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UNA ÈPOCA PER SEGUIR
GAUDINT DE LA CERDANYA
L'estiu és una època ideal per gaudir de la Cerdanya.
La comarca es mostra en tot el seu esplendor, durant
uns mesos que propicien que la gent surti amb més
freqüència al carrer, a la muntanya, o a gaudir d'un
tranquil passeig per l'entorn d'aquesta bonica comarca. Els seus pobles, els seus nuclis es converteixen en
el llenç immillorable per fruir d'uns dies de descans,
de propostes inigualables i amb la cultura, també, com
a gran aliat. Perquè la Cerdanya es converteix en epicentre del país gràcies a les nombroses iniciatives que
convergeixen durant els mesos de més temperatura.
Propostes de tota mena, per a petits i grans, que permeten un gran ventall d'iniciatives.
La Cerdanya, com bé saben, també és natura, amb
aquests paisatges que meravellen tan sols enfilara la
vista amunt i també amb els recorreguts naturals que
ofereixen en els seus pobles. Però a més de mirar cap
als cims, cal detenir-se a les viles d'aquesta nostrada
comarca catalana, perquè totes són plenes d'història,
de màgia, de racons amagats que conviden al passeig,
al gaudi, a la tranquil·litat i a l'harmonia. Passejar pels
seus carrers és un delit en tots els sentits, com també
ho és la gastronomia pròpia de la comarca, la qual es
nodreix de productes de quilòmetre 0, conreats amb
estima i amb la terra ceretana com a protagonista.
En aquesta nova edició del Viu la Cerdanya us convidem a fer un passeig, lector, dels grans atractius que
ofereixen aquest bell indret de Catalunya. També us
recomanem unes quantes propostes perquè aquest
estiu sigui ben amè i entretingut per a tothom. Un recull de propostes que abracen tot el territori comarcal,
per fruir d'uns dies immillorables en un entorn de deu.
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Entorn immillorable per
als amants de la natura
PER GAUDIR D'UN ESTIU SOTA ELS PAISATGES
MÉS EMBLEMÀTICS DEL TERRITORI

Definida per uns trets
geogràfics, climàtics
i històrics que li atorguen un caràcter molt
particular

"La Cerdanya és una de les comarques més belles, més fines de Catalunya. És una gran cassola, estructurada sobre
el curs del Segre, amb la graciosa particularitat de caure
lleugerament, suaument, de llevant a ponent, en pla inclinat. No és una gran vall enfonsada, sinó una vall reclinada. Envoltada d’altes muntanyes que voregen els tres
mil metres, la Cerdanya no deprimeix, com tants de llocs
pirinencs; produeix, al contrari, una sensació d’amplària,
d’elevació, de lluminositat, de llibertat. Els seus cels són
esplèndids, el seu aire és fi, els seus paisatges tenen una
tendresa entranyable. (…)
A la Cerdanya, les panoràmiques són extreÉs la gran vall de
mament belles, però
Catalunya, amb un
els detalls les igualen
i de vegades les supeatractiu natural que
ren; són incomparables.
la fa especial i diverDes de qualsevol indret
de la perifèria de la vall
sos trets geogràfics,
-mentre sigui una mica
climàtics i històrics
alt-, la comarca sorgeix
amb tota la seva radiant
que li atorguen un
i lluminosa esplendor,
caràcter particular
així com des de qualsevol indret de la vall apareix l’amfiteatre muntanyós que la tanca i que forma tres
colors superposats: la neu rosada dels alts pics; el verd
negrós dels avets i dels pins de la muntanya mitjana i el
verd més clar, brunyit, alegre, pacífic, dels prats, dels pollancres, dels verns, dels àlbers. La composició d’aquests
tres colors crea un paisatge d’un ordre perfecte, d’una
gran elegància". Josep Pla (1897-1981)
Ja ho deia l'escriptor Josep Pla quan descrivia la Cerdanya,
és una de les valls amb més encant de Catalunya i espai
que posseeix un entorn natural atractiu als ulls de tot
amant dels paisatges de muntanya. Definida per uns trets
geogràfics, climàtics i històrics que li atorguen un caràcter molt particular, la comarca es troba integrada per la
Vall del Segre, on destaquen la seva altitud i el clima, que
permet gaudir de més de tres mil hores de sol a l'any. Meteorologia determinada per la serralada pirinenca i les serres del Cadí i el Moixeró, entre temperatures agradables
durant els mesos d'estiu i fredes a l'hivern. Fet que ha permès definir tres unitats biogeogràfiques naturals: la solana, la plana i la baga. La primera té una altitud mitjana de
1.000 metres i no presenta grans desnivells, qualitat que
la defineix com una de les valls més amples d'Europa i la
part més poblada de la comarca, on es troba la seva capital, Puigcerdà. La segona és la part més propera al Pirineu
francès fent frontera amb Andorra, i a la tercera hi destaquen una gran quantitat de pics i serres.
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ESTIU A LA CERDANYA
LA CERDANYA PER GAUDIR EN FAMILIA

El trinxat de la Cerdanya, el tiró amb
naps, l'arrròs de muntanya o els daus de
salmó marinats, són
alguns dels plats més
tipics que ofereix la
comarca, cuinats amb
productes locals i de
proximitat provinents
del mateix territori

El producte local i
autòcton de la Cerdanya és el seu gran
tret distintiu gràcies
a la seva situació
geogràfica. La cuina és variada, rica i
única, amb plats reconeguts arreu del
territori i provinents
de l'hort, l'aviram, la
ramaderia, la pesca
i la caça, propis de
cada època de l'any.

Les receptes més populars
Els restaurants més destacats
Els establiments de restauració més coneguts elaboren
plats de tota mena per satisfer la gran varietat de gustos
dels visitants de la comarca, que van des de l'alta cuina
fins a senzills menús populars cuinats amb delicadesa.
La Cerdanya també ha creat diverses associacions que
treballen per fer de la gastronomia de la comarca una
referència arreu del territori. La Cuina Pirinenca de Cerdanya i l'Associació Agroalimentària centren la seva tasca
en la visualització del producte local i els plats típics de la
comarca per tot Catalunya.

Un producte local destacat
L'agricultura i la ramaderia són els dos grans pilars que
fonamenten la gastronomia de la Cerdanya. Terra de
trumfes, cols d'hivern, cereals, fruita, pastures, naps, horta i vinyes, a més de ramats de vedells, poltres, ovelles i
cabres que pasturen per l'entorn mantenint els boscos i
paisatges.
Els productes propis de la zona són els formatges d'ovella
i vaca, iogurts, mató, mel, embotits elaborats per artesans
xarcuters, bull blanc, llonganissa i el particular pa de fetge. Sense oblidar els postres típics, les cerveses, licors i
melmelades. Tot i que també són conegudes les peres de
Puigcerdà, els naps de Talltendre, les cols d'hivern i les
trumfes, a banda dels bolets de tota classe, fruits del bosc
i plantes medicinals.
Els pagesos i productors treballen per oferir els millors
productes de la Cerdanya a tots els establiments de la
comarca i les associacions els ofereixen suport perquè
aquests puguin arribar a tots els racons de Catalunya.
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Quan parlem de la Cerdanya i la seva gastronomia és indispensable pensar en el trinxat, el tiró amb naps, l'arròs
de muntanya, els daus de salmó marinats o les trufes de
postre. Plats típics del territori que han aconseguit traspassar fronteres i arribar a altres racons del país, oferint
una gastronomia rica en productes de proximitat, locals i
provinents dels camps d'elaboradors del territori que treballen per oferir el millor del sector.

RECEPTA: EL TRINXAT DE LA CERDANYA
Ingredients:
- 1 col d'hivern
- 1 kg de patates
- 4 talls de rosta (cansalada)
- Oli, sal i aigua
Elaboració:
Es fan bullir les patates i la col en aigua amb una
mica de sal fins que gairebé es desfacin. En una
paella amb oli es rosseguen els talls de cansalada
i en el mateix oli se sofregeixen les patates i la col
aixafant-les. Per servir el plat s'hi posa la cansalada
a sobre a sobre.

ESTIU A LA CERDANYA
LA CERDANYA PER GAUDIR EN FAMILIA

La Festa del Trinxat
a Puigcerdà, la del
Nap a Ger o el Dijous
Gras de Prullans
són celebracions
ja consolidades al
calendari festiu de la
Cerdanya

El patrimoni cultural de
la Cerdanya l'ha dotat
d'una intensa història
rellevant arreu de Catalunya. L'exponent més
important és l'arquitectura religiosa romànica,
representada en gairebé tots els nuclis, però
també hi destaca el patrimoni etnogràfic que
al llarg dels anys l'ha definit amb una identitat i
valors propis.

El patrimoni de la comarca
La Cerdanya permet experimentar un viatge en el temps
gràcies al ventall de propostes culturals a visitar com les
esglésies, convents i edificis no religiosos. Els murs que la
formen han presenciat el pas del temps de la vall i ara ja
són un punt d'interès turístic per als visitants interessats a
profundir en el seu coneixement sobre la comarca.

Festes i tradicions populars
La majoria dels pobles de la comarca han fet de la celebració del final de les collites la seva Festa Major, una cita
important que any rere any aplega a centenars d'assistents
que volen gaudir de les danses i ritus populars que alegren
i posen color als carrers de les viles.
Tot i que les propostes culturals van més enllà. A la comarca s'hi celebren cicles de concerts de música clàssica a pobles com Bellver, Llívia i Puigcerdà, a banda de trobades
d'acordionistes i festes populars com la Festa de l'Estany
de Puigcerdà, els aplecs a Fontanera i Vilallobent i els esdeveniments gastronòmics com la Festa del Trinxat a Puigcerdà, la Festa del Nap a Ger, i el 'Dijous Gras' a Prullans. No hi
poden faltar tampoc la Fira de Sant Llorenç de Bellver i les
fires del bestiar. Totes aquestes celebracions són esdeveniments ja consolidats al calendari festiu de la Cerdanya que
cada any aplega a visitants vinguts d'arreu de Catalunya.
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Un estudi de la
Universitat
de
La Cerdanya vol poBarcelona afirma
Catalunya
tenciar el turisme res- que
serà la destinaponsable de proximitat ció escollida per
més de la meiper anar més enllà de
tat dels catalans
faran vacanles activitats d'hivern, que
ces el 2020, i les
comarques
de
oferint rutes i excurproximitat com la
sions durant tot l'any
Cerdanya en són
una de les opcions preferides
dels enquestats. D'aquesta manera el Consell Comarcal i
Turisme Cerdanya han engegat una campanya dirigida als
visitants per promoure un turisme responsable i conscient
que tingui un impacte positiu per a la població, la cultura,
la naturalesa i patrimoni de la comarca. La campanya apel·la a la necessitat de tornar a tenir bons records de l'entorn després del confinament a causa de la pandèmia, tot
i que la proposta pretén anar més enllà i esdevenir un full
de ruta per promoure el desenvolupament de la comarca
a través d'un turisme responsable i mantenint l'activitat
durant tot l'any amb totes les vessants que pot oferir més
enllà dels esports d'hivern.

Tot el que pot oferir la Cerdanya

La comarca, rica pel seu entorn natural, ofereix un gran
ventall de possibilitats diferents de rutes que es poden fer
a peu o en bicicleta. Des d'ascensions a Coma d'Or, Comabona, el Pic del Carlit des de les Bulloses, el Pic del Moixeró, el Pic dels Moros, el Puigmal, Puigpedrós, Tossa d'Alp
i la Tossa Plana de Lles. A banda de passejades al Prat de
Cadí o la pujada a Bell-Lloc. Però sense oblidar els estanys,
com el de Font Viva, el de Llanós, Malniu i de Guils i, un
dels més populars, els Estanys de la Pera. O les valls d'Eina,
la de la Llosa o Llo, a més del camí de Sant Jaume.
I per aquells que prefereixen estar sobre rodes, la comarca també ofereix múltiples opcions per fer amb bicicleta,
des de rutes més senzilles per gaudir en família, fins a recorreguts de més dificultat per als experts o aficionats al
ciclisme de muntanya.
Una comarca rica pel seu entorn natural que amb un gran
ventall de possibilitats entre excursions i rutes.
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Nou Mercer Hotel Torre del Remei, luxe contemporani a 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
PARC ANIMALIER DES ANGLES

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

Una de les propostes més interessants per fer en família
és, sens dubte, la visita a un parc d'animals on els més
menuts i no tan menuts puguin gaudir de l'espectacularitat de diferents espècies, en semillibertat. Veure grans documentals a la televisió és un plaer per als sentits, però si
l'experiència voleu que sigui plena, no hi ha res més excitant que gaudir dels animals en parcs com l'Animalier dels
Angles. Veure de ben a prop segons quins animals sembla
impossible, però al Parc d'animals dels Angles això es converteix en una realitat. Més de 200 animals viuen en un
parc a quatre passes de l'estació d'esquí de la zona.
Situat als boscos del pla del Mir, al Capcir, viatjar fins a
aquest indret permet fer un petit 'safari' per descobrir
les espècies més salvatges del Pirineu. Un parc únic que
es converteix en una aventura per a tothom. Al Parc Animaler dels Angles hi ha bisons, isards, llops o marmotes,
que ens esperen en el seu hàbitat natural. A més, també es pot gaudir de la flora del Pirineu, tot recorrent el
Parc. L'indret ocupa una extensió total de 37 hectàrees
de pinedes que es troben a 1.800 metres d'altitud.
El recorregut, ben traçat i adaptat per a tota mena de
públic, permet passejar-se sense presses i és ideal perquè la seva grandària és perfecta. Es tracta d'un traçat
d'uns tres quilòmetres i mig, entre boscos d'avets, prats
i rierols. A més l'observació dels animals, es complementa amb una proposta per descobrir com són les seves
petjades. Per veure'ls, però, cal anar ben preparat: bon
calçat i roba d'abrigar per si fa mal temps.
Al llarg del recorregut, hi ha diversos plafons amb mostres de totes les espècies que es troben en aquesta reserva. Per als més petits, una de les experiències en majúscules pot ser la interacció amb algunes de les espècies
que habiten al Parc. Per exemple, entrar a l'hàbitat de les
marmotes i poder-los donar menjar és un moment que
no se'ls oblidarà mai.
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Es tracta d'un parc amb molt d'encant, i es pot apreciar
a cada moment. Tots els hàbitats estan dins un tancat,
al qual s'accedeix a través d'un sistema de portes de
seguretat. L'excepció són els llops, els ossos i cérvols,
els quals cal observar des de l'altre costat de la tanca.
Els visitants poden observar des de muflons a cérvols,
passant per les marmotes, sense oblidar altres animals
nadius d'aquests paratges com els llops o els óssos. El
Parc Animalier és un espai que permet veure en el seu
hàbitat la fauna pirinenca. També s'hi pot descobrir el
linx, un dels grans atractius per a aquells qui visiten
les instal·lacions. Un altre dels habitants estrella és el
llop. Alhora, compta amb exemplars de senglars, cabra
salvatge, daina, bisó o marmota. Aquesta última, però,
només es pot veure durant els mesos de primavera i
estiu, ja que de novembre a abril hiverna. Tot i això, va
ser reintroduïda al Parc en plena llibertat a partir dels
anys 60 del segle XX.
El recorregut és adaptable al visitant i fins i tot per a
les persones amb mobilitat reduïda, i ofereix la possibilitat de fer l'itinerari amb cotxes adaptats, sempre
que es truqui amb antelació. El visitant trobarà dins el
recorregut diferents punts de pícnic, alguns d'ells amb
panoràmiques espectaculars al territori, com és el llac
de Matamala. Una visita per a totes les edats que, a
més, permet conèixer el passat prehistòric de l'indret
així com les empremtes dels animals que el turista trobarà en aquest espai.
El parc està obert cada dia 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.

ESTIU A LA CERDANYA
PUIGCERDÀ, CAPITAL COMERCIAL DE LA CERDANYA

Puigcerdà,
capital comercial
de la Cerdanya
EL MUNICIPI TÉ UNA OFERTA DESTACADA PEL QUE
FA A COMERÇOS

Puigcerdà s'ha convertit en un important centre comercial. Sempre ha estat un espai privilegiat gràcies
a la seva ubicació estratègica, ja que fa frontera amb
França, i també per la naturalesa que l'envolta. La capital de la Cerdanya és un port d'activitats esportives,
gràcies sobretot a l'entorn natural, però també és un
destí turístic amb molta empenta al llarg de l'any. Són
molts els catalans que tenen alguna casa de segona
residència, però també són molts els hotels que s'han
edificat en una localitat, que amb prou feines arriba als
9 mil habitants, segons l'Institut Nacional d'Estadística
l'any 2018. El fet que sigui molt freqüentat per turistes
al llarg de l'any, ha convertit Puigcerdà en un important
espai comercial, de serveis i també gastronòmic.
L'estany i el nucli històric de la localitat són dels espais
més destacats de la vila i els més visitats. De fet, és en el
nucli antic on es poden trobar la major part dels establiments comercials i restauradors. Puigcerdà és un bon lloc
per anar de compres, ja que hi ha un ventall de botigues
de tota mena. A la capital s'hi pot comprar des d'equipament esportiu, de muntanya i material d'esquí fins a
moda i roba lifestyle. Al carrer major per exemple, s'hi poden trobar botigues amb importants marques al darrere
com Calzedonia, Timberland o United Colors of Benetton. De fet, el mes de juny, la Generalitat de Catalunya va
emetre un informe favorable a la construcció d'un centre
comercial. Mitjançant un comunicat de la Conselleria de
Territori i Sostenibilitat, explicava que la construcció del
centre comercial es preveu en el camí de la Pedragosa.
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Tant estiu com hivern els carrers i els restaurants
s'omplen de gom a gom. Ho demostra la gran presència de persones el dia de mercat, que se celebra cada
diumenge. El municipi és conegut per haver introduït
a Catalunya l'hoquei gel i és una opció anar a patinar
sobre gel dins la instal·lació on juguen els partits el primer equip del club Puigcerdà. Tanmateix, es pot anar
a jugar al Golf Sant Marc Puigcerdà.
També destaca la gastronomia. La cuina de Cerdanya
està marcada per la tradició de ramaderia, principalment de vaques. Els aliments principals són verdures, els cereals, la caça, la pesca i la carn de ramat.
L'afluència de turisme d'esquí ha creat un sector de
restauració destacable, que ha impactat en l'oferta
gastronòmica. La població està plena de restaurants
amb una oferta variada que pot anar des de pizzeries,
com la Pizzeria 1900, a hamburgueseries, com la Cova
del Llop o establiments de tapes, per exemple.
Però no només a l'hivern hi ha turisme. Els estius molta gent s'allotja en hotels per fer caminades pels senders del Pirineu o per assistir als festivals culturals,
com és el cas del Cerdanya Film festival, un certament
audiovisual, el Festival de música de la Cerdanya o el
festival de l'estany, que cada any reuneixen una gran
presència d'assistents. Tot i que enguany, el festival de
l'estany s'ha suspès a conseqüència del Coronavirus,
una pena perquè implicava nombroses entitats i associacions de Puigcerdà que deixaran d'ingressar.

ESTIU A LA CERDANYA
ENTREVISTA A LA PRESIDENTA DE L'ASSOCIACIÓ DEL COMERÇ DE PUIGCERDÀ

Maria Carme Martínez:
«Estem estudiant crear
una plataforma per
vendre online»
LA PRESIDENTA DE L'ASSOCIACIÓ DE COMERÇ DE
PUIGCERDÀ EXPLICA COM S'HAN ADAPTAT A LA
PANDÈMIA ELS ESTABLIMENTS COMERCIALS

Puigcerdà és la capital de la Cerdanya, i en estar localitzada en una comarca d'alta muntanya, fa que la població
depengui, especialment, del sector terciari i serveis. Amb
la crisi del Coronavirus, la comarca ha vist com molts
turistes no podien visitar la vila a causa del confinament.
Per aquest motiu, la presidenta de l'Associació de Comerç de Puigcerdà i dependenta de la botiga de roba
Beautiful Days, Maria Carme Martínez, repassa com ha
afectat la pandèmia al comerç i analitza quina és la situació actual.

No ens està sent
gens fàcil trobar
algun tècnic que
sigui d'aquí aprop
perquè ens gestioni
la plataforma

Com ha afectat el coronavirus al comerç?
Ha afectat. De fet hi ha
algun comerç que ha
hagut de tancar. Puigcerdà és un poble petit
i si la gent de fora no
ve a fer turisme, tot es
complica i hi haurà establiments que no seran sostenibles.

Com s'han adaptat a la situació?
Penso que tothom s'ha adaptat tan bé com ha pogut.
Des de l'Associació volem ajudar i per això hem fet donacions a les diferents botigues del poble amb gel hidroalcohòlic per desinfectar les mans. Fins i tot hi ha algunes
botigues que encara ara apliquen una limitació d'aforament en els seus espais.
Han impulsat alguna ajuda des de l'Associació o des
de l'Ajuntament?
En aquests moments estem centrats a ajudar. A més
de proveir als comerços amb gels desinfectants, també
hem perdonat una quota trimestral als venedors que estan associats a l'associació. En aquests moments estem
estudiant la possibilitat de crear una plataforma de venda en línia, però no ens està sent gens fàcil, sobretot per
trobar algun tècnic que sigui d'aquí a prop.
En cas que hi hagués un altre confinament, com els
podria afectar?
Probablement hi hauria gent que hauria de tancar, ja
que tornarien a ser mesos que els venedors haurien de
pagar moltes despeses, sobretot de lloguer. I els que

L'estiu serà curt si
tanquen fronteres
i Barcelona
es confina

puguin aguantar un altre
tancament se'n ressentiran.

Com a presidenta, ha
pres alguna mesura
per activar el comerç?
Els establiments que
han pogut reobrir, ara
han de fer més hores perquè tot és molt més lent. Em
preocupa més el mes de setembre perquè si hem de
tancar una altra vegada per confinament, almenys puguem ajudar venent en línia.
Quina previsió tenen per aquest estiu?
La previsió és que vingui molta gent. De fet sempre
n'hi ha, però no ser si decidiran comprar molt. Tot i
això, sóc positiva en aquest aspecte. Però, és cert que
si confinen Barcelona i tanquen fronteres l'estiu se'ns
farà molt curt. També és veritat que si hi ha un confinament, ens haurem d'adaptar pel bé comú de tots.
Es reprendrà la botiga al carrer com s'ha fet els
darrers anys?
Això ho fem per la festa major. Crec que hi haurà poca
participació perquè la gent està molt conscienciada
que s'han d'evitar aglomeracions de persones. Si es
porta a terme, no serà com els altres anys.
13
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ESTIU A LA CERDANYA
L'ENCANT SECRET D'ALP

La història,
l'encant secret i més
amagat d'Alp
ECLIPSAT PER LES PISTES D'ESQUÍ, EL MUNICIPI DE
LA CERDANYA PRESENTA UNES CONSTRUCCIONS
AMB MOLTS DE SEGLES SOBRE ELS SEUS FONAMENTS

El poble d'Alp és conegut per la seva proximitat amb les
pistes d'esquí de La Molina i de La Masella, pel seu entorn natural i per les rutes i els senders. Però són pocs
els que coneixen el veritable tresor amagat que posseeix aquesta localitat de la Cerdanya, la història dels
edificis més emblemàtics.
Malgrat que la major part dels edificis presenten un estil arquitectònic caracteritzat per les pedres i els clàssics sostres de pissarra, que són un retrat exemplar de
la comarca, cal ressaltar algunes construccions pròpies
del poble que tenen molta història i amb uns quants segles sobre els seus fonaments. Una d'aquestes és l'església de Sant Pere d'Alp, una construcció que data del
segle XI, i que és l'única de la Cerdanya que és romànica
amb planta basilical de tres naus. Una altra obra històrica és la Torre de Riu i Capella de la Divina Pastora,
un castell construït a la darreria del segle XIX sobre la
vella Torre del Riu. El castell té essència neogòtica i a
l'edifici principal s'hi troba la capella de la Divina Pastora. Aquí s'hi venera la imatge de la Mare de Déu d'Ovella, patrona dels pastors.
En el poble s'hi troben molts altres centres de culte,
com per exemple, el Monestir de Sant Esteve i Sant Hilari d'Umfred o Riufred. Aquest monestir va ser el primer monestir cerdà creat durant el segle IX. Tot i que
està en ruïnes damunt de la carretera d'Alp a la Molina, encara s'hi pot observar una gran llosa de pissarra
i parets treballades amb opus spicatum, que també es
troba a altres esglésies pròximes d'aquesta zona, com
la de Santa Cecília de Bolvir. A més d'aquest, també hi
ha la Capella de la Mare de Déu de Montserrat, d'estil
neoromànic, realitzada el segle XX per l'arquitecte Josep Danés. L'església està construïda amb maçoneria i
pedra i a l'interior hi ha una imatge de la Mare de Déu
de Montserrat, ja que està dedicada aquesta. També a
la Molina s'hi troba la Capella de la Mare de Déu de les
Neus, una església que està protegida com a bé cultural
d'interès local, que es va edificar durant el segle XX.
Tot i això, encara hi ha construccions molt més antigues, com el Dolme del Pavorda, que es va construir
durant la prehistòria. Es troba lluny del municipi, ja que
està situat prop de l'estació d'esquí de la Molina. Es
tracta d'un sepulcre megalític construït entre l'any 2000
i el 1800 aC.
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Abans que el poble es fes un lloc en el mapa com destinació turística i esportiva, Alp era un municipi amb molta història al darrere, però l'arribada del tren a La Molina i la celebració dels primers campionats d'esquí de
Catalunya i d'Espanya van eclipsar els edificis històrics
de la localitat, que a hores d'ara s'ha convertit en un
paradís de l'esquí. Però això no treu, que no es pugui
fer una visita cultural per la vila.

ESTIU A LA CERDANYA
CERDANYA FILM FESTIVAL

Tot apunt pel
Cerdanya Film Festival
L'onzena edició del Cerdanya Film Festival ja escalfa
motors. Tot i que el certament no tindrà lloc fins a l'1
d'agost, aquest mes de juliol ja s'ha posat en marxa, fent
pública la Selecció oficial a concurs. Enguany hi ha 187
obres programades en 79 sessions diferents. El festival
s'acabarà el 9 d'agost i serà imprescindible portar mascareta a totes les sessions, respectar les distàncies de
seguretat i desinfectar-se les mans abans d'entrar als
recintes. A més, l'aforament serà limitat amb un màxim
de 100 persones.
Les obres es distribuiran en quatre seccions principals,
curtmetratges (ficció i animació), llargmetratges (ficció i
animació), documentals, de qualsevol durada, i fora de
concurs. Com a novetats d'aquesta edició destaquen els
curts de dansa, que es projectaran el dissabte a la nit.
Des del festival s'ha volgut apostar per aquesta modalitat
per visibilitzar l'esforç i la disciplina dels ballarins i ballarines. Aquesta
novetat es farà
en col·laboració
amb el festival
Choreoscope,
un festival de
dansa. També
s'apostarà per
projeccions en
versió original.
Per aquest motiu, les pel·lícules de parla
no catalana ni
castellana no es
traduiran, però sí que estaran subtitulades. Des del festival apunten que «es vol apel·lar a l'enriquiment lingüístic» i és per aquesta raó que han pres aquesta decisió.
Per segon any consecutiu, s'organitzarà un campus per
joves professionals a Bellver de Cerdanya. Els participants crearan i experimentaran els seus projectes sota
la mirada del cineasta César Candilejo, que ha treballat
en sèries com la de Polseres Vermelles. Malgrat que tindrà un format reduït, durarà 4 dies, del 5 al 9 d’agost.
L’activitat tindrà lloc cada dia de les 9 del matí a les 8
del vespre a Cal Caló de Cortariu (Bellver de Cerdanya).
L'objectiu és dinamitzar i crear sinergies entre els participants i amb els projectes de cadascun d’ells per crear
diversos curtmetratges col·laboratius. Els joves, d'entre
18 i 35 anys, rodaran microcurtmetratges, que es projectaran al final del Festival.
L'esdeveniment també continuarà donant impuls a la
dona, mitjançant el premi Curtmiratges. D'aquesta ma-
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nera, es posarà èmfasi en la reivindicació de la figura femenina en la indústria del cinema, que encara és baixa.
L’organització atorgarà tres premis principals, el de Millor curtmetratge, que seguirà votant el públic en directe,
el de Millor Llargmetratge i Millor Documental, que estaran dotats amb 600 euros a més d'un trofeu del festival.
També es premiarà aquell director que realitzi un llargmetratge amb alguna temàtica social i un documental
que treballi algun aspecte relacionat amb la memòria
històrica, els dos premiats amb un trofeu. A més a més,
seguiran els premis tradicionals del festival a Millor Film
en Català, Millor Director, Millor guió original, Millor banda sonora, Millor muntatge, Millor fotografia i Millors Actor i Actriu.
Pel que fa a les seus, n'hi haurà sis entre elles el
Museu Cerdà de Puigcerdà i els jardins del mateix edifici, Cal Caló de Bellver de Cerdanya.
Les entrades a totes les sessions seran gratuïtes, però
com que hi haurà aforament limitat, les entrades s'hauran de reservar a través de la pàgina web del festival.
També estaran disponibles a taquilla abans de cada sessió durant l’esdeveniment.

ESTIU A LA CERDANYA
FIRA D'ARTESANS DE BELLVER

Bellver de Cerdanya,
un passeig per la fira
d'artesans

Fotos: viualspirineus.cat

La millor manera d'endinsar-se pel món artesà és visitar la Fira dels artesans i oficis que organitza cada estiu el municipi de Bellver de Cerdanya. Enguany, tindrà
lloc el diumenge dos d'agost, al parc central. La mostra
té per objectiu reivindicar i al mateix temps fer difusió
d'aquells oficis i productes artesans que amb el pas del
temps s'han anat oblidant o perdent.
La fira és una demostració d'oficis artesans que tenyeixen la vila amb tot de paradetes que van des de
forjadors, bufadors de vidre, fusters, cistellers i cerers,
per exemple. També s'organitzen diferents tallers per
tal d'apropar l'artesania als més menuts. És per aquest
motiu, que es fan màscares, paper reciclat, instruments
musicals, monedes, caixes niu, espelmes, i moltes sorpreses més.
Durant la jornada, a més de la fira, també s'organitzen
diferents activitats. El matí, es realitzarà una cercavila
amb l'orquestra Cirquestra, que posarà la rauxa pels
carrers de la localitat. Més tard, concretament a les 6
de la tarda, es produirà el concert de la cantant aranesa
Alidé Sans.

Fotos: viualspirineus.cat

Fotos: viualspirineus.cat
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ESTIU A LA CERDANYA
RUTA HÍPICA DE LA CERDANYA

20 anys de
competicions eqüestres
EL CORONAVIRUS NO ATURA LA RUTA DE LA
CERDANYA

El passat cap de setmana del 4 de juliol va tenir lloc la primera jornada de la competició de la Ruta de la Cerdanya.
La situació actual causada per la COVID-19 no ha aturat
aquest any la cita hípica que reuneix cada edició desenes
de genets interessats a mostrar les seves habilitats sobre
el cavall. Ja són vint anys celebrant el certamen més popular de la comarca, on s'ofereixen grans premis, trofeus
i regals a cada categoria per als participants i guanyadors.
El Club Hípic Puigcerdà, organitzador de l'esdeveniment,
ha hagut d'adaptar-se i complir aquest any amb les mesures de seguretat i prevenció davant el coronavirus implantades des del Departament de Salut, tot i que s'han
pogut celebrar totes les competicions previstes.
El cap de setmana del 17 al 19 de juliol va tenir lloc l'inici de les proves de salt amb obstacles on es disputaven
quatre modalitats d'alçada i dues destinades a genets infantils, deixant per l'últim dia la prova més important del
concurs, el salt d'1,40 metres.
El guardonat a la prova més destacada va ser Dani Martínez Ricart amb el seu cavall 'Codar de Pravia', que després d'obtenir una falta a la prova 1,30 metres el primer
dia van ser tercers durant la segona jornada i finalment
van aconseguir imposar-se al Gran Premi.
Fins al 30 d'agost tindran lloc les diverses proves que formen la Ruta de la Cerdanya, la competició eqüestre més
popular de la comarca que cada any aplega centenars
d'assistents.
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ESTIU A LA CERDANYA
FESTIVAL DE MÚSICA DE LA CERDANYA

Llívia i Puigcerdà tiren
endavant el Festival de
Música de la Cerdanya
El Festival de Música de Cerdanya ja afina els instruments de cara a l'inici de l'espectacle, que començarà
el dissabte 1 d'agost i acabarà el divendres 21 del
mateix mes. En total s'han programat vuit concerts,
que estaran repartits entre les localitats de Puigcerdà
i Llívia. Concretament, se'n celebraran quatre a cada
població. Tot i que enguany se celebraran 4 concerts
menys que l'últim any, aquest 2020 destaca la temàtica, ja que girarà al voltant del compositor Ludwig
van Beethoven per celebrar que fa 250 anys que va
néixer. És per aquest motiu que en dos concerts es
tocarà alguna de les simfonies del músic.
El cartell està format
per quatre concerts
Començarà el
de música clàssica,
dissabte 1 d'agost
a càrrec de l'Orquestra Simfònica del Vai acabarà el dillès, la Giorquestra i
vendres 21 del
l'Orquestra Terrassa 48, centrats en la
mateix mes
música de Beethoven, Mozart i Haydn,
sobretot. També hi haurà quatre concerts centrats en
altres gèneres musicals, com gòspel i soul, a més de
música actual, com el conegut cantant Cesk Freixas a
Llívia. La majoria dels concerts tindran lloc a l'Església
de Sant Domènec, en el cas de Puigcerdà, i a l'Església
de Nostra Senyora dels Àngels, en el cas de Llívia. En
canvi, l'actuació de Cesk Freixes tindrà lloc a la Pista
de Sant Guillem de Llívia, mentre que el grup Scarlets
& The Femme Soul Band, ho farà a la plaça del Call
de la capital de la Cerdanya. El que sí que tindran en
comú tots és l'horari, ja que començaran a les 10 de
la nit.
El tret de sortida el realitzarà l'Orquestra Simfònica
del Vallès, a Puigcerdà, que interpretaran la cinquena
simfonia de Beethoven. Els seguirà l'Orquestra Simfònica del Vallès, el dimecres 5 a Llívia, i el cap de dos
dies serà el torn de Tastet de Gospel a la Cerdanya.
La Giorquestra engrescarà de nou els lliviencs amb
músiques de Wolfgang Amadeus Mozart i Joseph Haydn, el dijous 13. Divendres de nou l'Orquestra del
Vallès acompanyarà als puigcerdanencs. El diumenge
16, Cesk Freixas serà qui posi la veu a Llívia, i el cap
de quatre dies ho farà Scarlets & The Femme Soul
Band a Puigcerdà. El festival el tancarà l'Orquestra
Terrassa 48, tocant també temes del músic alemany.
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ESTIU A LA CERDANYA
FESTIVAL DE MÚSICA DE LA CERDANYA

Segons informen des de l'Ajuntament de Puigcerdà, per aquesta edició s'ha reduït significativament
el pressupost. "Cada Ajuntament hi destinarà entre
30.000 i 35.000 €, que es finançaran a través de subvencions públiques, patrocinis, venda d'entrades i
Programa.cat, per tal
que el festival no tingui pràcticament cost
pels ajuntaments", expliquen en una nota
de premsa l'ens.

En total s'han
programat
vuit concerts,
que estaran
repartits entre
les localitats
de Puigcerdà i
Llívia

Les entrades es podran adquirir a la
pàgina web i també
a taquilles el mateix
dia. Les anticipades
tindran un preu entre
13 i 18 euros, mentre
que les comprades in
situ estaran al voltant
dels 15 i 20 euros, en
funció de l'espectacle. L'únic que tindrà entrada gratuïta serà Scarlets & The Femme Soul Band, però que
tindrà aforament limitat. Per poder assistir a totes les
actuacions s'haurà de portar posada la mascareta en
tot moment, per evitar la propagació del Coronavirus.
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ESTIU A LA CERDANYA
EL LLAC DE LES BULLOSES

De ruta amb la familia
pels llacs de les Bulloses
UN ENTORN NATURAL DE PEL·LÍCULA

Estesos per la falda sud del Carlit, el pic més alt de la Catalunya del Nord i la Cerdanya s’hi troben els llacs de les Bulloses, un dels punts de més fàcil accés de la zona i entorn
de parada obligatòria durant les excursions amb la família.
Va ser declarat l’any 1976 com a espai natural protegit i
actualment, després de l’arribada a la presa de l’embassament, es pot iniciar la ruta dels 9 o dels 12 llacs, recorregut
degudament senyalitzat i de poca dificultat, tot i que és important saber que el bany no està permès. Per a aquells
que prefereixen no aprofundir en el senderisme i prendre’s
l’excursió amb calma poden començar la ruta des de Font
Romeu, on es pot aparcar el cotxe i pujar amb autocar o
telecadira per acabar descobrint, pas a pas, l’entorn que
ofereixen els llacs i les vistes que els amants de la fotografia
de muntanya de ben segur que gaudiran.
El punt més alt de la ruta
arriba als 2.200 metres,
just abans d’iniciar el descens fins al llac de Vallell,
des d’aquest es pot gaudir
d’una bona panoràmica
sobre la serra del Cadí, la
Tossa d’Alp, el Puigmal, la
Cambra d’Ase i el massís
del Canigó, quedant el
Carlit a l’esquena.
Dues opcions: la ruta
dels 9 o dels 12 llacs

La ruta ofereix
dues opcions: el
recorregut dels 9
llacs, amb poca dificultat i ideal per
fer amb la família,
i la dels 12 llacs,
per als amants del
senderisme

L'entorn ofereix dues
alternatives tenint en
compte que la dificultat
del traçat i les preferències de cadascú incidiran en la decisió. Les vistes que ofereix l'entorn i l'experiència d'un dia
caminant per la muntanya són immillorables en totes dues
opcions.

El sender del recorregut dels 9 llacs està molt ben traçat i
guanya alçada progressivament mentre avança entre boscos de pi negre, que després donaran pas a prats verds.
Sota una ruta de poc més de dues hores, cada llac té les
seves singularitats i cadascun està marcat amb un nom diferent perquè siguin de fàcil identificació.
La dels 12 llacs comença al mateix punt que l’anterior, però
al llac de Vallell s’hi troba la bifurcació que permetrà continuar fins als tres llacs restants. En aquesta ocasió l’excursió
serà més llarga, amb un punt afegit de dificultat, però amb
l’al·licient que les vistes valdran l’esforç. Cal tenir present
que la senyalització de la ruta passada la bifurcació pot ser
més difícil de visualitzar, de manera que és recomanable
obtenir un plànol de suport o indicacions clares i apreses
per no perdre's i acabar al mateix cim del Carlit.
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Av. Pirineus 105-107
Puigcerdà
972141445
669705178

www.franurferreteria.com

També pots comprar
a través de la web
www.cadena88.com
i ho rebrpas a casa teva

Som l’única ferreteria oficial
de Cadena88 a la Cerdanya

ESTIU A LA CERDANYA
MERANGES

Paisatges immillorables en
un entorn de muntanya
S'HI PODEN FER EXCURSIONS I PRACTICAR SENDERISME

La vila es troba a 1.590 metres d’altitud amb limitació
amb França i Andorra, estès pràcticament en la totalitat de la Vall Tova, formada per la conca fluvial del riu
Duran i els seus afluents.

Meranges, on la natura pren protagonisme
Natura, arquitectura tradicional i paisatges d’ensomni
formen el municipi de Meranges de la Cerdanya. Ubicat
en un entorn excepcional i envoltat per la reserva de
la Tossa Plana a Lles Puigpedrós, situació immillorable
per als amants dels esports de muntanya i aquelles persones interessades a conèixer el patrimoni cultural de
la zona, on es poden visitar el Museu de l’Esclop i l’Església de Sant Sadurní.

Però allò que fa d’aquest municipi un espai de pel·lícula són els seus paisatges. L’activitat econòmica del
poble se centra en l’agricultura dedicada als prats, a
banda de l’explotació forestal, que també hi ha tingut
una força important. La ramaderia ha estat substituïda
els últims anys pel turisme, fenomen que ha propiciat
la construcció de nombrosos habitatges de segona residència, habitants esporàdics que ja han fet d’aquest
entorn casa seva.
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ESTIU A LA CERDANYA
EL CIM DE PUIGPEDRÓS

El Puigpedrós, també
anomenat Puig de Campcardós pels habitants de
l'Alta Cerdanya, és el cim
més alt de la província
de Girona. Està situat entre els municipis de Ger,
Guils de Cerdanya i Meranges i és un mirador
excel·lent de la comarca.
Els seus 2.914 metres d'altitud fan del pic un lloc molt
agradable pel qual es poden observar unes vistes
panoràmiques espectaculars. Des del punt més alt
s'aprecia tota la Serra del Cadí, les muntanyes d'Andorra i els Pirineus orientals francesos. Fa frontera
amb França i rep el seu nom a causa de la gran quantitat de pedres de granit que trobem just en el seu
cim.

Puigpedrós,
el sostre
de les
comarques
de Girona

Per accedir-hi s'han de caminar unes 3 hores des del
refugi de Malniu, que es troba dins del terme municipal de Merenges. També s'hi pot arribar des del Refugi de la Feixa, localitzat a Ger. En el peu del Puigpedrós hi ha petits circs glacials ocupats per uns quants
estanys, com l'Estany de Malniu o l'Estany sec, que
pràcticament no hi ha aigua. Aquests estan rodejats
d'un bosc de pins negres i de petits torrents d'aigua
fresca. Durant l'època d'estiu és habitual trobar-hi
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Foto: rutespirineus.cat

animals de pastura com ramats de vaques brunes i
cavalls, que fan dringar els seus cascavells. Tanmateix és un lloc molt freqüentat per fer-hi excursions
amb raquetes de neu durant el període d'innivació.

Foto: rutespirineus.cat

L L O G UER
PER
T E M P ORAD A

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

2 Parcs Residencials
****

LE VEDRIGNANS

Consulta’ns
Mínim 5 mesos.

****

EL PASTURAL

CERDANYA

Route de Vedrignans. 66800 Saillagouse

Route de Puigmal. 66800 Err

UNA DESTINACIÓ PRIVILEGIADA PERQUÈ PASSEU UNES

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

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

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

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

Temporada Alta

Temporada Mitjana

Temporada Baixa

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

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

Setmana

*WE: Cap de setmana.

WE*
Preu
per nit

Excepte
WE* preu
per nit

PAGAMENT: targeta de crèdit o efectiu.

Preus per nit
2 nits mínim

Preus per nit
2 nits mínim
Setmana

WE*
Preu
per nit

Excepte
WE* preu
per nit

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.

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
LLO

LLo, el poble termal i
amb passat ibèric
EL MUNICIPI DELS PIRINEUS ORIENTALS S'HI TROBA
UNA FONT NATURAL D'AIGÜES SULFUROSES I TAMBÉ
LES RESTES D'UNA CIVILITZACIÓ CERETANA

La localitat de Llo és un municipi pintoresc situat als Pirineus Orientals. En aquí s'hi troben els banys termals
de Les Bains de LLo, uns banys que es troben al costat
d'una font natural d'aigua sulfurosa amb una temperatura d'entre uns 35 i 37 graus centígrads. Aquesta circumstància és deu al fet que es troba a uns 4.000 metres
sota el mantell terrestre, a tocar del magma. Les aigües
estan nodrides de moltes propietats minerals, especialment de sofre, un component excel·lent pel tractament
de la pell, els cabells i els dolors musculars.
Llo és el típic poble d'alta muntanya i els seus carrers
tenen molt d'encant, gràcies als seus carrers estrets i a
les cases de pedra amb teulada de pissarra. Però, la vila
també té un atractiu turístic històric, ja que a sobre de
la muntanya de Llo, hi ha unes excavacions arqueològiques amb restes d'un assentament ceretà, un antic poble ibèric que poblà la Cerdanya.
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www.pyrenees-cerdagne.com

Tanmateix, és una zona rica en rutes de senderisme,
com per exemple, la ruta de les gorges del Segre, que remunta el naixement d'aquest conegut riu català. També
hi ha una via ferrada pels més escaladors.

ESTIU A LA CERDANYA
ACTIVITATS D'ESTIU A LA MOLINA

Un estiu diferent a la
Molina amb activitats
per a tothom
L'ESTACIÓ OFEREIX DIVERSES PROPOSTES PER A
PETITS I GRANS

La Molina no tanca les portes durant la temporada d'estiu i
ho fa per oferir activitats de tota mena per gaudir en família,
relaxar-se i passar una jornada divertida i emocionant.
La primera de les propostes és una iniciativa diferent, el
'tubbing'. Es tracta de llençar-se per un tobogan amb un
dònut gegant, una activitat fàcil pensada per gaudir en
grup. Per continuar l'estació proposa un passeig amb el
telecabina fins a la zona més alta, el refugi Niu de l'Àliga.
El del Cadí-Moixeró és l'indret de referència de les activitats d'estiu a la Molina, una experiència que permet gaudir
de les vistes de la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès des
d'un punt d'observació panoràmic a 2.537 metres d'altitud.
Aquest trajecte es converteix en una oportunitat excel·lent
per conèixer l'entorn i es pot fer de diverses maneres: amb
un bitllet senzill o mitjançant un paquet exclusiu que inclou
un dinar gastronòmic.
Però les activitats no acaben aquí. També es pot gaudir de
la natura en el seu estat més pur gràcies al parc d'aventura
als arbres, on l'adrenalina i la diversió en seran les protagonistes. Des de llençar-se
per una tirolina, creuar
Natura, diversió i
ponts tibetans i ponts de
adrenalina per gau- mico o atrevir-se amb els
dir en grup o en so- salts de Tarzan.
Per a aquells que volen
litari, entre les pro- experimentar el descens
postes que ofereix la tenen el 'Bike Park' amb
Molina aquest estiu 13 circuits diferents i una
zona de 'freestyle' i 'woperquè ningú s'avo- odpark'. I per als més
petits s'hi troba el circuit
rreixi a casa
d'interpretació de fauna
salvatge, una proposta
educativa pensada per a fer en família.
Aprendre a utilitzar un 'firsbee', sortir de ruta amb el 'Nordic Walking' incorporant uns bastons a l'activitat de caminar,
o gaudir de la piscina climatitzada a 1.800 metres d'altitud,
són altres de les propostes que ofereix l'estació. A banda
d'una experiència amb quads amb diverses excursions i
circuits o viure una nova sensació a la muntanya amb el
Segway, un vehicle de dues rodes elèctric que permet als
usuaris endinsar-se a la natura de la manera més divertida.
Per als amants del cavall se'ls ofereix també la possibilitat
de gaudir d'una travessa entre vuit refugis situats al Parc
Natural del Cadí-Moixeró, un itinerari circular que enllaça
els refugis recorrent els indrets més inhòspits de la zona.
Per acabar la jornada, l'estació proposa relaxar-se als circuits termals, la recepta ideal per oblidar l'estrès amb el
'Wellness&Spa' en plena natura. L'espai també disposa
d'una zona per a tractaments d'estètica i fisioteràpia.
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Gaudim
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Més de 500 places
d’aparcament gratuïtes
www.bellver.org

Ajuntament de
Bellver de Cerdanya

ESTIU A LA CERDANYA
DE RUTA PER LLÍVIA

Llívia: un municipi amb
encant i ple de camins
per descobrir
DIVERSES RUTES 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.
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.
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.
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DE RUTA PER LLÍVIA

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.
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. I s’hi ubiquen les noves termes de Llívia, que ben
aviat estaran obertes al públic. 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 des del 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 quilòmtres
i bastant desnivell, el mateix que el bestiar transhumant
solia remuntar per passar-hi l’estiu. També ens hi podem
arribar amb vehicle. Pels més aventurats, es pot coronar
el pic del Carlit, de 2921 metres d’alçada.
Mugues de Llívia
Un nou projecte t’espera a Llívia. Vine a descobrir les mugues amagades que delimiten el terme municipal. 3 rutes
de diferents dificultats les quals podreu gaudir amb tota
la família. Més informació a www.llivia.org o al 972896313
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ESTIU A LA CERDANYA
FESTIVAL DE CIRC A LA CERDANYA

Un festival de circ al carrer
arriba a la Cerdanya
CIRCDANYA FESTIVAL, EL CAP DE SETMANA DE
L'1 I EL 2 D'AGOST A PRATS I SANSOR

A Prats i Sansor aposten per reactivar la cultura aquest estiu i ho fan pensant en el món del circ. La proposta és el
Circdanya, el primer festival de circ al carrer que se celebra
a la vall. Arriba amb un format de cap de setmana, els dies
1 i 2 d'agost. L'ajuntament de Prats i Sansor col·labora amb
la companyia Improvisto's per poder portar espectacles de
qualitat per fer gaudir a tota la família de forma totalment
gratuïta. Això en uns temps difícils en els quals les activitats
estiuenques s'han vist reduïdes per culpa del coronavirus.
L'ajuntament de Prats i Sansor ja tenia pensat organitzar
aquest festival molt abans, però la crisi sanitària ha obligat
a posposar-lo. El coronavirus farà que s'hi hagin d'adoptar
mesures de prevenció de contagis, com els aforaments limitats o les distàncies necessàries entre els espectadors.
Veïns i visitants, doncs, podran gaudir sense problemes de
set espectacles de carrer com ara malabars, titelles o llits
elàstics, entre d'altres. A banda, des de l'ajuntament també
s'ha anunciat que es comptarà amb foodtrucks i algunes
parades per acompanyar l'ambient de les actuacions.
Un fet important que es destaca al cartell del festival és que
per accedir a cada espectacle, serà imprescindible reservar
a través d'Internet i amb antelació. La web de l'ajuntament
de Prats i Sansor (www. http://pratssansor.ddl.net/) és el
lloc on poder-ho fer. El consistori s'ha unit amb la companyia Improvisto's, que està vinculada a la Cerdanya perquè alguns dels seus membres en
són fills. Ja han creat altres festivals amb anterioritat relacionats amb el circ, per exemple a
Alpicat i Almoster.
Des del consistori de Prats s'espera que aquest
Circdanya tingui futures edicions, que aquesta
sigui la primera de moltes, i que el poble esdevingui una referència a la zona en aquest
camp cultural i artístic. A la Cerdanya ja hi ha
altres propostes relacionades amb el circ com
ara el festival de circ dels divendres d'agost a
Alp. Un acte cultural que espera arrossegar a
molta gent perquè coneguin el món del circ.
Es preveu una bona resposta de públic al ser
la primera edició.
Des de la companyia organitzadora es vol desvincular la
paraula 'circ' de l'imaginari popular on se la relaciona amb
la carpa tradicional, i es vol apropar l'art eclèctic i per al
públic familiar que creuen que és. Per tant, una nova proposta que arriba a la Cerdanya i s'hi vol quedar, ampliant
encara més el ventall d'activitats que es poden dur a terme
durant l'estiu a la comarca.
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Fotos: Facebook Circdanya

Professor Karoli, Circo, Improvisto's Krusty Show, Festuc
Teatre, Pessic de Circ, JAM i
Los Barlou són els integrants
del cartell del Circdanya Festival. Tots els espectacles seran
gratuïts i de format familiar

El programa d'actes del Circdanya inclou espectacles durant el dissabte a la tarda i tota la jornada
del diumenge. La pista poliesportiva de davant
de l'ajuntament de Prats, la plaça Major i la plaça
del davant de l'església seran els tres escenaris
del festival.
Els primers a actuar seran Professor Karoli, amb 30
anys d'experiència en teatres i
pistes, dissabte a
les 18.30 h. La Cia.
Circo els seguiran
a les 20 h i com
a tancament es
comptarà amb els
Improvisto's Krusty Show, coorganitzadors de l'esdeveniment.
Diumenge els actes ja començaran al migdia, amb l'actuació de Festuc Teatre a les
12.30 h, una companyia especialitzada en teatre
de carrer i de titelles. Pessic de circ seran els següents, a les cinc de la tarda. A les 18.30 h, la companyia JAM farà la seva actuació. I el tancament
del festival anirà a càrrec de la companyia Los Barlou a les 20 h. Tots els espectacles seran gratis.

ESTIU A LA CERDANYA
FIRA DE SANT LLORENÇ DE BELLVER

Cada 10 d'agost Bellver de
Cerdanya celebra una cita
indispensable al calendari d'estiu. La Fira de Sant
Llorenç ofereix un mercat
de productes alimentaris
artesans del Pirineu, un
esdeveniment que ja s'ha
convertit en una trobada
consolidada de productors
pirinencs que donen a conèixer les seves elaboracions.
Des de mel, pa, pastissos, confitures, formatges, embotits, herbes aromàtiques i licors, la fira fa un recorregut
a través del paladar per la gastronomia tradicional catalana. Cada any són centenars els assistents que no
volen perdre's aquesta cita que també ofereix actuacions musicals per amenitzar la jornada, la majoria de
joves locals que aporten un punt de diversió i alegria al
municipi.
Des dels seus inicis l'any 1982, l'objectiu de l'organització ha estat fer de la fira un acte festiu i generar una trobada de música tradicional perquè el vessant cultural
se sumi a la gastronòmica. Amb aquest esdeveniment
es pretén donar a conèixer la riquesa artesanal del Pirineu aprofitant un espai de referència a la vila, la Plaça
Major de Bellver, que esdevé un punt de trobada entre
productors i visitants curiosos per descobrir el tret distintiu de la zona a través de la gastronomia local i el
producte de proximitat.

Bellver de
Cerdanya,
referència
en gastronomia local
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ENTREVISTA A GILBERT BILLAULT, JOVE PILOT DE LA CERDANYA

Gilbert Billault:
«L'experiència de volar
és increïble»
Gilbert Billault és de Bellver de Cerdanya, té 25
anys i fa una mica més d'un any que és pilot d'avió
per la companyia Vueling. Abans d'arribar-hi
però, es va iniciar a l'aeròdrom de la Cerdanya.

- Què tal és l'aeròdrom de
la Cerdanya?
Hi ha l'opció de treure't diferents llicències, com la d'ultralleuger o la de pilot privat,
que seria un pas previ per
acabar arribant a pilot comercial per transportar passatgers o mercaderies.
- Com va començar?
Es comença tenint ganes i molta dedicació. La idea
sempre l'he tingut present des de ben petit. Els 18 anys
vaig començar fent el curs de vol privat a l'aeròdrom
d'aquí la Cerdanya. Un cop vaig obtenir la llicència vaig
tenir l'oportunitat de fer de remolc de planejadors, una
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bona manera per adquirir hores de vol. Després vaig
accedir al següent pas, la llicència que et permet volar
en condicions de no visibilitat i més tard la de conduir
amb més d'un motor.
- Com és la vida d'un pilot?
De moment continuo vivint a la Cerdanya. Tot i que tinc
una habitació llogada a Castelldefels per quan treballo,
ja que tenim rotacions de 4 o 5 dies de vol. L'experiència de volar és increïble, però s'ha de ser constant.
- Com afronten els vols amb la pandèmia?
El principi es volava deixant seients buits, però ara ja no
es fa perquè és insostenible per les companyies. Actualment s'ha de volar amb mascareta, es fa un control de
temperatura abans d'embarcar i es donen tovalloletes
per desinfectar les mans. Quan es desembarca es fa de
forma gradual i a poc a poc per evitar molt flux de gent.
- Es cobra bé fent de pilot?
Es cobra bé, però ha canviat molt, ja que no són els mateixos temps de fa uns vint anys. Però és cert que es
continua cobrant bé.

ESTIU A LA CERDANYA
TÍTOL APARTAT
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ESTIU A LA CERDANYA
VILAFRANCA DE CONFLENT

Vilafranca de Conflent,
la Catalunya Nord
més medieval
EL POBLE ÉS UN ATRACTIU TURÍSTIC DECLARAT
PATRIMONI MUNDIAL PER LA UNESCO

Declarada patrimoni mundial per la UNESCO i distingit
com un dels pobles més bells de França, Vilafranca de
Conflent és una vila medieval fortificada, localitzada a
la Catalunya del Nord, al Cantó dels Pirineus Catalans.
El municipi és una visita imprescindible pels seus carrerons de pedra i les muralles. La fortificació es va fundar al segle XI, però va ser modificada per Vauban, un
enginyer militar conegut per la seva habilitat de dissenyar fortificacions en l'època de Lluís XIV. La seva arquitectura medieval es conserva molt bé, cosa que es
pot observar de primera mà les muralles, la torre de la
Vegueria i el Fort Libèria. Aquest últim està construït a
més altitud que el poble, pel qual es pot apreciar unes
vistes panoràmiques agradables a la vista. Tanmateix,
es pot visitar l'església romànica de Sant Jaume, situada al centre de la població. El poble és un lloc amb
molta activitat artesanal i comercial.
No tot el que hi ha a Vilafranca de Conflent és medieval. A més de la fortificació, molt a prop del llogaret, es
poden visitar les coves anomenades Grans Canaletes,
que també estan declarades com a Patrimoni Mundial per la UNESCO. Aquestes cavernes estan situades
al peu del Massís del Canigó, a uns 300 metres de la
Ciutat Medieval aproximadament. Aquestes compten
amb unes espectaculars estalactítiques i aigües subterrànies, que fan que siguin una gran manera de descobrir l'interior de la terra. A més, la temperatura és
molt fresca dintre de les coves.
Dins del mateix poble hi ha una altra cavitat, que porta
per nom Cova Bastera, i també és considerada patrimoni mundial. Segons expliquen els historiadors, Vau-
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ban va decidir utilitzar la caverna per integrar-la en el
sistema defensiu de la ciutat i protegir d'aquesta manera als habitants de possible atacs de l'època. Va ser
una gran idea per part de l'enginyer, però no va poder
veure-la acabada perquè va morir el mateix any que
van començar les obres.
Un altre atractiu turístic de la regió és el Tren Groc, una
línia molt emblemàtica i tot un símbol de la Catalunya
del Nord. El ferrocarril recorre pel paisatge abrupte i
verd del Pirineu Oriental, unint les poblacions de Vilafranca de Confluent amb La Tour de Querol. El traçat
és de 62 quilòmetres i el trajecte transcorre per diversos penya-segats, travessa diversos túnels i ponts de
pedra amb unes grans vistes de les muntanyes.
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ESTIU A LA CERDANYA
LES COVES DE CANALETTES

Les coves més boniques
del Pirineu francès
LES ESTALACTITES I LES LLUMS DE TOTS COLORS
FAN QUE SIGUI UN LLOC ÚNIC

Una visita obligatòria són les Coves de les Canaletes. Les
coves són un lloc ideal per visitar amb la família i passar
una jornada d'ensomni en una de les coves més boniques de França. Aquesta formació geològica és un plaer
pels ulls de qualsevol persona que s'endinsi dins del món
subterrani de la Terra. De fet, no és estrany que siguin
considerades Patrimoni Mundial per la UNESCO. Situades
a 300 metres del municipi de Vilafranca de Conflent a la
carretera de Corneilla de Conflent i Vernet les Bains, als
Pirineus-Orientals, s'hi troba una de les coves més impressionants dels Pirineus. Aquesta cavitat subterrània us
deixarà amb la boca ben oberta, gràcies a la combinació
de llums de tots colors, les passarel·les i sobretot la gran
quantitat d'estalactites i d'estalagmites. L'espai és un lloc
únic no només per les vistes, sinó també per les seves
temperatures, i és que són molt refrescants a l'estiu, ja
que la temperatura dins d'aquesta és força baixa, al voltant dels 14 graus aproximadament.
La cova disposa de diverses passarel·les que t'endinsen
en el fons menys inexplorat del centre de la terra. L'enllumenat i els diferents colors que es plasmen a les formacions rocoses fan gaudir d'allò més als visitants. Dins la
cavitat es poden observar galeries rocoses, canals i petits
estanys, que no deixen indiferent a ningú.
L'horari d'obertura a l'estiu és de 10 del matí a les 7 de la
tarda. Els preus són molt assequibles per a tothom. L'entrada dels adults té un cost d'11 euros mentre que l'entrada dels menuts, de 5 a 12 anys, és de 6 euros. A més, l'entrada inclou un espectacle vibrant amb videoprojeccions,
so i llums que deixen els assistents sense paraules. A més,
les dimensions d'algunes de les coves són tan grans, que
és habitual que als estius s'hi realitzin concerts.

Adaptació
a les mesures del Covid-19
Per evitar la propagació del Coronavirus, s'ha
adaptat una mica l'espai. Les mesures sanitàries i el distanciament físic ja estan posades
en marxa. Els visitants s'hauran de desinfectar
les mans abans d'entrar a les coves i també un
cop en surtin. Tanmateix, és imprescindible
portar posada la mascareta. A més, s'ha limitat
l'aforament a 190 perquè es pugui respectar les
distàncies de seguretat.
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