca. Hem sigut capaços d'englobar-lo tot, des de Martinet fins a Llívia, absolutament tot. Això ha permès que les idees flueixin i
que la suma de tots -que tothom hagi dit en què pot
ajudar- permeti créixer com a comarca. La pandèmia ens ha permès haver-nos conegut entre persones que ens coneixíem poc i haver treballat per un
objectiu comú. Aquest és un projecte publicoprivat
i la part pública ens ajudarà a finançar petites cosetes, però sobretot a publicitar les iniciatives. Les oficines de turisme seran les primeres ambaixadores
del Welcome Summer. Hi haurà una pàgina web que
reforçarà aquesta iniciativa i perquè la gent pugui
prendre-hi part. És un projecte de comarca, per fer
comarca. Aquesta comarca està preparada perquè
la gent vingui, ja no només amb el volum que es preveu durant el mes d'agost, sinó també a la primera
obertura d'aquest estiu amb aquest festival.

PIRINEUS

99.1FM
La ràdio

@40pirineus

@ràdiopirineus

radiopirineus@40pirineus

ESTIU A LA CERDANYA
EL PARC ANIMALIER - DESCOBERTA PEL PIRINEU ANIMAL

Una ruta per la fauna
del Pirineu
EL PARC ANIMALIER DE LES ANGLES

UNA AVENTURA PER A GRANS I PETITS
Una de les propostes més interessants per fer en família
és, sens dubte, la visita a un parc d'animals on els més
menuts i no tan menuts puguin gaudir de l'espectacularitat de diferents espècies, en semillibertat. Veure grans documentals a la televisió o les fotografies més boniques a
Instagram és un plaer per als sentits, però si l'experiència
voleu que sigui plena, no
hi ha res més
Es tracta d'una
excitant que
gaudir
dels
experiència única
animals
en
per descobrir la flora
parcs
com
l'Animalier.
i la fauna típica del
Veure de ben
Pirineu, en un recora prop segons
quins animals
regut on respirar aire
sembla imposfresc i interaccionar
sible, però al
Parc d’animals
amb els animals
dels
Angles
això es converteix en una realitat. Més de 200 animals viuen en un
parc a quatre passes de l’estació d’esquí de la zona.
Situat als boscos del pla del Mir, al Capcir, viatjar fins a
aquest indret permet fer un petit 'safari' per descobrir
espècies salvatges del Pirineu. Un parc únic que es converteix en una aventura per a tothom. Al Parc Animaler
dels Angles, bisons, isards, llops o marmotes ens esperen en el seu hàbitat natural. A més, també es pot gaudir
de la flora del Pirineu, tot recorrent el Parc. El parc ocupa
una extensió total de 37 hectàrees de pinedes que es
troben a 1.800 metres d’altitud.

Foto: Parc Animalier Les Angles

L'ENTORN, UN GRAN RECLAM
El parc també és una zona forestal de muntanya típica a
la regió. Està pensat perquè tothom triï la seva manera
d’entrar en contacte amb la natura i els animals.
La visita és un incentiu per conèixer millor la muntanya i
les espècies que hi habiten. Els nens, més que qualsevol
altre visitant, percebran la importància de les relacions
que es poden establir entre les persones i la natura.
Potser el parc està més dissenyat per a ells que per a
adults. Visitar el Parc Animal Angles, únic als Pirineus, és
viure una aventura intensament de muntanya enriquidora des de molts punts de vista.

N'hi ha prou
amb ser pacient
i apassionat
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El recorregut, ben traçat i adaptat per a tota mena de
públic, permet passejar-se sense presses i és ideal
perquè la seva grandària és perfecta. Es tracta d'un
traçat d'uns tres quilòmetres i mig, entre boscos
d'avets, prats i rierols. A més l'observació dels animals,
es complementa amb una proposta per descobrir com
són les seves petjades. Per veure’ls, però, cal anar ben
preparat: bon calçat i roba d’abric per si fa mal temps.
Al llarg del recorregut, hi ha diversos plafons amb
mostres de totes les espècies que es troben en aquesta reserva. Per als més petits, una de les experiències
en majúscules pot ser la interacció amb algunes de les
espècies que habiten al Parc. Per exemple, entrar a
l'hàbitat de les marmotes i poder-los donar menjar és
un moment que no se'ls oblidarà mai.
Es tracta d'un parc amb molt d'encant, i es pot apreciar
a cada moment. Tots els hàbitats estan dins un tancat,
al qual s'accedeix a través d'un sistema de portes de
seguretat. L'excepció són els llops, els ossos i cérvols,
els quals cal observar des de l'altre costat de la tanca.
Els visitants poden observar des de muflons a cérvols,
passant per les marmotes, sense oblidar altres animals
nadius d’aquests paratges com els llops o els óssos. El
Parc Animalier és un espai que permet veure en el seu
hàbitat la fauna pirinenca. També s’hi pot descobrir
el linx, un dels grans atractius per a aquells qui visiten les instal·lacions. Un altre dels habitants estrella
és el llop. Alhora, compta amb exemplars de senglars,
cabra salvatge, daina, bisó o marmota. Aquesta, però,
només es pot veure durant els mesos de primera i estiu, ja que de novembre a abril hiverna. Tot i això, va
ser reintroduïda al Parc en plena llibertat a partir dels
anys 60 del segle XX.
El recorregut és adaptable al visitant i fins i tot per a
les persones amb mobilitat reduïda, i ofereix la possibilitat de fer l’itinerari amb cotxes adaptats, sempre i
quan es truqui amb antelació. El visitant trobarà dins
el recorregut diferents punts de pícnic, alguns d’ells
amb panoràmiques espectaculars al territori, com és
el llac de Matamala. Una visita per a totes les edats
que, a més, permet conèixer el passat prehistòric de
l’indret així com les empremtes dels animals que el turista trobarà en aquest espai.

El parc està obert tots els dies de l'any, amb un horari
més ampli durant l'estiu. Un pla únic per a les famílies,
on respirar aire i interaccionar amb animals que, si
es trobessin en llibertat, seria difícil poder-ho fer. Un
parc que mostra la vida en directe, també els seus costums, gràcies a la llibertat de moviments a tot l'espai.
Anar de visita al Parc d’Animals dels Angles és viure
intensament una aventura a la muntanya, al costat de
la família o dels amics. Una excursió que t’enriqueix
des de molts punts de vista.
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LA CERDANYA AVENTURA

L'entorn de la Cerdanya,
un indret d'aventures
EL BARRANQUISME PELS GORGS DE LA COMARCA O
LES VIES FERRADES PROPERES SÓN DUES ACTIVITATS
A REALITZAR

Descobrir els racons més amagats que hi ha pels barrancs
de les muntanyes de la Cerdanya i els seus voltants. Això es
pot aconseguir practicant el barranquisme per alguns dels
entorns del Pirineu. Gorgs d'aigües turqueses, cascades,
tobogans, salts i camins d'aigua, en una activitat apta per a
tota mena de públic.
Des de Barranquisme Cerdanya es proposen diverses excursions a ambdues bandes de la serralada que porten a
racons com aquests. La major part de les sortides proposades es troben a la banda francesa del territori. Per una banda, hi ha l'opció de fer una excursió familiar a un barranc
als peus del pic Carlit, un autèntic parc aquàtic entre els
boscos de fades encantades, amb nombrosos salts opcionals de diferents alçades i tobogans. Des de Puigcerdà, s'hi
arriba ràpidament.
Una altra opció és el barranc de Thués, un punt on es podrà practicar aquest esport d'aventura en aigua termal,
una experiència del tot diferent. Un balneari natural amagat als boscos del Conflent a tocar de la Cerdanya, un Spa
en plena natura. O també es pot fer una ruta de descoberta pels engorgats de les Encantades, amb salts, tirolines i
ràpels aquàtics. També a França, a tocar de Puigcerdà. O a

Foto: Barranquisme Cerdanya

prop de Vall de Núria, es pot gaudir d'unes gorges forjades
en roca de granit. Per últim, a prop de la pica del Canigó, hi
ha un magnífic i entretingut descens de fàcil recorregut, les
Gorges de Llech, que esdevenen un autèntic parc aquàtic
en ple Pirineu. En definitiva, un seguit de propostes en les
quals només cal equipar-se i sortir a gaudir d'elles. Durant
l'estiu és ideal, ja que suposa estar en remull tota la jornada
i gaudir de l'entorn natural des d'una perspectiva diferent
de la dels camins de pas habituals.
Una altra mirada encara més arriscada de l'entorn és la de
la via ferrada de Llo, Les Escaldilles. També està situada a la
banda francesa de la Cerdanya, i és obligatori llogar el material. Hi ha un recorregut amb diverses dificultats: Llisses
de Llo K3 (iniciació) i Llisses Dretes K4.
Si no es vol accedir a aquesta zona de pagament, ben a
prop de la Cerdanya es pot anar també a altres vies ferrades, a la zona de l'Alt Berguedà. Un exemple és la de les
Roques d'Empalomar, a Vallcebre. També hi ha la Via Ferrada de Cal Curt.
Quan es realitzen aquestes activitats, cal anar degudament
equipats i fer cas dels consells dels experts en tot moment.

Paintball,
un joc per equips,
per a totes les edats
PAINTBALL CERDANYA SE SITUA A BADIU

Una altra de les opcions que es poden realitzar, sobretot
en grups i passant una estona divertida fent un esport
d'aventura i cooperació, és el paintball. Es tracta d'un esport en el qual pot gaudir tothom, idoni per celebrar aniversaris, comiats de solter i soltera, festes d'empresa...
Dos equips competeixen per avançar posicions i neutralitzar a l'altre. Tot això amb els participants vestits de
combat, amb armilla antibales i casc de protecció, empunyant una pistola semiautomàtica de paintball.

És una bona manera d'integrar-se amb l'entorn natural, aprofitant un camp de joc ple d'amagatalls per poder anar avançant i disparar al contrari, ben bé com si
es tractés d'una partida d'un joc de la consola. Però en
aquest cas, els rivals són els mateixos companys i amics.

Adrenalina, suspens, eufòria... tot això es pot arribar a
sentir durant una d'aquestes batalles, i a la Cerdanya és
possible jugar-hi. En concret, hi ha un camp de paintball
a Badiu. Des de l'empresa que el gestiona, es proporciona als participants tota mena d'equipament per garantir
la seva seguretat i també es vetlla per un correcte desenvolupament del joc.

Un bon dinar o sopar després de la 'guerra', i de ben
segur que les anècdotes seran moltes. Des de Racons
Aventura, per exemple, es gestiona el Paintball Cerdanya
de Badiu. Hi ha ofertes per a grups d'adults o de menors.
El paintball és un esport d'aventura més que s'uneix a
l'oferta de la comarca, ideal per ser practicat aquest estiu per desconnectar de tot.
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El Reial Club de Golf de
la Cerdanya ha arxivat
fotografies històriques
per documentar la
trajectòria de les
instal·lacions esportives

Cerdanya terra de
golf per excel·lència
EL PRIMER CLUB DE GOLF DE LA PROVÍNCIA
DE GIRONA
Poques comarques poden dir que disposen de fins
a tres camps de golf. L'afluència de famílies adinerades de primera residència a la Cerdanya va apropar
aquesta modalitat esportiva a principis del segle XX.
El primer club en obrir va ser el Reial Club de Golf de
la Cerdanya, inaugurat l'any 1929 pel rei Alfons XIII. En
els seus inicis el camp es va ubicar en terrenys propietat de la família Bertrán i Güell, comptant amb una
de les millors vistes de la vall cerdana. Va ser a l'any
1942 quan el camp es va traslladar a uns terrenys no
gaire lluny del lloc original i el club va passar a mans
de la família Andreu. En aquesta etapa, el camp agafa
la dimensió de fins a 18 forats actuals. Des de llavors
el club a acollit tornejos a nivell internacional com
l'Open d'Espanya al 1950.
No va ser fins als any 60 quan el golf es va convertir en
un club social sota la presidència del Comte de Godó.
Moment també en el qual el camp va agafar la dimensió de 45 hectàrees
amb els 18 forats
El primer club
originals. A partir
d'aquest moment, el
en obrir va ser
club va ampliar els
el Reial Club
serveis oferint una
zona poliesportiva
de Golf de la
amb piscina, pistes
Cerdanya,
de pàdel, camp de
pràctiques de golf,
inaugurat l'any
pista poliesportiva i
1929 pel rei
les meravelloses insAlfons XIII
tal·lacions del Chalet
Hotel.
Un camp amb història i recorregut professional catalogat com el primer camp de golf a la província de Girona, el tercer
més antic de Catalunya i entre els deu primers de tot
Espanya. Freqüentat per les famílies catalanes més influents dels últims temps i escollit per molts pel magnífic paratge que l'envolta.
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EL GOLF A LA CERDANYA

Font: Club de Golf Fontanals

EL CLUB DE GOLF FONTALANS: ESPORT I RELAXACIÓ EN UN DELS MILLORS CAMPS D'ESPANYA
El Club de Golf Fontanals té tot allò que desitgen els
amants d'aquest esport i als qui els agrada cuidar-se. En
un entorn únic, Fontanals diposa d'un camp de 18 forats
considerat com un dels millors d'Espanya, que engloba
en un de sol les diferents modalitats del golf per tal que
tot tipus de jugadors hi puguin gaudir.
El seu centre 'wellness' és ideal per acabar un dia de joc.
Piscines, saunes, gimnàs amb màquines d'última generació, pistes de pàdel i servei de nutricionista, fisioteràpia, psicologia i medicina esportiva.
L'allotjament a l'Hotel Fontanals Golf tampoc deixa indiferent. A les 60 habitacions familiars i suites exteriors totalment equipades se li suma un restaurant que destaca
pel bon gust i l'excel·lent sabor de la seva cuina.

Font: Club de Golf Sant Marc

EL MILLOR CAMP PER A FAMÍLIES I INICIATS ÉS EL
CLUB DE GOLF SANT MARC PUIGCERDÀ
El Club de Golf Sant Marc de Puigcerdà es troba en un
terreny pla i ple de natura que forma un 'green' de 18
forats. Un lloc perfecte per a infants i per aquells que
es vulguin iniciar en aquest esport, al tractar-se d'un terreny pla i de distàncies curtes. És per això que el club
ofereix diverses modalitats de cursos adaptats a tot tipus d'usuaris i grups.
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ENTREVISTA A PYRENEUM GELATERIA

Reinventant
el món dels gelats
UNA DELÍCIA D'ESTIU I D'HIVERN

Gelat de gingebre i remolatxa, de rosa, de cervesa, de
mostassa... «el gelat és il·lusió, és fantasia» i així ho
demostren des de la gelateria Pyreneum de Bellver de
Cerdanya i així defineix els gelats el seu gerent Joan Nicolau. Aquest obrador està reinventant el món gelater
no només amb creacions úniques i de productes de
proximitat com el gelat de nata de les vaques del Cadí
que tant triomfa, el de farigola o el de poma de Bellver.
La clau de l'èxit segons Joan és «utilitzar unes matèries
primeres excel·lents, les millors del mercat i fe un procés d'elaboració del gelat 100% artesà». A més, la intenció del projecte és que mengem gelat tot l'any: «només
prenem gelat a l'estiu quan fa calor però durant l'any
tots en mengem al sofà de casa quan estem mirant una
sèrie. Per tant, volem trencar això amb un local obert
tot l'any».
Aquest estiu a causa de les mesures imposades per la
COVID-19 l'establiment oferirà venda de gelats en línia
«perquè no volem cues (...) només podrem tenir el 50%
de l'aforament i això representa 7 persones dins el local». Per tant, a través del seu web (pyreneum.cat) es
podrà comprar el gelat i anar-lo a buscar a la gelateria
amb el resguard de la compra. No ens podem perdre
les novetats d'aquesta temporada estival com el gelat
de te verd o el de gingebre. I és que «tenim clients que
venen cada setmana preguntant per les novetats».
El reconeixement que ha agafat Pyreneum l'ha portat
a treballar per grans xefs i reconeguts restaurants des
d'on li demanen creacions com el gelat de pernil salat
per acompanyar un plat de meló. La gastronomia està
agafant una nova dimensió més enllà del que tenim establert, tal com explica Joan «tenim al cap que el gelat
és només per postres però és per tota la gastronomia»
i és que «es pot fer gelat de gairebé tots els aliments».
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PERDRE'T PER LA CERDANYA MÉS ROMÀNICA

La Cerdanya més romànica
DIVERSES MOSTRES D'AQUEST ART ARREU DE
LA COMARCA

Entre el segle XI i la meitat del XII, el territori europeu va
quedar unificat per un mateix estil artístic, per primer cop
des de l'Imperi Romà. Era el romànic. I la plana ceretana
no va quedar exempta d'aquest art. L'arquitectura romànica a la comarca es caracteritza per la presència d'edificis religiosos d'una gran senzillesa, petits temples rurals
d'una sola nau amb capçalera semicircular. Hi ha presència testimonial d'escultura monumental, de factura més
aviat popular. També hi ha mostres de pintura, ja sigui en
murals o frontals d'altar.
Una de les moltes rutes que es poden realitzar a la Cerdanya pot anar centrada en la visita a alguns dels vestigis
que aquest corrent artístic va deixar escampats pel territori. Des de Viu la Cerdanya en repassem alguns exemples:
Santa Cecília de Bolvir
Església de mitjans del segle X en el punt més alt del nucli
urbà. Les restes romàniques són la nau i l'absis semicircular, decorat amb fris en dents de serra. La resta és afegit
en època moderna. Al MNAC s'hi conserva un frontal d'altar on es narra la vida de Santa Cecília.

Sant Esteve de Guils
Una de les esglésies millor conservades de la Baixa
Cerdanya, consagrada al segle XI. Es tracta d'in edifici
gran, de nau àmplia i única, coberta amb volta de canó
apuntada, campanar de cadireta de dos pisos amb tres
finestrals, i absis semicircular. Al Museo del Prado s'hi
conserva un altar.
Santa Maria de Mosoll
Aquesta església de Das va patir la invasió càtara i va ser
pràcticament destruïda a finals del segle XII. Avui dia es
pot observar un edifici d’una sola nau amb absis semicircular i campanar de cadireta amb dos finestrals a la
façana oest. A l’interior s’hi conserva la pica baptismal
original i restes de pintura mural. El MNAC custodia un
frontal d’altar procedent de Mosoll.
Sant Pere d'Olopte i Santa Maria d'All, a Isòvol
Dues esglésies en un mateix municipi, una d'elles consta d'una nau coberta amb una volta de canó apuntada i
absis semicircular. L'altra, referenciada del segle X i reformada diverses vegades, és una nau única amb sostre
de fusta i absis semicircular.
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Santa Maria de Talló
Es tracta d'una de les esglésies romàniques més rellevant sa la Cerdanya, la qual primer va ser un monestir. Actualment té la consideració de Bé d'Interès Nacionals. Se la coneix com 'la catedral de la Cerdanya',
a conseqüència de les seves grans dimensions. És una
construcció de notables proporcions d'una sola nau
lleugerament trapezoïdal amb volta de canó apuntada,
amb arcades de reforç també apuntades als murs laterals, i uns arcs torals sostinguts per unes pilastres que
coincideixen amb uns contraforts exteriors de secció
semicircular. Al mur de migdia és visible una porta d'arc
de mig punt actualment cegada. La capçalera és tancada per un absis semicircular amb ric aparell de petits
carreus, decorat exteriorment amb arcuacions llombardes i tres finestres de doble esqueixada. Al braç sud del
transsepte hi ha la sagristia i una capella i adossada a la
capella braç nord hi ha el campanar. El nàrtex de l'entrada, amb cobertura de biga i teula àrab, conformat
per tres arcs, és més tardà. Als peus de l'església hi ha
un cor senzill amb balustrada de fusta al qual s'accedeix a través d'unes escales situades al sud-oest. Les
obertures són finestres de doble esqueixada. La façana
presenta una rosassa i dues finestres i és coronada per
una espadanya de dues obertures. La portalada, a ponent, és d'arc de mig punt. La torre campanar construïda amb carreus de pedra, de planta rectangular i tres
cossos d'alçada, té un coronament superior més petit
que presenta base octogonal i penell, amb coberta de
pissarra. Va ser construïda al segle XVI, en una de les
transformacions de l'església.

Art romànic a Puigcerdà
A la capital cerdana s'hi troben diverses mostres
d'aquest estil. Una d'elles és el campanar de Santa Maria (s. XII). També hi ha l'església de Sant Tomàs de Ventajola (s. XI-XII), la de Sant Andreu de Vilallobent o la de
Sant Julià d'Age.
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CUINA CERETANA - ROSA AGUILAR

La gastronomia
cerdana d'estiu
LA VERDURA COM A PROTAGONISTA

Si alguna cosa caracteritza la Cerdanya és el bon menjar. Els seus plats tradicionals i arrelats a la terra ofereixen propostes de tota mena i durant tot l'any. En aquest
article repassem algun dels productes més típics de la
comarca així com receptes perfectes per aquests dies
estivals de la mà de Rosa Aguilar, més coneguda com a
Semproniana autora del llibre culinari 'La cuina tradicional de Cerdanya'.
Tradició culinària
«La cuina era el que es cultivava a l'hort», així defineix
la tradició gastronòmica de la Cerdanya Rosa Aguilar.
És per això que un dels plats més famosos del territori
és el Trinxat que tot i ser típic de l'hivern «a l'estiu se'n
planten les patates i les cols, les cuidàvem amb molt les
cols!», explica Aguilar. També en marquen alguns plats
la carn del bestiar que els més afortunats tenien l'oportunitat d'incorporar en els seus plats. O les peres, tot i
que la Cerdanya no sol ser un territori fruiter «la pera
ha estat molt important, tot i que a la tardor».
Propostes d'estiu
Per tant, els plats d'estiu a la Cerdanya han estat fets
tradicionalment a base de verdura de l'hort o de fruits
silvestres. En destaquen per exemple les xicoies de
muntanya amb les quals se solen fer amanides. «Es tallen i es netegen bé amb aigua i vinagre, s'escorren i
es poden amanir amb trossets de bacallà, bolets com
les cremalloles -també coneguts com a cama-sec-, això
ja depèn de la temporada». Tot i tractar-se de l'estiu

els plats calents no falten en aquesta zona del Pirineu
tampoc a l'estiu. Els pèsols, sobretot amb un vol estofat de vedella són el combinat perfecte per un dinar de
diumenge. Les figues també calentes o al natural són
d'aquelles fruites que van bé amb qualsevol plat o per
postres.
De postres
La tradició tampoc deixa escapar el món de les postres.
L'estiu és un moment perfecte per elaborar-los amb
tranquil·litat i en família i podem tenir en compte
aquestes propostes. Per començar la crema de Sant Josep o crema catalana «anomenada aquí de Sant Josep
perquè era quan es ponien més ous i per tant, quan es
podien fer més dolços». Les «copetes de Santa Teresa»,
elaborades a base d'ous i sucre pot ser una altra bona
oportunitat per endinsar-nos en el món de la rebosteria
de manera senzilla. Aguilar també ens recomana anar
al bosc a «buscar fruits silvestres per acompanyar els
postres».
Aquestes receptes i moltes més es poden trobar en el
llibre de Rosa Aguilar (Semproniana) 'La cuina tradicional de Cerdanya' editat per primera vegada l'any 1995.
Una guia perfecte per encertar a la taula amb els ingredients de sempre i els sabors de sempre. Una cuina que
no és vàlida sense els ingredients de proximitat i de la
terra cerdana.
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