la tardor a la Cerdanya
Els colors de la tardor donen una imatge diferent
i molt atractiva a la Cerdanya. Ocres, taronges i
grocs acullen les famílies amb nombroses
activitats que es poden desenvolupar a l’entorn
natural. Només en rutes, la comarca ofereix
possibilitats inﬁnites.
Als pobles, aquesta tardor es pot descobrir el
patrimoni cultural de la Cerdanya i tastar la seva
gastronomia. Esdeveniments del primer sector
com la Fira de Puigcerdà o la Festa del Nap de
Ger donen aquests dies difusió als plats
tradicionals d’aquesta terra. A VIU la Cerdanya
trobareu les diferents propostes de la tardor.

25 anys

Núm. 12

gratuït

LESNIDSDECERDAGNE.COM

#lesnidsdecerdagne

n
e
v
a
d
e
u
q
n
e
t
a
El mes pass

8.

!
5
s
é
m
o
n
Ara

A què esperes?

LES NIDS DE BAJANDE
Accés oficina de vendes:
Camí de Bagatells, 38
66800 Estavar, France

COMERCIALITZAT PER:

Horari:

10 h a 14 h
16 h a 20 h

info@lesnidsdecerdagne.com

TARDOR A LA CERDANYA
ÍNDEX/EDITORIAL

EL MILLOR DE LA TERRA

Els colors de la tardor donen una imatge diferent i molt
atractiva a la Cerdanya. Ocres, taronges i grocs acullen
les famílies amb nombroses activitats que es poden desenvolupar a l’entorn natural. Si només parlem de rutes,
la comarca ofereix possibilitats infinites, recorreguts aptes per a totes les edats, fàcils de realitzar i amb la millor
de les recompenses, en forma de vistes des dels punts
més elevats o camins que quedaran en el record.
Als pobles, aquesta tardor es pot descobrir el patrimoni
cultural de la Cerdanya i tastar la seva gastronomia. Esdeveniments del primer sector com la Fira de Puigcerdà
o la Festa del Nap de Ger donen aquests dies difusió a
alguns dels plats tradicionals d’aquesta terra. A VIU la
Cerdanya, com a cada número, trobareu les diferents
propostes que es poden fer en els propers mesos al territori, amb especial incís a l’activitat pròpia de l’època en
què cau la fulla. L’activitat a la Cerdanya, però, sempre
segueix en peu.
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TARDOR A LA CERDANYA
ESDEVENIMENTS DE TARDOR A LA CERDANYA

La Cerdanya viu una
tardor d'activitats
DIVERSOS ESDEVENIMENTS OMPLEN EL CALENDARI

La tardor a la Cerdanya és sinònim de diverses festes i
celebracions que arriben per amenitzar el temps quan
cau la fulla. Entre aquestes, s'hi troba la tradicional Fira
de Puigcerdà. La capital acull la Fira Ramadera des del
1270, a la qual des de fa migsegle que s'hi ha afegit el
concurs de cavalls. La celebració tindrà lloc els pròxims 6
i 7 de novembre amb totes les activitats que s'organitzen
al voltant de la trobada.
Puigcerdà no és l'únic municipi que durant la tardor viu
la tradició, altres també ho fan amb festivitats que han
estat formant part del calendari durant molts anys. És el
cas de Ger, on cada novembre hi tenen lloc les Jornades
Gastronòmiques del Nap.
Aquestes podrien ser les dues celebracions amb més
tradició, i potser les més conegudes de la comarca
durant aquesta època. Durant aquests mateixos mesos,
però, hi ha altres activitats destacades.
Diumenge 7 de novembre, en el marc de la Fira de
Puigcerdà, hi tindrà lloc el Memorial Torrent Massip i la
Commemoració del Tractat dels Pirineus a la plaça del
Sol. A un quart d'una del migdia la música de benvinguda
amb Pep Lizandra i el Lutier de Sant Esteve de les Roures,
Ramon Elias, donarà el tret de sortida l'homenatge. A la
una del migdia, es farà l'ofrena floral a la Resistència
Catalana i just un quart d'hora després, el discurs de
les autoritats i les institucions. A dos quarts de dues del
migdia se celebra la Lletra de convit, que aquest any anirà
a càrrec de la presidenta del Parlament de Catalunya
Laura Borràs. A tres quarts de dues, l'actuació del Cor
de la Capella de Santa Maria de Puigcerdà i la degustació
de pastissets del sud amb muscat de Rivesaltes del nord
serà l'acte que tancarà la commemoració. L'activitat
està organitzada pels Amics de la Cerdanya i l'Institut
d'Estudis Ceretans amb la col·laboració de Catalans sense
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Fronteres, Ràdio Puigcerdà, Ràdio Arrels i l'Ajuntament
de Puigcerdà.
L'acte és la commemoració de la signatura del document
que va posar fi a la Guerra dels Trenta Anys, un fet
històric que Puigcerdà recorda cada any. El Tractat dels
Pirineus va comportar que el comtat de Rosselló i una
part de la Cerdanya s'annexionessin a França, provocant
així una important pèrdua de territori i població per a
Catalunya.
La figura de Salvador Torrent Masip és recordada per ser
el fundador de l'Institut d'Estudis Ceretans, que al llarg
de la segona meitat del segle XX va liderar la defensa de
la unitat de la Cerdanya i del retrobament de les dues
bandes de la frontera.

TARDOR A LA CERDANYA
ESDEVENIMENTS DE TARDOR A LA CERDANYA

Novembre dolç
a Puigcerdà
LA VILA ACULL ACTIVITATS PER A TOTS ELS PÚBLICS

Després de la fira ramadera, Puigcerdà segueix acollint activitats per a tots els públics fins a finals de novembre. Dijous
11 de novembre, a partir de 2/4 de sis de la tarda, el taller
de robòtica Lego WeDo 2.0 és el primer dels actes que s'ha
preparat perquè aquesta sigui una tardor activa. La proposta és gratuïta, però cal inscripció prèvia per assistir-hi per tal
de garantir la seguretat dels participants dins la Biblioteca
Comtat de Cerdanya.
Divendres 12 de novembre, la Sala Sebastià Bosom
de l'Arxiu Comarcal acollirà
la presentació del llibre 'Jo,
Chloe'. Es tracta d'un conte
infantil sobre salut mental
que té com a objectiu ensenyar als més petits com les coses es poden mirar de moltes
maneres diferents i que no
passa res per fer-ho. Els seus
autors, Noemí Prous, Josep Santaularia i Tona Casas, seran
els encarregats de presentar el projecte.

El municipi
organitza
diverses activitats
sota l'objectiu
d'oferir propostes
a petits i grans

Dilluns 15 de novembre la biblioteca torna a ser la seu d'una
nova activitat, un taller TIC de processador de textos. L'en-

demà, dimarts 16, el club de lectura júnior comentarà el llibre 'Mentida', de Care Santos. Dijous 18 de novembre se
celebrarà una nova edició del taller de robòtica Lego WeDo
2.0, amb posterior club de lectura jove entorn del llibre 'Veritat'. El divendres 19 hi haurà un nou club de lectura, però
en aquesta ocasió adreçat als més petits, on es comentarà
el llibre 'Els pòstits del senyor Nohisoc', de Tina Vallès.
Dilluns 22 de novembre se celebrarà una nova edició del taller TIC de processador de textos per a qui no hagi pogut assistir a la primera convocatòria. Posteriorment, començarà
el concert de Santa Cecília, la patrona dels musics, al Museu
Cerdà. Dijous 25 de novembre, el taller de robòtica Lego
WeDo 2.0 torna a oferir una nova edició, i dilluns 29 de novembre s'organitzarà un nou taller TIC de processador de
textos.
Per acabar, dimarts 30 de novembre, el club de lectura comentarà el llibre 'Massa felicitat', d'Alice Munro. La temporada és plena de propostes a Puigcerdà, de diverses temàtiques i enfocades a públics diversos perquè ningú no es
quedi sense poder gaudir de la tardor a la capital.

Altres propostes
de tardor a la Cerdanya
HISTÒRIES QUE ESCALFEN L'ESPERIT

Amb l'arribada del fred, poques coses reconforten més
l'esperit que una bona història en aixopluc. Això és el
que pensen tant el Grup de Recerca de Cerdanya, l'Arxiu i el Consell Comarcal, que a partir del 5 de novembre inicien la sisena edició d'Explica'm una història, un
cicle de xerrades sobre la història i el patrimoni de la
Cerdanya transmesos d'una manera distesa i accessible a tota mena de públics.
El cicle es durà a terme els divendres de novembre a
l'Arxiu Comarcal, al passeig 10 d'Abril de Puigcerdà, a
partir de les vuit del vespre. Començarà descobrint el
poblat ibèric d'El Serrat del Castellar, a Fontanals de
Cerdanya, de la mà de l'arqueòleg i professor associat
a la UAB Joan Oller. El divendres 12, el cicle indagarà
sobre el llibre del 'Mostassà al segle XV' i com era anar
a mercat a Puigcerdà, a càrrec de l'investigador Marc
Puerta. Seguirà descobrint nous secrets del Castell de
Llívia, el 19 de novembre, a càrrec de l'arqueòleg Eduard Sànchez, i acabarà parlant de cerdans als camps
nazis el 26 de novembre.

Foto: Guspira Records

AVANÇAMENT EL PRIMER DISC PROFESSIONAL DE
LA CORDA FLUIXA

Aquesta també és la tardor dels llançaments que culminaran amb el primer disc professional de La Corda Fluixa
amb Guspira Records. Després de presentar un primer àlbum autoproduït el 2020, el grup de pop-rock i folk català
amb denominació d'origen cerdana presenta la cançó 'No
passa res', un tema que defineix el seu so i els seus valors.
'No passa res' recorda la importància de ser autèntics i no
preocupar-se més del necessari de factors externs.
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TARDOR A LA CERDANYA
FIRA DE PUIGCERDÀ I CONCURS DE CAVALLS

La Fira de Puigcerdà, cita
ineludible amb el cavall
EL PRIMER CAP DE SETMANA DE NOVEMBRE LA
CAPITAL ACULL UNA FIRA REFERENT AL PAÍS

El cap de setmana del 6 i 7 de novembre, Puigcerdà tornarà a acollir la Fira de Puigcerdà i El Concurs de Cavalls,
una fira ramadera que se celebra des del 1270 -amb l'excepció de l'any passat, a causa de la pandèmia- i que és
sense cap mena de dubte una de les més importants d'Europa. Durant tot el cap de setmana se solen reunir més
d'un miler d'exemplars de la raça autòctona del Pirineu,
presentant-s'hi els millors. A l'esdeveniment s'hi donen
cita cavalls guanyadors en altres fires i certàmens similars
celebrats a les comarques de l'entorn. Pel seu caràcter
aglutinador dels millors exemplars de la raça, el concurs
morfològic és l'acte més rellevant de l'esdeveniment.
La pandèmia del coronavirus ha mantingut durant mesos
la incertesa sobre si aquest any s'havia de celebrar o no.
Finalment, s'ha decidit celebrar, cosa que ha satisfet els
criadors de la Cerdanya i de les comarques veïnes. Els professionals del sector creuen que en aquesta edició fins i tot
s'incrementaran les vendes, i és que l'aturada de fires que
havia provocat el coronavirus ha fet créixer durant els darrers mesos la demanda d'animals de tir i criança, sobretot
al País Valencià, on el concurs de tir és una pràctica arrelada i on s'aprecia especialment les qualitats del cavall pirinenc-català. Això ho han estat percebent aquests dies els
criadors cerdans, a qui s'ha adreçat ramaders valencians
interessant-se pels exemplars que participaran en aquesta
edició. Això vol dir que els preus es podran mantenir o fins
i tot incrementar, per l'alta demanda.
Com mana la tradició, dissabte
al matí al recinte Firal se celebrarà el concurs de cavalls, que
enguany compleix mig segle. Els
ramaders no descarten acompanyar-lo d'alguna acció commemorativa. A les 10 es durà a
terme el concurs de sobranyes i
li seguiran el de sobranys, terçones, eugues amb pollí, terçons,
quartons, sementals i millors ramaderies.
Serà diumenge quan se celebrarà la fira de bestiar, a partir
de les 10 del matí. Sempre que la
pandèmia ho permeti, enguany
també s'ha previst la celebració
de la fira multisectorial, amb parades als carrers de Puigcerdà,
adaptada, com és pertinent, a les
mesures sanitàries vigents.

V

TARDOR 2021

8

Foto: cavallpirinenccatala.com
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TARDOR A LA CERDANYA
FIRA DE PUIGCERDÀ I CONCURS DE CAVALLS

La prova de força dels
criadors de cavalls
EL CONCURS DE CAVALLS DE LA FIRA DE PUIGCERDÀ ÉS
TOT UN ESPECTACLE QUE S'HA DE VIURE UN COP A LA VIDA

La fira del cavall de Puigcerdà és una de les més importants d'Europa i, juntament amb el concurs, l'esdeveniment celebrat al cor de la Cerdanya es converteix en la
mostra de bestiar més important del país. Entre el miler
d'animals que s'hi reuneixen, sens dubte s'hi poden trobar els millors exemplars de cavall pirinenc de l'any. Fins a
Puigcerdà arriben per aquelles dates cavalls triomfadors
d'altres certàmens que també premien els millors exemplars de la raça, i professionals del primer sector de tot el
continent s'hi apleguen també per ullar els millors cavalls
per al tir, la criança o la carn.
La prova de força dels criadors de cavalls és el concurs
morfològic. Dels cavalls guanyadors en surten els millors
negocis, i això ho saben prou bé els professionals del sector. El fet que enguany se celebri la 50a edició li confereix un punt més d'èpica que farà d'aquesta competició
un moment especial i únic. El dia D és el dissabte, des de
les 10 del matí fins ben entrades les primeres hores de la
tarda. El concurs morfològic és tot un espectacle que s'ha
de veure i viure un cop a la vida.
Seguir el concurs per als no iniciats en la matèria pot ser
confús al principi, però gens complicat si se sap què signifiquen els noms amb què es denominen les diferents

Foto: turismeacatalunya.cat

categories. Els cavalls sobranys i les eugues sobranyes,
per exemple, són aquells que tenen entre un i dos anys.
En aquest cas, els exemplars que competiran durant les
primeres hores del matí van néixer durant el 2020. Així
mateix, els terçons són els cavalls que tenen entre dos i
tres anys. Les femelles i els mascles d'aquesta terminologia concursaran el dissabte a les onze del matí i a dos
quarts de dotze respectivament. Entraran a competició
concretament en aquesta categoria aquells animals que
tinguin fins a dos anys i mig. A tres quarts de 12 concursaran les eugues acompanyades del seu pollí, la cria encara
no desmamada. A un quart de dues entraran a concurs
els quartons, com el seu indica, mascles fins a quatre
anys, i a les dues de la tarda serà el torn dels sementals,
les qualitats dels quals s'espera que es perpetuïn en properes generacions.
A partir de les 10 del matí també i en el mateix recinte
firal de Puigcerdà, té lloc, en paral·lel als exemplars individuals, el concurs de la millor ramaderia de la Cerdanya.
Hi compareixen dues categories, sent la A la que porta a
concurs una representació més àmplia de l'explotació, i la
B la que porta menys exemples del total de la ramaderia.

El concurs,
minut a minut
L'AGENDA DE LA COMPETICIÓ MORFOLÒGICA

DISSABTE 6 DE NOVEMBRE
10.00

Concurs de Sobranyes

10.00

Concurs a la millor Ramaderia de la Cerdanya

Foto: cavallpirinenccatala.com

Categoria A
Lots de sis eugues amb pollí, dues femelles de
recria i un semental

11.45

Concurs d'Eugues amb Pollí

12.30

Concurs de Terçons

Categoria B
Lots de tres euques amb pollí, una femella de
recria i un semental

13.15

Concurs de Quartons

14.00

Concurs de Sementals

10.30

Concurs de Sobranys

DIUMENGE 7 DE NOVEMBRE

11.00

Concurs de Terçones

10.00
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Fira de Bestiar

TARDOR A LA CERDANYA
TÍTOL APARTAT

Foto: cavallpirinenccatala.com

Anatomia del Cavall
Pirinenc Català
LA RAÇA CREADA PER MOTIUS PRÀCTICS HA
ESDEVINGUT UN GRUP D'EXEMPLARS RECONEGUT
ARREU DEL CONTINENT

Els cavalls catalans amb relatiu grau de domesticació
existeixen des d'almenys el segle III a.C., es creu que a
partir d'exemplars de guerra abandonats en plena època de romanització de la península ibèrica. La necessitat
d'animals forts per al tir en les feines del camp i al bosc
va fer que la raça es comencés a creuar amb races franceses més pesades i també rucs per aconseguir animals
més grans i amb més força de tracció.
A partir del 1930, els mascles importats pels Serveis
de Cria de Cavall del Ministeri de Defensa comencen
a aparellar-se amb les eugues dites "del país" i donen
com a resultat uns exemplars d'aspecte molt pròxim als
que podem veure avui dia a les comarques del Pirineu,
d'aspecte robust i caràcter tranquil però amb una força
remarcable. Durant la Guerra Civil, la seva carn va esdevenir un mitjà de subsistència al qual es recorria prou
sovint.
A partir del 1998, es recull per primera vegada la raça en
un registre genealògic oficial. A partir del 2004 se n'impulsa la definició, que finalment és aprovada el 2007 per
designar el Cavall Pirinenc Català. A banda de les feines
de tir, la carn del poltre és cada cop més reconeguda per
la gran quantitat d'omega-3.
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TARDOR A LA CERDANYA
FESTA DEL NAP DE GER

Tornen les Jornades
del Nap de Ger
ENGUANY SE CELEBRA LA 30A EDICIÓ DE LA TROBADA

Nova edició de les Jornades Gastronòmiques del Nap de
Ger. En aquesta ocasió, atenent que a causa de les condicions i a la situació viscuda el passat 2020 no es va poder
celebrar, Ger organitzarà la 30a edició de la trobada. Serà
el pròxim 21 de novembre, en un format similar al de les
darreres ocasions, per no perdre l'essència de la celebració
en el seu sentit original. D'aquesta manera, les prop d'una
trentena de mestresses que hi participen cada any tornaran
a mostrar les seves habilitats amb les diverses propostes
que en cada edició conformen la celebració.

cuinapirinenca.cat

La Mostra de Cuina Popular amb Naps de Cerdanya és organitzada per l'Ajuntament de Ger i compta amb la col·laboració de les mestresses de Ger, l'Associació de Cuina Pirinenca
de la Cerdanya, restaurants de la comarca i Productors de
la Cerdanya, sota l'objectiu de donar valor als productes de
proximitat, en especial al nap. Tot va començar l'any 1991,
quan es va organitzar per primera vegada, a conseqüència
de les converses de l'alcalde del moment, Carles Bertran,
amb els representants de la Societat Gastronòmica del Pirineu.
La trobada es concentra
en un sol dia, enguany el
21 de novembre. El format
tradicional inclou un tast i el
menú amb el preu de la inscripció. I a la tarda, després
de l'àpat, hi ha ball per a tothom. En l'edició d'aquest
2021, l'ajuntament i les
entitats
col·laboradores
encara estan treballant en
l'organització de l'esdeveniment.

Durant
l'esdeveniment
es mostren les
opcions
culinàries que
ofereixen els
naps en totes les
seves versions

Els plats més típics que s'hi poden trobar són des del tiró fins
als peus de porc, passant pels canelons, bacallà, allioli, trumfes, botifarra negra, mandonguilles, trinxat, o civets, tots
acompanyats o elaborats amb naps, l'ingredient estrella i el
protagonista de la celebració. Fins i tot, hi ha qui decideix innovar i optar per opcions modernes que se surten dels plats
tradicionals, amb propostes com piruletes de naps, melmelada, raviolis de pasta fresca i pizza de naps. També es pot
fer gelat de naps. Així, queda clar que el nap és un producte
que acompanya qualsevol plat i ofereix múltiples varietats i
opcions per ser cuinat i elaborat.

cuinapirinenca.cat

cuinapirinenca.cat

El nap de la Cerdanya avui en dia és un producte gastronòmic molt valorat, i cada vegada més consumit. Segurament
la jornada de Ger ha estat un dels principals punts de difusió. Tradicionalment sempre ha estat un producte que s'ha
fet servir molt a la cuina de la Cerdanya. Fins i tot hi havia qui
el cultivava a la zona, i qui el va començar a promocionar,
els que van començar ara fa trenta anys amb la jornada o
també dita festa del nal. Ara és aliment autòcton i popular
als camps de la Cerdanya.
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TARDOR A LA CERDANYA
FESTA DEL NAP DE GER

Els últims productors
de nap de talltendre
SÓN POQUES LES FAMÍLIES QUE RESISTEIXEN
CULTIVANT EL NAP DE CERDANYA MÉS AUTÈNTIC,
AMB UNA DEMANDA A L'ALÇA

El conreu del nap de Cerdanya de talltendre pròpiament
dit es redueix avui dia a un parell o tres de plantacions. No
és estrany, ja que el seu gust fort i característic solament es
pot trobar a la part més alta de Bellver de Cerdanya, a més
de 1.500 metres d'altitud, amb unes condicions dures, sense regadiu constant, només a mercè de la pluviometria, i el
que és més important, amb una concentració alta de manganès, un mineral que li dona a l'autèntic nap de Cerdanya
de talltendre el seu gust característic.
Podrien ser menys els que a hores d'ara cultivessin aquest
nap, però fa quatre anys el bellverenc Joan Porta, que havia portat la seva trajectòria professional fins a Barcelona
com a gestor d'esdeveniments, va veure com el nap de talltendre desapareixia dels comerços de la Cerdanya quan
és un ingredient típic i propi de les diades festives a la comarca. Després de pensar-ho, es va fer amb la finca de
Can Ragatxo, una tradicional plantació de naps que havia

quedat en desús els últims anys a causa de l'edat del darrer propietari. Actualment, Porta hi torna a plantar nap de
talltendre en una hectàrea. La seva producció, juntament
amb la dels seus veïns, arriba a abastir la demanda local de
particulars, botigues i restaurants i poc més. Les particularitats d'aquesta crucífera, però, ha despertat darrerament
l'interès de grans restaurants nacionals amb vocació internacional com és el Celler de Can Roca. Joan Porta explica
com hi ha hagut restaurants de fora de la Cerdanya que
han temptat els productors locals amb comprar tota la
seva producció. De moment, el que s'han trobat és una negativa. «La nostra venda és molt directa. Un dia et trobes
el veí que et demana cinc quilos per l'endemà. Ens devem
al nostre consumidor més pròxim», explica el productor,
que és també regidor a Bellver de Cerdanya. Els seus naps,
com el de les poques plantacions de naps de talltendre
que queden, sí que es podran trobar als plats de la propera Festa del Nap de Ger.

Tiró amb naps de talltendre
EL PLAT ÉS TÍPIC EN DATES ASSENYALADES
A LA CERDANYA

600 grams d'ànec (tiró)
300 grams de naps de talltendre de la Cerdanya
1/2 got de conyac
sal i pebre
oli d'oliva
herbes aromàtiques
1/2 got d'aigua
Per al sobregit:
1 ceba			
2 tomàquets madurs
1 pebrot verd		
1 pastanaga		
oli d'oliva		

Per a la picada:
4 ametlles torrades
4 avellanes torrades
2 alls
pa torrat
julivert

Peleu els naps i bulliu-los en un cassó amb aigua i sal
durant vint minuts. Mentrestant, triturem els ingredients
de la picada al morter i fregim, en una cassola amb oli,
l'ànec (tiró) prèviament salpebrat. Quan sigui daurat, hi
afegirem el conyac i deixarem que l'alcohol s'evapori. Seguidament, hi posarem aigua, el taparem i el deixarem
coure durant una hora i mitja.
En una paella amb oli sofregim la ceba picada. Quan
sigui transparent, hi afegim el pebrot, la pastanaga i el
tomàquet a daus i ho deixem sofregir una estona. Després, l'afegim a la cassola del tiró juntament amb els
naps i les herbes i ho deixem coure un parell de minuts.
Remeneu-ho amb la picada, deixeu-ho coure deu minuts
més i emplateu-ho tot amb el suc de la cocció.
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Pl. Major, 2 - Ger, La Cerdanya

972 147 055

A El Rebost de Ger
trobaràs tot el millor de

la temporada

© Photo by Rebost de Ger team

info@rebostdeger.com
@restaurantrebostdeger

Hola,
sóc Ivonne Moya!
Pots fer reserves per
Whatsapp al número:

639 970 311
Truca’ns i sol·licita
també informació de
tots aquests menus
especials.

A El Rebost de Ger
tenim els ganivets a punt
i tota la creativitat
del nostre chef
David Anta.

Reserva ja
qualsevol dels nostres

MENÚS ESPECIALS
DE NADAL

per empreses i grups.
Aquest any
també obrim per
© Photo by Tristan Frank on Unsplash

Sant Esteve
i Cap d’Any.
(Menú tancat)

TARDOR A LA CERDANYA
ELS COLORS DE LA TARDOR A LA CERDANYA

El color de la tardor
a la Cerdanya
LA COMARCA OFEREIX PAISATGES D'ENSOMNI
turismefgc.cat

La tardor és una bona època de l'any per descobrir la Cerdanya. L'estació ofereix paisatges amb un encant que no
es troba en altres moments, quan les plantes caducifòlies
perden la clorofil·la i les fulles esdevenen groguenques
o vermelloses, el pas previ ala seva caiguda. Aquest procés deixa una atmosfera en tots els boscos i muntanyes
immillorable, la qual cosa ho converteix en el moment
òptim per visitar la comarca i gaudir de l'entorn. Per a
fer-ho, què millor que descobrir aquests paisatges amb
petites rutes de més o menys dificultat, aptes per fer amb
família o amb un grup d'amics.
Ruta dels dòlmens d'Elna
El traçat comença al poble d'Elna, a la Cerdanya francesa.
Des d'aquí es poden conèixer els dos dòlmens: el del Pou
i de Pasquerets, i el menhir que hi ha al llarg de la ruta, un
recorregut idoni per fer amb els
més petits, ja que es tracta d'un
camí circular de cinc quilòmetres
que també es pot escurçar.
La cascada d'Ur
Aquesta és una proposta de baixa
dificultat, en ser una caminada de
poc més de 30 minuts des del nucli d'Ur fins a una petita cascada.
En aquesta època de l'any, el punt
afegit és que el bosc de ribera ofereix uns colors ataronjats propis
d'un paisatge de conte.
Passejada pel camí d'Iravals
També apta per fer en família,
aquesta caminada connecta els
pobles de Saneja i Iravals. Amb
una mica de sort, durant el recorregut és possible topar-se amb el
bestiar pasturant i les panoràmiques de Puigcerdà. Des d'aquest
punt són d'allò més boniques.
Laberint màgic de Rocaviva
Climent Om va ser l'encarregat
d'esculpir el laberint de roques on
s'hi troben, majoritàriament, cares. La ruta proposa descobrir totes aquestes roques amagades al
bosc en un traçat ràpid i fàcil.

turismefgc.cat

turismefgc.cat
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Parc de Sant Guillem de Llívia
Aquí hi ha jocs infantils per a nens i nenes de totes les
edats; des dels més petits, als més grans. S'hi poden trobar tirolines, una pista de bàsquet, camp de futbol i barbacoes. A més, els arbres de fulla caduca acompanyen
l'espai i ofereixen unes vistes plenes de fulles grogues,
taronges i marrons pròpies de la tardor.
Parc de Sallagosa
Imprescindible visitar-lo a la tardor. Si es passa per la
zona, és parada obligatòria. Té tres petits estanys i els arbres que l'envolten estan completament grocs a aquesta
època de l'any. I si fa sol, es crea
un efecte mirall a l'aigua que crida a ser fotografiat.
Ruta de la llúdriga a Martinet
El camí voreja el riu Segre des
de Martinet i està habilitat per a
l'observació de la llúdriga. Hi ha,
fins i tot, panells explicatius amb
informació d'aquest animal. El
recorregut culmina en un mirador amb vistes als meandres del
Segre.
Excursió a Prat de Cadí
A la tardor s'hi troba la part alta
del Cadí ben nevada, mentre
que a la falda els colors vermellosos i terrosos tenyeixen els
arbres. La ruta parteix del poble
d'Estana i en total són uns set
quilòmetres.
Camí circular de Llívia
La passejada parteix de Llívia,
passa per Onzès i torna al parc
de Sant Guillem. En total són poc
més de cinc quilòmetres planers
que es poden fer en família.

turismefgc.cat

Ruta de la Vall d'Ingla
Pujar fins a la font d'Ingla és una bona proposta per endinsar-se en els boscos del municipi. S'hi pot accedir amb

V

cotxe o bé pujar des de més avall. També hi ha la possibilitat de fer algunes excursions des de la mateixa font.

Estany de Puigcerdà
És, segurament, un dels punts
més coneguts de la capital de
la comarca i un dels racons més bonics per passejar-hi a
la tardor. Els arbres que l'envolten agafen tonalitats grogues i taronges, que es reflecteixen a l'aigua estancada.

TARDOR A LA CERDANYA

Del 15 d’octubre
al 14 de novembre
Estalvia ARA
un 20% de descompte
al Forfet de temporada
TOT NÒRDIC

104€ Forfet adult
52€ Forfet + 65 anys i infants
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TARDOR A LA CERDANYA
MERANGES

Meranges,
un municipi d'altura
EL POBLE ESTÀ RODEJAT PER ALGUNS DELS PAISATGES
MÉS ALTS I BONICS DE CATALUNYA
Foto: Oriol Grèbol

Arribar a Meranges és descobrir un municipi que aplega
bona part de les essències de la Cerdanya, tant culturals com
naturals. Des de la seva altitud, el poble domina la comarca
i divisa gran part del territori. De fet, el seu nucli és el cap de
municipi més alt de Catalunya, amb 1.539 metres, i inclou el
nucli de Girul, encara més alt, a 1.625 metres d'altitud. Al seu
terme municipal, a més, s'hi troba el Puigpedrós, el cim més
alt de tota la Cerdanya. En aquestes alçades muntanyoses,
fa milers d'anys s'hi formaven circs glacials que amb el pas
del temps han deixat estanys grans i espectaculars. Només a
cinc quilòmetres al nord de Meranges s'hi troba el famós estany de Malniu, a 2.240 metres d'altitud i amb prop de 1.250
metres de circumferència, amb cinc metres de profunditat
en les seves parts més profundes, però també, molt a prop,
el de Guils, a 2.260 metres, el dels Engorgs, de 80 metres de
llargada i l'estany Pla. Tots tenen anomenada i són àmpliament visitants per les seves particulars característiques.
Però Meranges no només mereix una visita pel seu entorn
natural. El seu nucli reuneix les característiques comunes
dels pobles de la Cerdanya, amb les seves teulades blaves
a dues aigües i grans portons. Les seves terres han format
part del comtat de Cerdanya, els vescomtes de Castelló, el
comtat de Foix, el regne de Mallorca, el del Rosselló i més
tard, la Corona d'Aragó. Entre els seus punts d'interès, es
troba l'església de Sant Sadurní o Sant Serni. Del segle XI, el
temple encara conserva una policromia del Pantocràtor. A
l'edifici també es poden veure capitells de gres d'Isòvol. El
municipi també conté diverses capelles romàniques de gran
interès, o el castell -també anomenat força- de Meranges.
Se'n té coneixement des del segle XI i està declarat Bé cultural d'interès nacional. Només se'n conserven els fonaments
i es desconeix si es va acabar de construir o només va ser
iniciat al que es coneix com el Clot del Castell.
Un atractiu que paga la pena visitar també a Meranges és
l'anomenat Museu de l'esclop, dedicat a un dels objectes
quotidians més arrelats. Des del poble, aquest singular tipus

de calçat s'exportava a tot el país. A l'exposició permanent
s'hi pot descobrir tant la història de l'ofici d'escloper com el
seu procés de fabricació. Els visitants coneixen les complexitats per a la fabricació d'aquesta mena de calçat com, per
exemple, que la fusta ha de tenir unes característiques especials i no pot ser qualsevol, però també altres particularitats,
com les eines que es feien servir, com es donava forma als
esclops o la manera de vendre'ls.
Una fantàstica proposta senderista per
realitzar a Meranges
és una sortida familiar fins a l'impressionant estany de Malniu. Es pot completar
en menys d'una hora.
Amb un desnivell acumulat de 140 metres,
la seva dificultat és baixa i es pot fer perfectament amb
nens i nenes. El recorregut comença al refugi de Malniu.
Des del poble de Meranges s'hi pot arribar amb cotxe per
una pista forestal. Des d'allà, s'ha de seguir un corriol en
direcció a la serra de l'Home Mort. Sense deixar el camí,
arribarem fins a l'estany, als peus del Puigpedrós.
L'estany de Malniu té una vista de postal, a 2.915 mestres
d'altitud, és d'origen glacial i està envoltat de pins i blocs
de granit. A causa de la seva bellesa i fàcil accés, l'entorn
pot trobar-se massificat, per la qual cosa cal escollir bé
l'hora. L'aparcament del refugi de Malniu té un cost, ja
que forma part de l'espai protegir del Pla de les Tarteres.
Per tornar al refugi, s'ha de seguir el camí per on hem pujat. Si volem allargar la ruta, es pot anar fins a l'estany de
Guils pel sender 121 de la Xarxa de Senders de la Cerdanya. Això, però, sumarà una hora i vint minuts a l'excursió.

Estalvia ARA un 20% de descompte al Forfet de temporada TOT NÒRDIC

104€ Forfet adult · 52€ Forfet + 65 anys i infants

973 29 30 51
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TARDOR A LA CERDANYA
MUSSER, ON EL TEMPS S’ATURA

Músser, on s'atura el temps
VISITAR LA VILA ÉS PERDRE’S PER L'EDAT MITJANA

A l’est de la Baixa Cerdanya, a 1.305m de desnivell i tocant
l’Alt Urgell i Andorra, es troba Músser, un petit poble que
està dotat d’un gran encant. Es tracta d'un municipi històric habitat des del neolític. De fet, es té constància de
l’existència d’aquest des del segle X, quan s’anomenava
“Munciar”. El 25 d’octubre de 1966 va ser incorporat a Lles
de Cerdanya i ara forma part del terme municipal.

Foto: Wikiloc

Un conjunt de gran encís
Músser és una mirada al passat. La pedra decora les parets de les cases i els carrers. Les arcades, les balconades
de fusta i els portals adovellats són part de l'atrezzo. Els
carrers del barri vell i la plaça major transporten al visitant
a l'època medieval, ja que conserven plenament l’estructura de l’època. El nucli antic, amb poc incisos de modernitat, s'ha preservat en bona part gràcies al seu aïllament.
El cor de Musser
L’església parroquial de Santa Maria (Sant Fructuós) està
ubicada al cor de la vila. D’origen romànic, data del segle XI. És un edifici de planta rectangular i compta amb
una nau amb volta de canó. L’absis semicircular també
és romànic. A l’interior, s’uneix amb la nau a través d’un
ampli espai presbiteral. La portalada està situada al mur
de migdia. De l'església en destaca el monumental campanar, posterior al romànic.
Laberint màgic
Un dels atractius de la vila és l'espai escultòric Rocaviva,
situat a 1.300 metres d'altitud. Les més de 600 roques de
granit són obra de Climent Olm i la majoria tenen esculpides cares i figures geomètriques. Es tracta d'un museu en
plena natura envoltat d'un paisatge exhuberant de roures,
avets i plantes aromàtiques que fan de l'indret especial.
El castell de Músser
Segons diu la tradició, la vila va tenir un castell que va
manar construir el cabdill musulmà Musa II. Al voltant
d'aquest va anar creixent el poble. Es diu que el cabdill
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Foto: Mágicos Pirineos

Foto: Conèixer Pirineu

tenia una filla de gran encant anomenada Oria Ben Musa
que va morir molt jove i va ser entarrada a l'indret anomenat prat d'Ambell.
Tot caminant
La ruta més clàssica abarca Músser, Arànser i Lles de Cerdanya. És un recorregut circular pels camins vells amb 14
quilòmetres de distància i 500 metres de desnivell que
surt de la vila i s'obre pas entre boscos i pastures, tot passant pel Pont del Diable, el Roc dels Diners, les restes de
l’ermita de Sant Cosme i les Sis fonts.

VOLS VENDRE EL
TEU IMMOBLE?

C. Major 55 - Puigcerdà · 972 881 800 · granvall.com · info@granvall.com

TARDOR A LA CERDANYA
MERCATS DE NADAL A L’ALTA CERDANYA

Fires, mercats i parcs de
Nadal a l'Alta Cerdanya
SALLAGOSA, FONT ROMEU I OCEJA MAI FALLEN A LA CITA

El gran mercat de Nadal de Sallagosa
Els dies passen volant i d'aquí poc ja tindrem el Nadal
a prop. Arriba el fred però això no vol dir que no puguem gaudir de propostes de tota mena. De fet, l'hivern
aporta un encant especial a la Cerdanya. Els mercats
de Nadal en són un bon exemple. El de Sallagosa és
un dels més concorreguts. El poble, pertanyent a l'Alta
Cerdanya, consta de diferents carpes amb productes
de tota mena. Artesans d'arreu del territori hi fan parada per apropar els dolços més nadalencs però també
les manualitats més atractives per a regalar a aquella
persona especial.
També diuen que de tant en tant, s'hi passeja un pare
Noel o Sant Nicolau, com el coneixen a la part francesa,
per tal de saludar els nens i nenes que s'hi apropen.
Recomanem anar-hi així que obrin per evitar trobar
massa gent. El trobareu al costat de la carretera que
accedeix, per exemple, a les pistes d'esquí de la famosa
estació de Font Romeu.
Font Romeu, encant i entorn
Font Romeu és molt conegut per les seves pistes d'esquí però té altres atractius que el fan un dels poblets
amb més encant de la Cerdanya francesa durant l'hivern. Envoltat de muntanyes nevades i casetes de fusta
igualment amb el teulat blanc, transporta a un entorn
magnífic on passar els dies abans de Nadal. És per això

Foto: Ajuntament de Font Romeu
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Foto: Ajuntament d'Oceja

que no hi pot faltar un mercat nadalenc. Pista de gel,
petites atraccions per a tota la família i llums de colors
arreu. En petites casetes de fusta s'hi troben els artesans amb productes de tota mena com les típiques galetes de gengibre que es poden acompanyar amb un
got de vi calent.

TARDOR A LA CERDANYA
MERCATS DE NADAL A L’ALTA CERDANYA

Foto: La Semaine du Roussillon

La decoració nadalenca també la podrem trobar als carrers i carrerons del poble, els quals podem recórrer
amb un trenet turístic. Una idea magnífica per a fer una
passejada en família o per a la gent gran que prefereixi
descobrir el poble de manera més còmoda.
Per a aquells a qui els agradi esquiar, evidentment recomanem les pistes d'esquí de Font Romeu, una de les
referents del sud de França. A més, hi ha un accés fàcil
des de baix al poble gràcies a un telefèric que uneix
el centre amb el domini esquiable. Són fins a 44 pistes que sumen un total de 58 quilòmetres de neu per
a gaudir de les pràctiques esportives d'hivern. Per tant,
un cap de setmana d'esquí i gaudi nadalenc en família o
parella és una bona opció durant les vacances de Nadal
o el pont de la Puríssima.

Una proposta per als més petits a Oceja
Es tracta d'un mercadet més petit que el de Sallagosa però igual d'atractiu. Es troba sota una carpa que
se sol instal·lar a la plaça de l'Ajuntament. Com a bon
mercat nadalenc, no hi falta l'oferta gastronòmica amb
productors de proximitat. També s'hi troben artesanies
molt ben elaborades. Però el plat fort d'aquest mercat
és l'oferta infantil. Hi solen haver un bon grapat de jocs
per tal que els nens i nenes s'entretinguin. La visita del
Pare Noel, espectacles infantils i passejades amb ponis
acaben de fer la jornada rodona per als més petits.
Si aquest mercat se'ls fa petit, el de Sallagosa queda a
escassos minuts en cotxe, tot i que també és recomanable gaudir d'una passejada pel poble i contemplar les
llums i la decoració nadalenca dels seus carrers.
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TARDOR A LA CERDANYA
PARC ANIMALIER DES ANGLES

Diferent fauna i flora
a la tardor
EL PARC ANIMALIER DELS ANGLES ÉS DIVERS A
CADA ESTACIÓ

Novament, el Parc Naimalier dels Angles s'erigeix com
una fantàstica proposta per a tota la família, també a
la tardor. El complex compta amb flora i fauna autòctona i en estat salvatge que és diferent a cada època
de l'any. La tardor li confereix colors molt atractius a
la vegetació, mentre que la fauna a la vista dels visitants també és diversa segons l'època en què és visitada. Amb l'arribada del fred, algunes espècies comencen la hivernació, mentre que d'altres, es deixen
veure més per diferents motius. Al web del parc es
poden consultar les espècies que es poden descobrir
a les instal·lacions segons l'època de l'any.
Després d'un temps tancat al públic a causa de la pandèmia del coronavirus, des del maig el Parc Animalier
dels Angles va tornar a obrir portes. Els responsables
de les instal·lacions han aprofitat per fer una sèrie de
remodelacions amb l'objectiu de fer més atractiva i
còmoda la visita. El parc ha reformat completament
el seu accés principal, amb servei de bar i restaurant
i instal·lant una terrassa-solàrium. L'entrada prepara
així al visitant a l'aventura que està a punt de descobrir, la fauna i la flora dels Pirineus en el seu hàbitat
natural, sentint les emocions de la vida salvatge.
El Parc Animalier està obert cada dia, de les nou del
matí a les cinc de la tarda, i fins a les sis a partir del 10
de juliol. Es pot optar per fer el recorregut curt, d'un
quilòmetre i mig i una hora aproximada de durada, o
el llarg, de 3 quilòmetres i mig i una durada estimada
de dues hores. Al parc s'hi poden veure una gran varietat dels grans mamífers dels Pirineus, des del verro
a l'ós bru, passant pel llop i, entre els ungulats, el cérvol, l'isard, el bisó, la cabra salvatge o el ren.
Durant la visita, hi haurà animals que, fins i tot, s'acostaran curiosos per esbrinar què els hi poden oferir els
visitants, a la cerca d'algun aliment diferent del que
troben dins les instal·lacions. Tots els hàbitats estan
dins un tancat, al qual s'accedeix a través d'un sistema de portes de seguretat. L'excepció són els llops,
els ossos i cérvols, els quals cal observar des de l'altre
costat de la tanca.
Per qui no la conegui, el parc també ofereix una bona
mostra de la flora pirinenca. La zona compta amb
boixeroles, acònits, ginetes, ginebres, passadors del
ganxo, lligaboscos, nerets i serbals, entre d'altres espècies.
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El Parc Animalier es troba al terme municipal de
Les Angles, a la comarca francesa del Capcir, a mitja hora en cotxe des de Llívia i a 41 minuts des de
Puigcerdà. Les instal·lacions compten amb un còmode aparcament al Pla del Mir, prop del domini esquiable, i un espai visitable de 37 hectàrees. Està també
ben condicionat per a diversos tipus de diversitats
funcionals. Ofereix la possibilitat de fer l’itinerari amb
cotxes adaptats, sempre que es truqui amb antelació.
El visitant trobarà dins el recorregut diferents punts
de pícnic, alguns d’ells amb panoràmiques espectaculars al territori, com és el llac de Matamala. A la pàgina web es poden fer les reserves i informar-se sobre
quins animals es poden veure segons l'època de l'any.

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

25 anys

HORARIS
Estiu del 10/07 al 31/08: 9 h a 18 h*
A l’hivern: 9 h a 17 h*
* Últimes entrades
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Una de les vpetits i grans
per als

DAINAREN BISÓ CABRA
SALVATGE MARMOTA ISARD
MUFLÓ CABIROL CÈRVOL
PORC SENGLAR LLOP ÓS BRU

Pla del Mir - 66210 LES ANGLES (France) - 0033 (0)4 68 04 17 20 - parcanimalier@aol.com

TARDOR A LA CERDANYA
EDUARD JORNET. LA GRAN VOLTA A LA CERDANYA EN VÍDEO

«Del llibre n'estic fent
una sèrie documental
de nou capítols»
Eduard Jornet torna a la Cerdanya i explica tots els projectes que té entre mans, entre ells, l'edició d'una sèrie
arran del seu llibre 'Gran volta a la Cerdanya'.
Sembla que fa dos anys que el món es va parar.
Abans, però, ja t'havies jubilat i havies marxat de la
Cerdanya?
Sí, jo quan vaig fer els seixanta-tres em vaig jubilar i vaig
fer un canvi. Vaig voler deixar una mica la Cerdanya per
tornar a les muntanyes però d'una altra manera.
Quan temps feia que hi vivies?
Des dels vint-i-cinc, gairebé quaranta anys.
A què et dedicaves?
Estava treballant amb temes de senders, senderisme...
Amb la Volta a la Cerdanya d'ultrafons. He estat guia de
muntanya. Però vaig dir que havia de parar i vaig anar a
Sant Pol de Mar. Hi tenim un apartament i va ser allà on
vaig refer una mica les meves idees i els meus projectes.
Em va sorgir un projecte que tenia una mica abandonat,
que era el de fer un circuit a cada continent. Vaig començar al Marroc, on vaig estar un parell d'anys fent la volta
al Toubkal. Un altre any vaig anar cap a Xile, on vaig fer la
volta al Rucapillan, un volcà actiu que és la muntanya sagrada dels Maputxes. Va ser una descoberta. D'aquí, vaig
marxar a fer el circuit d'Àsia. Vaig acabar a la República
de Tuvà, i em va encantar.
Tot i això, la pandèmia et va truncar una mica el viatge i vas decidir tornar a la Cerdanya fa molt poc...
L'1 d'octubre vaig tornar. M'he reinstal·lat a la Molina.
És tornar a la muntanya però sense deixar aquests projectes que tinc. Em falta tornar a la República de Tuvà
aquest estiu que ve. Ho estem promocionant i intentant
portar-hi algun grup cap allà per fer el circuit, que estarà dins un parc natural on hi ha la reserva nacional de
Lleopard de les Neus. És un lloc molt interessant amb
muntanyes de 3.400-3.500 metres. I em quedarà l'últim
circuit, que encara no sé quan serà, cap a la zona d'Oceania a Nova Zelanda.

Foto: Eduard Jornet

Et vam sentir cridar molt fort quan van començar a
tancar fronteres perquè acabava de néixer una teva
néta i tenies diversos projectes entre mans que no
els pots teletreballar...
És clar, teletreballar per a mi és editar els documentals
que faig quan viatjo, però necessito viatjar. I la néta l'he
conegut ara fa quinze dies, perquè en Kilian va venir a
córrer l'Ultra Pirineu.
Com et prova ser avi?
Bé, com que les tinc lluny... Però evidentment m'agrada i
voldria fer més d'avi. Les circumstàncies són les que són i
ells viuen a Noruega, però de seguida que pugui hi aniré.
I a en Kilian, com li ha canviat la seva vida? En ser
pare li deu haver canviat molt...
Sí, continua fent muntanya. I encara li queda, perquè fins
als quaranta anys es pot estar en un nivell alt. Però clar,
ara amb la seva dona es reparteixen els entrenaments i
anar a la muntanya.
Un llibre, 'Gran volta a la Cerdanya' és un dels projectes que vas deixar justament en aquesta plena jubilació que dèiem...
Bé, el vam editar un parell d'anys abans de jubilar-me,
i ara del llibre n'estic fent una sèrie documental de nou
capítols.
On es podrà veure?
Es podrà veure a través del meu canal de Vimeo: Eduard
Jornet Esteve Vimeo. Allà penjo tots els meus documentals i també penjaré la sèrie.
Has tornat calmat o arribes a la comarca per fer alguna cosa que ens sorprendrà?
No ho sé! (riu). De moment vinc tranquil però, és clar,
tinc el projecte de Tuvà, tinc el projecte dels cinc recorreguts. Estic a mitges amb un llibre sobre les muntanyes
de Catalunya. I suposo que sortiran més coses, tot i que
m'agradaria que no en sorgissin massa. De vegades no
sé dir que no i n'haig d'aprendre.
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TARDOR A LA CERDANYA
ENTREVISTA A MARC PUIGDOMÈNECH, ESTUDIANT I GOLFISTA ALS EUA

Institut i esport tot
creuant l'Oceà Atlàntic
"JO RECOMANARIA AQUESTA EXPERIÈNCIA"

Marc Puigdomènech és un ceretà de 15 anys que està estudiant 4t d'ESO als Estats Units, concretament al col·legi Freemont High School ubicat a Odgen - Salt Lake City (Utah).
Després de dos anys difícils, sobretot marcats per la pandèmia, en Marc va prendre la decisió de marxar a estudiar
a l'altra punta del món per seguir amb el curs escolar, però
també per practicar el seu esport preferit, el golf.
Per què vas decidir marxar als Estats Units tan jove?
Vaig decidir marxar a estudiar fora després de l'experiència de la meva germana, però jo ja tenia la idea de
marxar a l'estranger, per aprendre anglès i fer nous
amics.
Estàs residint amb una família o en una residència?
Estic residint amb una família d'acollida.
I com t'han rebut?
Des del dia que vaig arribar la família m'ha tractat com un
fill més. Ells tenen quatre fills: dos viuen a fora i dos viuen
a casa. Un d'ells té la meva edat, la primera nit ja em va
presentar a tots els seus amics i vaig començar a fer amistats. A casa tenen dos gossos.

ENTREVISTA A MARC PUIGDOMÈNECH,
ESTUDIANT DE 4T D'ESO ALS
ESTATS UNITS

TEMATIZACIONES FM

672 20 04 98

REPRODUCCIÓ
P E D R A
F U S T A
T O T X O

C O N S T R U C C I Ó
R E H A B I L I T A C I Ó
R E C O N S T R U C C I O N S
P A T R I M O N I
H I S T Ò R I C
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Et fas càrrec de les feines de la casa?
Entre els tres nens que som a casa tenim cadascú dos
dies definits per encendre el rentaplats i el dissabte ens
toca netejar la casa.
Els americans tenen fama de fer-ho tot a l'engròs.
L'escola allà és com la High School Musical o és diferent de com la mostren a les pel·lícules?
És veritat que els Americans ho fan tot a l'engròs. Un dia
de principis de setembre em va preguntar la mare de
la casa: "Quan vols començar a decorar la casa per Halloween?". Jo em vaig preguntar per què la volia decorar
si faltaven dos mesos per Halloween... Però els americans fan festes tan grosses que ho han de preparar tot
amb molta antelació. Els High Schools no són exactament com a la pel·lícula, però sí que és veritat que és
una passada. Un dia pots entrar per la porta del coŀlegi
i trobar-te a l'orquestra tocant o a gent fent coses. Una
de les meves millors experiències fins ara han estat els
partits de futbol americà. L'ambient és una passada.
Ha estat difícil la integració a l'institut, amb professors i alumnes?
Els professors em van acollir genial, m'ajudaven amb el
que tenia problemes i m'ho feien tot més fàcil. Els alumnes també m'han acollit genial.

Al col·legi organitzen balls. Fa dues setmanes es va fer el
home-coming, que és com el primer ball del col·legi de
benvinguda.

I com portes el tema del menjar? La cultura americana
és diferent a la nostra.
El menjar sí que és veritat que és diferent, però al final
t'hi acostumes. He tingut molta sort que la meva família
és esportista i mengen molt bé.

Salt Lake City és molt semblant a la Cerdanya quant
a clima i pistes d'esquí. Ja ha començat a nevar-hi?
Aquí on estic el clima és molt semblant al de la Cerdanya,
i sí, a Ogden, Salt Lake City, ja hem tingut les primeres
nevades a les muntanyes.

Passem a la part esportiva. Estàs aprofitant totes
les possibilitats que et dona l'institut, no només per
practicar el golf, sinó tota mena d'esports?
El primer semestre no m'he pogut apuntar a cap equip
del col·legi perquè les proves s'havien fet abans que arribés. Vaig tenir l'oportunitat, però, d'entrenar amb l'equip
de golf de l'institut. El segon semestre faré les proves per
a l'equip de futbol.

Deus trobar a faltar a la família, la Cerdanya i els
amics. T'omple l'experiència?
És veritat que a la família se la troba a faltar, però aquí
estic fent tantes coses que ja estic tota l'estona feliç.

Són típics els balls i les festes del home-coming. Què
són exactament? Ja has assistit a alguna celebració
d'aquest tipus?

Fins quan estaràs als Estats Units?
Més o menys fins al juny.
Recomanaries aquesta experiència als amics?
Recomeanaria l'experiència a totes les persones que vulguin conèixer noves cultures, fer nous amics i aprendre
aquest idioma tan complex.

Rehabilitació domiciliaria

Teràpia Gestalt

· Problemes de mobilitat

· Gestió emocional

· Ictus

· Relacions humanes

· RHB post operatòries

· Creixement personal

· Malalties degeneratives
· Dolor Crònic
+34 620 080 089
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17520 | Puigcerdà

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

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

2 Parcs Residencials
****

LE VEDRIGNANS

Consulta’ns
Mínim 5 mesos.

****

EL PASTURAL

CERDANYA

Route de Vedrignans. 66800 Saillagouse

Route de Puigmal. 66800 Err

UNA DESTINACIÓ PRIVILEGIADA PERQUÈ PASSEU UNES

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

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

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

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

Temporada Alta

Temporada Mitjana

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

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

Setmana

WE*
Preu
per nit

Excepte
WE* preu
per nit

Setmana

WE*
Preu
per nit

Excepte
WE* preu
per nit

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

Preus per nit
2 nits mínim
Setmana

WE*
Preu
per nit

Excepte
WE* preu
per nit

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

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

Preus per nit
2 nits mínim

Preus per nit
2 nits mínim

*WE: Cap de setmana.

Temporada Baixa

540€

115€

85€

390€

90€

60€

330€

70€

50€

540€

115€

85€

390€

90€

60€

330€

70€

50€

690€

150€

105€

600€

130€

95€

460€

98€

75€

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

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

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

830€

185€

130€

770€

160€

120€

580€

125€

90€

Edelweiss
6 adults

890€

195€

145€

840€

185€

125€

650€

140€

98€

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

620€

130€

95€

450€

98€

70€

390€

95€

60€

Angélique
4 adults + 3 nens

790€

170€

125€

660€

145€

98€

550€

120€

85€

E

D

Gentiane
6 adults + 2 nens

Totalment equipades
De 55.000 a 175.000€

IVA inclòs, sense despeses de notari

XA

A

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

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

LETS DE FUS

T

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

PIRINEUS
A LES TRES
“Les veus de la Cerdanya i l’Alt Urgell
en un programa diari amb notícies,
entrevistes i tertúlies”
DE DILLUNS A DIVENDRES
de 15:00 a 16:00
AMB MARIA SANS

