l’hivern a la Cerdanya
La Cerdanya es vesteix de Nadal aquests dies
per acollir les millors celebracions en família o
amb amics. Els carrers dels pobles s’il·luminen i
marquen el camí per gaudir d’activitats per a
totes les edats, entre tions, pessebres, concerts i
tots els preparatius per a l’arribada dels Reis de
l’Orient. El Nadal també arriba ﬁns a les estacions
d’esquí per viure jornades inoblidables.
VIU torna a ser la publicació imprescindible per
no perdre’s cap ocasió de viure plenament el
Nadal a la Cerdanya.
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SI EL TEMPS ACOMPANYA
A la Cerdanya està tot preparat per acollir el Nadal i embolcallar les millors experiències de veïns i visitants durant aquestes dates. Tots els elements estan llestos, començant per la neu, que ha deixat paisatges de postal i
gruixos òptims per gaudir en alguna de les moltes estacions d’esquí que ocupen el territori. Aquestes instal·lacions també s’han preparat per al Nadal, i les famílies trobaran grans i agradables sorpreses per les seves pistes.
A les valls, els pobles han encès els llums de Nadal per
encaminar a propis i visitants fins a les moltes activitats
que farceixen els seus programes de festes. Les famílies
podran compartir els regals dels tions a les places, acompanyats de xocolatades i pessebres. A Ger tornen a proposar una passejada per la Mostra de Diorames. Puigcerdà i Bolvir preveuen un complert programa de Nadal ple
de concerts de nadales i valsos. A Bellver, el concert de
Nadal serà a ritme de gòspel, amb The Sey Sisters.
No faltaran a finals d’any les variades curses de Sant Silvestre a diferents punts de la geografia, les quines i els
quintos. Fumera i altres patges dels Reis de l’Orient visitaran la Cerdanya per recollir les cartes dels nens i nenes
dies abans de l’arribada de Ses Majestats, el 5 de gener,
en la nit més màgica de l’any. Són només alguns exemples
de com el territori s’ha preparat per fer gaudir d'aquestes
festes. Només falta que la situació epidemiològica permeti la celebració de tot el previst, però si el temps i tots
els condicionants acompanyen, aquestes festes seran
novament molt especials a la Cerdanya.

NO ET PERDIS

LES PROPERES ACTIVITATS

MUSEU DE LLÍVIA
EXPOSICIÓ TEMPORAL

MEMÒRIES DE PEDRES
ELS GRAVATS RUPESTRES DE LA
CERDANYA I LLÍVIA
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Prorrogada fins el 2 de gener de 2022
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www.visitpirineus.com

Arriben les festes
a la Cerdanya
ELS MUNICIPIS ES VESTEIXEN DE NADAL I CREEN
AL·LICIENTS PER AL RETROBAMENT AMB DIFERENTS
ATRACTIUS CULTURALS

El Nadal ja truca a la porta i els municipis cerdans s’han
preparat per donar-li una càlida benvinguda. Aquests
dies els llums de Nadal s’han encès per il·luminar el
camí fins a les activitats que Ajuntaments i entitats
han organitzat. Són motius per a la diversió i el retrobament amb els veïns per desitjar-nos les millors festes. Sempre pendents de si la situació epidemiològica
permetrà finalment la seva celebració, els municipis
han preparat un munt d’activitats perquè els cerdans
gaudeixin del Nadal a casa i també ho facin aquells
que visiten el territori per aquestes dates.
La capital atrau el Nadal
Puigcerdà regala als veïns i visitants un programa de
Nadal farcit d’activitats fins a la Nit de Reis. El dimecres
22, a 2/4 de 10 de la nit, la capella de Gràcia acull una
cantada de Nadales i un recital de poemes a càrrec de
la coral Capella de Santa Maria i la Inestable Ceretana
de Teatre.
Les hores prèvies a la Nit de Nadal, a les 5 de la tarda,
es convida als nens i nenes a fer cagar el Tió a la plaça
del Call. Els infants tenen diversió gairebé cada dia, i
és que del 27 al 31 de desembre i del 3 al 5 de gener
el casal de Nadal La Quitxalla Winter obre les seves
portes als alumnes des de P3 fins a 6è de primària, de
les 9 del matí fins a les cinc de la tarda. Això no és tot,
perquè del 28 al 30 de desembre i del 2 al 4 de gener,

de les 4 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre, el Parc de
Nadal espera al poliesportiu de Puigcerdà.
L’avantsala de la Nit de Cap d’Any està reblerta d’activitats a la capital de la Cerdanya. El dijous 30 de desembre, a partir de les 6 de la tarda, la coral Capella
de Santa Maria recorrerà els carrers cantant nadales.
A 2/4 de 10 del vespre tindrà lloc la XIII Trobada de
Poesia, Música d’Hivern i Cant de la Sibil·la al Museu
Cerdà. Des del 30 de desembre també s’instal·larà el
Campament del Patge Fumera i l’Estel de Nadal perquè els nens i nenes li portin la carta als Reis. Serà a
partir de les 6 de la tarda a la Plaça Cabrinetty. El campament també obrirà portes els dies 2, 3 i 4 de gener a
diferents hores i barris de la vila.
El tombant d’any a Puigcerdà començarà amb esport
i acabarà amb cultura. El divendres 31 de desembre a
les 10 del matí es donarà el tret de sortida a la IX Cursa Solidària de Sant Silvestre des de la plaça de Santa
Maria. Les curses infantils començaran una mica més
tard al Poliesportiu. L’1 de gener del 2022, a les 8 del
vespre, la Coral Capella de Santa Maria actuarà a la
missa d’Any Nou a l’Església de Sant Domènec, i a les 9
del vespre, el Casino Ceretà acollirà el Concert de Cap
d’Any a càrrec de l’Orquestra Simfònica del Vallès.
L’inici del nou any arribarà amb molta màgia a Puigcerdà. Diumenge 2 de gener, el Patinatge Artístic Puigcerdà oferirà l’espectacle de patinatge artístic sobre
gel ‘Dreams on ice’ a la pista de gel de la vila. També
el dia 2, al Club Poliesportiu Puigcerdà a partir de les 6
de la tarda, es reprenen els quintos en benefici de les
seccions de natació i curling. El dilluns 3 de gener, el
Rei Melcior arribarà abans d’hora a Puigcerdà per visitar la residència al matí. El 5 de gener els tres Reis ja
seran a la capital de la Cerdanya, primerament al local
Social de Vilallobent, a les 5 de la tarda, i a les 6 de la
tarda iniciaran la cavalcada des de l’Estació.
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HIVERN A LA CERDANYA
ARRIBEN LES FESTES A LA CERDANYA

Fotografia: Emili Giménez

A Bolvir és Nadal pràcticament cada dia
El poble de Bolvir ha previst un programa ple d’activitats
per celebrar el Nadal. El 23 de desembre a les 6 de la
tarda la Plaça Major acollirà la cagada del Tió ben complerta, amb regals i recollida de cartes del Pare Noel. La
III Cursa de Sant Silvestre s’avançarà uns dies per celebrar-se la diada de Sant Esteve, amb sortida a les 10 del
matí al Poliesportiu.
Els dies 27 i 28 de desembre al migdia, al Museu Espai
Ceretània se celebrarà el Vermut Nòrdic. Fins al 15 de
gener també s’hi podrà gaudir de les exposicions sobre
l’obra gràfica de Josep Maria Subirachs i la Guerra Industrial de Raul Abad. El dia 29, a les 9 del vespre, Bolvir té
una cita amb el concert ‘Altres valsos per Cap d’Any’, a
l’església de Santa Cecília.
El 2 de gener, de les 3 de la tarda a les 9 del vespre, el
Poliesportiu de Bolvir acollirà un 3x3 de futsal, i a partir
de les 6 de la tarda, el Patge Galderic serà a la Plaça Major per recollir els cartes als Reis que hauran escrit els
nens i nenes. L’arribada dels Reis de l’Orient a Bolvir es
produirà a les 6 de la tarda del 5 de gener, també a la
Plaça Major.

dia del Concert de Nadal. Tindrà lloc a Santa Maria d’All,
a càrrec de la Coral de Santa Maria. També a All, al local
social, el 30 de desembre tindrà lloc el concert titulat ‘Per
acabar l’any... i altres valsos’, a càrrec del Trio Guiliani.
Entre tions i pessebres
Qui més qui menys, els municipis cerdans han preparat
activitats especials per aquestes dates assenyalades. Alp
acompanyarà la cagada del Tió amb xocolatada, el 24 de
desembre a les 5 de la tarda a la Plaça de l’1 d’octubre.
A Fontanals de Cerdanya, la diada de Sant Esteve se celebra la festa major de les Pereres i festa petita de Queixans. A 2/4 de 2 de la tarda hi haurà missa solemne a
Sant Esteve de les Pereres i a les 6 de la tarda, concert i
ball a càrrec del grup De Gala al local social de Queixans.
A Ger, fins al 9 de gener es pot visitar la VII Mostra de
Diorames pels carrers del poble, enguany amb un divertit ‘photocall’. Als baixos de l’Ajuntament també es pot
visitar l’exposició ‘Pel davant i pel darrere’, punt d’inici de
la Ruta dels Pessebres.

A Isòvol tothom hi té cabuda
A Isòvol han preparat activitats de Nadal per a tots els
públics. El 24 de desembre al migdia, és l’hora dels nens
i les nenes del municipi, que muntaran el pessebre i tot
seguit podran fer cagar el Tió. El 29 de desembre és el

V

HIVERN 2021

6

Fotografia: Ajuntament de Ger
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Blanc Nadal
LES ESTACIONS D’ESQUÍ A LA CERDANYA ESTAN
PREPARADES PER FER GAUDIR LES FESTES ALS
VISITANTS AMB LA SEGURETAT REQUERIDA

La neu està lligada a l’arribada del Nadal en l’imaginari
col·lectiu. La caiguda dels primers flocs anuncien culturalment el gaudi en família o entre amics en aquestes
dates assenyalades. Les estacions d’esquí de la Cerdanya
tenen la neu en les millors condicions possibles per ser
un destí òptim aquests propers dies. Han portat l’esperit
de Nadal fins a les pistes, per tal que els visitants sentin
que recorren poc menys que la Laponia finlandesa, la
llar del Pare Noel. La gran revolució es troba en la digitalització dels processos de reserva, hereva dels primers
mesos de pandèmia, que ha arribat per quedar-se i garantir la seguretat i comoditat dels usuaris.
El Pare Noel repartirà caramels a la Molina
El Pare Noel no tornarà tan aviat a casa després de repartir els regals als nens de la Cerdanya. Després de la
Nit de Nadal, el 25 de desembre es quedarà tot el dia a
La Molina, carregat de caramels per repartir-los entre els
nens i nenes que aquell dia visitin les instal·lacions i gaudeixin de la neu. L’estació manté en les dates de Nadal
les promocions de forfets per a dos, tres, quatre, cinc o
sis o més dies, fins a 10 jornades.
Un altre esdeveniment important que tindrà lloc aquests
dies a La Molina serà la Copa Pirineus d’esquí alpí. Es
desenvoluparà els dies 27 i 28 de desembre. La cita esportiva reunirà esquiadors catalans, andorrans i francesos. La competició es realitza cada any en una estació
d’aquests tres territoris i en aquesta ocasió és el torn de
Catalunya. Una vegada més, l’estació degana demostra
la seva aposta pels esports d’alt nivell, i ho farà de la mà
de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern.
A Masella hi faran parada el Pare Noel i els Reis
La neu sempre és ben present a Masella, i és que el 90%
de les pistes orientades al nord i el bosc que l’envolta
garanteixen una de les temporades d’esquí més llargues
dels Pirineus. Per al Nadal, l’estació rebrà la visita del
Pare Noel, que el 24 de desembre repartirà caramels als
infants al Pla de Masella. Els tres Reis de l’Orient també
tenen previst fer-ho parada el 5 de gener, acompanyats
d’una baixada de torxes també al Pla de Masella. Abans,
el 30 de desembre, es preveu una de les vetllades d’esquí nocturn que l’estació té programades per a aquest
hivern.

V

HIVERN 2021

8

HIVERN A LA CERDANYA
NADAL A LES ESTACIONS D’ESQUÍ

Construint iglús a l’estació d’Aransa
L’estació d’esquí nòrdic d’Aransa preveu activitats programades a l’hivern que resulten molt adients per viure en
família en aquestes dates. L’estació obrirà tots els dies
excepte la diada de Reis. El proper 8 de gener es prepara una jornada d’esquí i construcció d’iglús, tota una experiència per no oblidar. Un dia després, el 9 de gener, es
planeja una sortida amb raquetes al Mirador del Pla de la
Llet. El 15 de gener es preveu una nova sortida amb raquetes, aquesta vegada, de nit, i el 22 de gener ha de ser
apuntat a l’agenda dels amants de l’equí nòrdic perquè
s’hi celebrarà la Marxa Pirineu.
La pista il·luminada més llarga dels Pirineus Francesos és a Font-Romeu
A l’estació Font-Romeu Pyrénées 2000 es pot fer esquí
alpí, nòrdic, snowboard i es pot seguir esquiant després
de fer-se fosc. 50 focus transformen Gentianes, situada
en el sector sud de Font-Romeu Pyrénées 2000 en la pista il·luminada més llarga dels Pirineus francesos, amb un
recorregut de 700 metres. És, a més, l’única homologada
per la Federació Internacional d’Esquís (FIS). S’iil·lumina es
divendres i dissabte de les 6 de la tarda a les 9 del vespre,
i també els vespres dels diumenges, dilluns i dimarts de
les vacances d’hivern i de Nadal.
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HIVERN A LA CERDANYA
NADAL A LES ESTACIONS D’ESQUÍ

Un 20% de pistes planes a Guils
L’estació d’esquí de fons de Guils sempre és una
bona opció per a famílies al Nadal. Es troba a
tan sols 20 minuts de Puigcerdà, on els visitants
ràpidament es col·loquen a 1.900 metres d’altitud. Amb cinc circuits per recórrer amb raquetes i 34 quilòmetres de pistes d’esquí, té l’al·licient del 20% de pistes planes, molt adients per
a la iniciació en aquesta modalitat d’esquí i per
gaudir de la neu amb nens i nenes.
Des d’un ambient familiar fins als reptes més
extrems a Porté-Puymorens
Amb 900 metres de desnivell -un dels més importants del Pirineu (1.600m-2.500m)-, l’estació
de Porté-Puymorens ofereix una neu de gran
qualitat. És una estació mitjana en dimensions
(10 remuntadors, 35 pistes i 50 km de domini)
que combina els esquiadors que busquen les
pistes negres més esportives i el dels amants
dels espais verges més atractius del Pirineu amb
un ambient familiar, ideal per passar-hi jornades durant les festes de Nadal.
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L’esquí nòrdic,
una bona opció per al
Nadal a la Cerdanya
LA COMARCA COMPTA AMB DIVERSES ESTACIONS
D’AQUESTA MODALITAT PER GAUDIR EN FAMÍLIA

Les opcions per esquiar a la Cerdanya són infinites i
aquesta és una de les temporades amb més neu que es
recorden. Dins d’aquest gran ventall, recorreguts fent
esquí de fons o amb raquetes són una bona opció per
viure’ls en família o amb amics, ja que permeten gaudir
pausadament del paisatge i de manera compartida.
Aransa obre gairebé tots els dies
L’estació d’Aransa, situada al municipi de Lles de Cerdanya, tindrà obertes les seves portes gairebé cada dia excepte la diada de Reis. Amb una altitud de 1.890 metres
només en base de pistes, compta amb 31 quilòmetres
de pistes per realitzar esquí nòrdic i 19 per fer amb raquetes, a més d’accés lliure al sector de trineu. El complex disposa de tota mena de serveis: lloguer de material, bar-restaurant i escola d’esquí.
Alguns dels seus atractius són els seus circuits variats.
Lineals o circulars, alguns porten fins a entorns de gran
bellesa com el mirador del Pla de Llet o els Estanys de la
Pera. Cal destacar també la comunicació per pistes que
Aransa té amb l’estació de Lles amb el mateix forfet, que
fa gaudir el doble de l’experiència.
A l’estació de Guils no havien vist tanta neu en prop
de 30 anys
“Fa 28 anys que hi treballo i mai no havia vist tanta neu”.
És la contundent afirmació que fa Josep Martínez, de l’estació de Guils, en veure els gruixos que les nevades han
deixat a l’estació. N’hi ha entre 70 i 80, i entre 100 i 110
a les cotes més altes. L’estació de Guils es troba a 1.900
metres d’altitud. Això, sumat a les nevades d’aquesta
temporada, garanteixen diversió a totes les seves pistes. En té 34 quilòmetres per realitzar esquí de fons, en
la seva modalitat clàssica o de patinador, i cinc circuits
independents per fer amb raquetes. Són circulars i ben
senyalitzats, per la qual cosa no precisen de guia. N’hi ha
per fer en una hora fins a dues.
En l’últim any, l’estació, que es troba molt a prop de Puigcerdà, ha actualitzat molts dels seus serveis, fent-hi arribar la fibra òptica, ampliant els punts d’informació o
acabant els equipaments amb fusta per crear un entorn
més idíl·lic. L’estació recomana estar atents als seus canals de difusió per informar-se si cal accedir-hi amb rodes de contacte i cadenes, depenent del temps.
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HIVERN A LA CERDANYA
ACTIVITATS DE NADAL A BELLVER DE CERDANYA

El Nadal a Bellver
arriba a ritme de Gòspel
THE SEY SISTERS ACTUARAN EL 28 DE DESEMBRE AL
TEATRE DEL CENTRE CÍVIC

Bones Festes

Entre les activitats previstes aquest Nadal a Bellver de
Cerdanya n’hi ha una de ben sonada. Es tracta del concert de gòspel que preparen The Sey Sisters al teatre del
Centre Cívic el 28 de desembre a partir de les set de la
tarda. Les tres germanes de descendència ghanesa uniran les seves poderoses veus a la força d’aquest estil musical alhora espiritual i festiu, molt adient en aquestes
dates assenyalades. La compra d’entrades es pot fer a
través de la pàgina web de l’Ajuntament de Bellver.

i a:
af
gr

The Sey Sisters és un conegut
trio de veus d’harmonies pleFo
nes de ritmes contagiosos,
to
amb què reivindiquen
la seva identitat com
a
afrodescendents.
En directe són pura
emoció, energia i
aire fresc que commouen l’ànima i
remouen consciències. Des de la seva
creació com a grup,
el 2006, han actuat
a diferents festivals
de Catalunya i l’estat i han col·laborat
amb múltiples artistes nacionals i internacionals. Han gravat tres
àlbums: ‘Let Freedom
Ring’, ‘Rise’ i ‘We got your
back’ (Et donem suport),
amb què s’han reinventat musicalment, buscant sonoritats noves
per reafirmar el seu missatge antiracista i feminista.
via
Síl

Poch

El repte esportiu, arribar abans de l’última posta de sol
Bellver de Cerdanya també té cursa de Sant Silvestre.
L’últim dia del 2021 se celebrarà la quarta edició. La
cursa general, de sis quilòmetres, comença a les cinc de
la tarda i el repte és creuar la meta abans que es pongui el sol. La Cursa kids començarà un xic abans, a les
quatre de la tarda. Les inscripcions es poden fer al web
www.9hsports.cat. L’organització demana que els participants portin frontal per si se’ls fa fosc. Durant el recorregut, hi haurà sorpreses, dos pernils amagats, un per
als nois i un altre per a les noies. Qui el trobi i el carregui
fins a l’arribada podrà quedar-se’l. Hi haurà trofeus repartits per categories, premis per als tres primers i obsequi per a tots els corredors.

EMBOTITS
D’ELABORACIÓ
PRÒPIA
PLATS PER
EMPORTAR
TRINXAT DE CERDANYA
CANELONS DE CARN
CANELONS AMB CEPS
ESCUDELLA
BROUS, CREMES
LLÍVIA · Plaça Major 7 · 972 89 60 18
PUIGCERDÀ · Miquel Bernades 17 · 972 88 06 92
www.xarcuteria-rolland.com
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MENÚS
ESPECIALS
DE NADAL
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per empreses
i grups.
RESERVA’LS JA!

Aquest any
també obrim per

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

© Photo by Tristan Frank on Unsplash

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

info@rebostdeger.com

@restaurantrebostdeger

639 970 311

Truca’ns i sol·licita també informació
de tots aquests menús especials.

#lesnidsdecerdagne LESNIDSDECERDAGNE.COM
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HIVERN A LA CERDANYA
UN NOU FESTIVAL ES PREPARA

Neix el Summerfest
Festival a la Cerdanya
S'HI PODRÀ GAUDIR DE CONCERTS DE NIVELL

Dani Martín, Antonio Orozco, Sergio Dalma, Lola Índigo,
Nil Moliner, El Pot Petit... són només alguns dels noms
dels artistes que prendran part de la primera edició del
Summerfest Festival a la Cerdanya. Se celebrarà entre
el 13 i el 27 d'agost del 2022 i promet un entorn idíl·lic
i una experiència més enllà de la música. Gastronomia,
activitats i espectacles per a grans i petits són només
alguns dels atractius que s'hi podran trobar a més dels
concerts.

ENTREVISTA A JULI GUIU, DIRECTOR
DEL SUMMERFEST FESTIVAL

El cartell per a aquesta primera edició és impressionant.
Sí! Estem molt contents amb el que tenim i d'aquest
nou projecte.

Els detalls d'aquest nou festival de la Cerdanya van desvetllant-se mica en mica. L'objectiu és el de convertir-se
en una de les propostes estrella de l'estiu a la comarca,
amb la idea de seguir creixent i oferir any rere any un
cartell de nivell. El d'aquesta edició és difícil de superar.
Juli Guiu en serà el director, i això ja li dona a a l'esdeveniment el prestigi del Festival de Cap Roig, del qual també està al capdevant.

Les entrades ja estan a la venda, però de quin aforament estem parlant?
Hi haurà dos formats. Dues mil persones estaran assegudes i a platea hi haurà gent d'empeus. Comptem
que, per exemple, el dia del Dani Martín hi haurà unes
dues mil sis-centes persones. Les entrades per a tots
els dies ja estan a la venda. Són set dies més un, ja que
l'últim és la jornada dedicada al públic familiar.
El festival està organitzat per Clipper's Live i compteu amb la col·laboració de La Badiu. El festival ja
el vàreu intentar dur a terme aquest passat estiu
però la pandèmia ho va impedir...
Exacte. No teníem la certesa de poder fer el festival com
volíem i vam decidir que el millor era traspassar-ho al
2022.
Podríem esperar músics internacionals de cara a
pròximes edicions?
Sí, sí, el que passa és que els internacionals fan gira
entre el juny i el juliol al sud d'Europa, així que sembla
complicat.
Hi haurà artistes locals al festival?
Sí, tindrem gent local a la secció del festival on hi haurà
l'anomenat 'village'.

L L O GU E R
P ER
T EM P O R ADA

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 2021-2022
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

26/12/21 al 02/01/22
19/02/22 al 05/03/22
09/07/22 al 20/08/22

27/11/21 al 26/12/21
02/01/22 al 19/02/22
05/03/22 al 16/04/22
02/07/22 al 09/07/22
20/08/22 al 03/09/22

16/04/22 al 02/07/22
03/09/22 al 26/11/22

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

Preus per nit
2 nits mínim

Excepte
WE* preu
per nit

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 0,45€ / dia (2022).
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
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 27/11/2021
al 26/11/2022

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

HIVERN A LA CERDANYA
ENS PERDEM A L’HIVERN PER FONT-ROMEU

Gaudir del paisatge
d'hivern a Font-Romeu
LA NEU DEIXA UN PAISATGE DE POSTAL EN AQUEST
POBLE DE L'ALTA CERDANYA

Si busquen un paisatge de postal nadalenca, hi ha pocs
llocs tan bonics com Font-Romeu. Situat a l'Alta Cerdanya i formant una comuna juntament amb els pobles
d'Odelló i Vià, Font-Romeu neix a redós de l'auge dels
esports d'hivern i de l'assentament de l'estació d'esquí.
Entre les casetes de teulades de pissarra, Font-Romeu i
els seus voltants amaguen grans punts d'interès. El patrimoni que han deixat al llarg dels anys els pastors del
Pirineu és obligatori de visitar. Esglésies romàniques,
ermites i expressions culturals i històriques impregnen
la comuna. Altres punts emblemàtics de Font-Romeu
són el Gran Hotel, un establiment del 1910 que va acollir els primers turistes al municipi i que ho continua
fent a dia d'avui, conservant l'encant del segle passat.
No podem deixar de mencionar el Tren Groc, un veritable emblema dels Pirineus Orientals. Recorre 63 quilòmetres entre Vilafranca de Conflent i la Tor de Querol,
enmig d'un paratge excepcional digne de postal. El Tren
Groc també fa parada a Font-Romeu.
Una altra recomanació és la de visitar el Museu sense murs de Font-Romeu. Es tracta d'un projecte sorgit
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l'any 2008 per part d'un grup d'apassionats per l'art.
Van crear un museu a l'aire lliure per tal que tothom
gaudís del seu contingut. Es pot apreciar enmig del
bosc que s'estén a les afores de Font-Romeu i fins a la
Capella de l'Ermita.

Escape Game

Per acabar d'arrodonir la jornada a Font-Romeu, des de
l'oficina de turisme proposten dos nous jocs en format
'escape' que són permanents i es troben al cor d'Ordelló. Es tracta de trencaclosques lúdics i enigmes per a
totes les edats per tal de viure una aventura immersiva
i familiar. Un dels jocs tracta de 'La llegenda del Príncep
i la Pastora d'Odelló' i està pensat per infants d'entre
els 6 i els 14 anys. L'altre joc està pensat per a un públic
més jove o fins i tot adult. Es tracta de 'El tresor maleït
del conqueridor perdut'. Ambdós jocs acaben a l'oficina
de turisme on s'ha de resoldre l'últim trencaclosques
per tal d'adquirir el certificat d'aventurer. Els 'escape' es
porten a terme a través d'una aplicació mòbil.

L'Ajuntament de Bellver de
Cerdanya us desitja Bones
Festes i un Feliç 2022

Autor fotografia: David Potrony

HIVERN A LA CERDANYA
EXPOSICIÓ ‘MEMÒRIES DE PEDRES’ A LLÍVIA

Memòries de pedres
ÉS LA NOVA EXPOSICIÓ DEL MUSEU MUNICIPAL
DE LLÍVIA

El Museu Municipal de Llívia acull fins al 2 de gener l'exposició 'Memòries de pedres, els gravats rupestres de la
Cerdanya i Llívia'. Es tracta d'una mostra coproduïda pel
Museu de Bellestà, el Servei d'Arqueologia de la Regió d'Occitània i el Museu de Llívia.
Tot va començar l'any 2010, quan el ministeri de cultura
de França iniciava un important projecte de recerca sobre
el conjunt de gravats rupestres de la Cerdanya. Malgrat
que els gravats ja es coneixien d'abans, no hi havia una investigació extensa sobre aquests. La recerca es va acotar
al nord de la Cerdanya amb Llívia com a epicentre. Estem
parlant de, per exemple, la Pèira Escrita, un gran jaciment
a l'aire lliure que s'ha conservat al llarg dels segles i on els
pastors hi han anat deixant empremta. La Cerdanya gaudeix d'una bona riquesa de roques metamòrfiques com la
pissarra, una pedra modejable i utilitzada des de ben antic en la construcció. En permet perfectament la realització de gravats. Aquests mateixos gravats que formen part
de l'estudi es troben en bases de pissarra entre els 1.300 i
els 2.000 metres d'altitud. Aquest fet, impossibilita de trasllar-los a un museu.
Tanmateix, reproduccions, fotografies i informació ampliada gràcies a deu anys d'investigació fan de l'exposició un
recull únic. Guerrers a cavall perseguint cèrvols, gravats en

973 29 30 51

llenguatge iber, gravats romans i fins a marques de pastors
del segle XX. Tot plegat es troba recollit a la mostra.
Els gravats medievals de Llívia
Llívia aporta part important de la riquesa de la mostra. El
1995, a les excavacions arqueològiques del castell de Llívia
es van trobar unes lloses de pissarra que van cridar l'atenció dels investigadors. Es tractava d'un conjunt rupestre del
Castell de Llívia on s'hi apreciaven gravats medievals, els
quals fan referència a la quotidianitat de la construcció del
castell, entre els segles XIII i XIV.

aransaesqui@gmail.com

www.aransaesqui.cat

Bones Festes
Magatzems i Oficines: T.972 88 16 13 · F. 972 88 10 82 · Av. Pirineus, 103 17520 Puigcerdà · ramonrovira@ramonrovira.com
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Des de l’Ajuntament de Llívia desitgem que el vostre Nadal estigui ple de felicitat, solidaritat i il·lusió
i que gaudiu d’aquesta alegria durant tot l’any nou. Donem una bona benvinguda al 2022 amb
l’esperança d’un futur en què predominin la salut, l’amor i la prosperitat.
Els nostres millors desitjos:

Bon Nadal i feliç any nou!

HIVERN A LA CERDANYA
PAULA GIMÉNEZ, ESPORTISTA D’ELIT

De l'esquí a la selecció
espanyola d'Hoquei
sobre gel
AQUEST ANY PAULA GIMÉNEZ I EL SEU EQUIP S'HAN
PROCLAMAT CAMPIONES DEL FOUR NATIONS

La cerdana Paula Giménez és campiona de Catalunya
i Espanya d'esquí alpí. A més a més, juga amb la selecció catalana i espanyola d'hoquei sobre gel, sent la jugadora més jove de l'equip. Està assolint grans metes
dins aquestes dues modalitats esportives, malgrat que
el seu futur el veu dins el món de l'hoquei gel.
La teva primera afició va ser l'esquí, una afició que
et ve d'herència, no és així?
Sí, de fet vaig néixer un 28 de desembre i el dia 1 de
gener el meu pare ja em va portar al Descens Infantil
de La Molina.
I quan vas començar a pensar que podies arribar a
ser una campiona d'esquí alpí?
Vaig començar a fer podis a l'última carrera d'U10 de
primer any, i a mesura que van anar passant els anys
vaig anar escalant posicions. A U14, que ja comença a
ser més seriós, ja estava lluitant contra les de segon
any. Vaig classificar-me a les tres fases i en aquesta
categoria ja vaig arribar a ser primera de Catalunya i
segona d'Espanya.
Guardes totes les copes i medalles?
Sí, en tinc algunes a una lleixa de la meva habitació.
Les que no caben allà, doncs a l'habitació dels convidats.
De tots els títols que has guanyat, quin és el que
més il·lusió et fa?
La Copa d'Espanya que vaig guanyar l'any passat.
Creus que la pandèmia ha afectat la teva carrera
esportiva?
No, jo crec que m'ha ajudat a descansar una mica.
I justament aquest hivern vas marxar amb la selecció espanyola U18 d'hoquei sobre gel a Islàndia.
Vas anar a fer un 'stage'?
Tot va començar aquest estiu, quan van fer una crida
per una preselecció i valorar el nostre nivell. Vam fer
una mica de campus i després ens van avisar per anar
a Islàndia, que va ser una experiència brutal. Ho vaig
gaudir al màxim i va ser una mica una preparatòria per
al mundial que serà al gener.
A més, vas ser la jugadora més jove seleccionada...
Sí, amb tretze anys.
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ENTREVISTA A PAULA GIMÉNEZ
PEREIRO, ESPORTISTA D'ELIT
I amb dos gols de debut a la selecció. En quines
qüestions es fixen els seleccionadors?
No ho sé. Jo crec que principalment es fixen en com
juguem a la lliga Iberdrola. Suposo que miren els
punts que portes, els gols, les assistències, el patinatge que tens... Suposo que és això perquè les seleccionades són les primeres de la llista.
I tu ara mateix estàs a dalt de tot, com la més golejadora amb fins a dotze gols, i a nivell nacional
estàs tercera. Com has arribat fins aquí?
Des de petita que veia el meu padrí jugant a hoquei,
anant a la selecció, celebrant lligues, copes... Als cinc
anys vaig començar a provar-ho jo i em va encantar.
Ja els primers dies em van pujar amb els grans. Allà
vaig començar a néixer com a jugadora en un equip
mixte fins fa dos anys, que he fet el pas amb el femení i he vist una altra cara de l'hoquei. Ho he gaudit
molt, sent la més petita però crec que donant guerra.
T'esperen uns dies moguts. Arriba el primer campionat d'esquí alpí el 28 de desembre.
I el mateix dia tenim la Copa Pirineus, i a la tarda
partit d'hoquei amb la selecció catalana, el Catalunya-Euskadi.
I com ho portes tot això?
Bé, bé de moment. No estic estressada.
Fins quan et veus amb aquest nivell?
En esquí, fins a U16 de segon any, perquè crec que és
el pas més difícil en esquí i potser em centro més en
l'hoquei. Estant a la selecció potser puc reforçar més,
fent campus a fora, millorant el meu nivell.
Els mitjans de comunicació aposten cada dia més
per l'esport femení.
Sí, i la veritat és que ara, a través de la Federació Espanyola, estan retransmetent tots els partits d'hoquei
femení per Youtube. Penso que és molt important.

HIVERN A LA CERDANYA
LA
CERDANYA
TÍTOL
APARTAT

Passejar per la ciutadella de Mont-Louis és recular en el temps i viure
una experiència única.
Situada de manera estratègica per a defensar les noves fronteres
franceses, Mont-Louis
és una de les nou ciutats totalment edificades per Vauban, un reconegut enginyer militar amb un mètode únic de construcció.

MONT-LOUIS,

patrimoni
mundial de la
UNESCO

Foto: Pyrenees-cerdagne

L'any 1679 es va veure la necessitat de defensar el pas
fins al Rosselló. És per això que Lluís XIV va acceptar la
construcció de Mont-Louis. Vauban va poder expressar
tota la seva creativitat en la construcció de la ciutadella,
creant una joia de l'arquitectura militar.
La fortalesa continua amb la seva funció militar, ja que
el centre nacional d'entrenament del comandament de
xoc número 1 encara resideix a la ciutadella.
Per gaudir de Mont-Louis és recomanable fer una de les
visites guiades a la ciutadella. El Pou dels Condemnats a
treballs forçats també es pot visitar lliurement. L'església també es pot visitar. En el seu interior s'hi amaguen
tresors de l'art barroc. També es pot recòrrer el passeig
dels Ocells, on s'aprecia un indret ple de bellesa natural.

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

17520 | Puigcerdà
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PARC ANIMALIER DES ANGLES

El Parc Animalier
obre tot l'any
L'ESPAI OFEREIX EXPERIÈNCIES DIVERSES A CADA
ESTACIÓ

Des de la seva reobertura després del període de restriccions per la COVID-19, el Parc Naimalier dels Angles es manté el màxim de dies obert, i així ho anuncia
en la seva pàgina web. És per això que també es pot
comptar com un dels destins predilectes per a tota la
família fins a finals d'any i també des de l'arribada del
2022. El complex compta amb flora i fauna autòctona
i en estat salvatge que és diferent a cada època de
l'any. A l'hivern, la neu pot ser un al•licient més cobrint l'espai natural on viuen els animals. Amb l'arribada del fred, algunes espècies han hivernat, 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.
Els visitants que fa més d'un any que no gaudeixen de
les instal•lacions, hi trobaran 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. 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 o
els 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, convertint-se en un punt més d'atracció que es
complementa perfectament amb la pràctica de l'esquí. 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.

ELS ANIMALS SALVATGES DELS
PIRINEUS EN EL SEU ESPAI
NATURAL DE MUNTANYA
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DAINA REN BISÓ CABRA
SALVATGE MARMOTA ISARD
MUFLÓ CABIROL CÈRVOL
PORC SENGLAR LLOP ÓS BRU

HORARIS

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

VINE A
DESCOBRIR
EL NOU
RESTAURANT

ENS TROBARÀS
AL PLA DEL MIR
A L’ACCÉS
PRINCIPAL
AL PARC

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

HIVERN A LA CERDANYA
DESCENS INFANTIL A LA MOLINA

71è descens infantil
a la Molina
TORNA LA CURSA INFANTIL MÉS ANTIGA D'EUROPA

Anselm Bort va ser el fundador de la cursa de descens
infantil a la Molina. Tot va començar arran de les molèsties que ocasionaven els infants després de la vetllada de
Cap d'Any i que estorvaven als membres del Club Esquí
Supermolina, del qual Bort n'era president. Així doncs,
va ser per tal de tenir la mainada entretinguda que va
impulsar la cursa. Es tracta d'un traçat senzill i curt per a
petits que encara no han fet l'any fins als sis anys. La cursa se celebra ininterrompudament des de fa 70 anys, fet
que la fa la més antiga d'Europa en aquesta modalitat.

Foto: Descens Infantil

Tots els participants al Descens Infantil rebran un trofeu
per haver pres part de l'esdeveniment. Rebrà el trofeu
Anselm Bort el corredor més petit classificat sense ajuda.
No existirà classificació de pòdium a les categories 0,1 i
2, d'infants d'entre els 0 i els 2 anys.

Reglament
El 71è Descens Infatil tindrà lloc, com marca la tradició,
l'1 de gener a les dotze del migdia a la pista llarga de
l'estació de La Molina. De manera excepcional, a causa
que l'any passat la cursa es va haver d'ajornar, enguany
també podran participar els infants de set anys.
El descens constarà de set portes aproximadament. Els
corredors estaran obligats a passar per dins de totes les
portes, sempre amb els esquís en contacte amb la neu.
Es desqualificaran els corredors que no ho facin així.
També es desqualificaran aquells qui canviïn el dorsal.
Tindran dret a ser obridors de la cursa els tres corredors
amb millor temps de la categoria 6 del Descens de l'edició anterior.
Està permès que el corredor que ho necessiti pugui ser
ajudat. Tot i això, el seu temps s'haurà de sumar al temps
de l'últim corredor classificat en la seva categoria que no
hagi estat ajudat.

A causa de la pandèmia, no hi haurà un acte d'entrega
de premis. Als tres primers classificats de les categories 3
fins a la 6, així com el guanyador del premi Anselm Bort,
se'ls farà arribar el trofeu a casa.
La cursa va ser impulsada per un grup de veïns del poble
i voluntaris vinculats a La Molina, amb la col·laboració
de l'Escola Poliesportiva, la mateixa estació d'esquí de La
Molina i l'Ajuntament d'Alp.

Foto: Descens Infantil
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HIVERN A LA CERDANYA
NÚRIA BURGADA, MESTRA I ESPORTISTA DE MUNTANYA

"Pràcticament ho pots
aprendre tot, de la natura"
NÚRIA BURGADA INSISTEIX EN LA IMPORTÀNCIA QUE
LA SOCIETAT S'ACOSTI A LA NATURA

Mestra i esportista de muntanya, Núria Burgada va decidir
instal•lar-se a la Cerdanya a principis dels 80. Té clar que
s'ha de recuperar l'estreta relació amb la natura per viure
de manera plena i així ho ha intentat transmetre a l'entorn
familiar i entre els seus alumnes. Creu que l'emergència climàtica és un seriós avís i la solució és tornar a connectar-hi.
Imagines una vida plena donant l'esquena a la natura?
No, nosaltres som natura! Som part d'aquest planeta, dels
éssers vius que hi ha. Viure al marge d'això és viure contra natura, i una mica és el que ens està passant com a
societat, ens n'estem desvinculant i per això tenim tants
problemes.
Dius que el contacte amb la natura és bàsic per entendre la neurodiversitat. Quins altres beneficis hi trobes?
Ui, n'hi ha molts. Un és aquest, adonar-nos que no hi ha
una normalitat sinó que tots som únics i especials. La natura ens fa ser molt humils, ens posa en el nostre lloc i ens
treu els aires de grandesa. També ens fa descobrir els nostres límits, prendre autonomia, ser resilients, perquè necessitem anar-hi una vegada i una altra per aprendre. Pràcticament, ho aprens tot, de la natura. Per això les escoles hi
haurien d'estar molt en contacte.
Consideres que a muntanya s'ha d'anar sense por ni
desconfiança. I amb respecte?
Les coses primer les hem de conèixer. Quan les coneixem,
hi sentim un vincle. Llavors hi podem tenir un sentit crític i
actuar d'una determinada manera. A la natura, a les muntanyes, s'hi ha d'anar amb aquesta ment oberta, però conscient, per poder copsar tot el que ens està dient. Moltes
vegades hi anem i no hi veiem res. Si hi anem amb aquesta
mirada oberta, respectarem la natura, perquè la sentirem
com a part de nosaltres.
Per què vas decidir encarregar-te de l'educació dels
teus fills, Kílian i Naila Jornet, fins a la seva adolescència?
Ho tenia tant clar... Pensava, qui millor que jo, la seva mare,
per encarregar-se de transmetre els valors d'amor a la natura i a l'entorn? No ho hauria pas canviat de cap manera.
Ara són adults autònoms, feliços i respectuosos que treballen en allò que els agrada. Què més poden demanar?
Quan els teus fills eren petits, vivíeu en un refugi de
muntanya. Ara es parla de les conseqüències mentals
perquè els nens i nenes han crescut en entorns reduïts
per la pandèmia. Quina impressió et causa?
Més que un entorn reduït, moltes famílies de grans ciutats
s'han trobat tancades, en uns espais petits i sense poder
conviure, si els pares sortien a treballar. Molts infants s'han

Foto: Berta Batlle - Núria Burgada es va jubilar com a mestra l'any passat i ara
actualment treballa des de la Fundació Kílian Jornet.

ENTREVISTA A NÚRIA BURGADA,
MESTRA I ESPORTISTA DE MUNTANYA
aïllat, i sí que penso que sortiran problemes d'aquest
tancament. Espero que s'hagi après, les famílies han de
tenir una altra relació amb els seus fills.
Quin protagonisme pren la natura en la teva tasca
com a mestra?
Jo vivia en un poble proper a Barcelona i vaig venir a la
Cerdanya per estar en contacte amb la natura. No entenia que els joves d'aquí volguessin marxar. La meva tasca insistent durant tots els anys que he fet d'educadora
és fer adonar a infants, joves i adults de la importància
d'acostar-nos a la natura per tenir-li estima, gaudir-ne
i tenir-ne cura. L'emergència climàtica està posant en
dubte la societat que tenim. Serà molt important si fem
aquesta tasca.
Creus que veurem un retorn de persones de les ciutats a la natura davant el possible col•lapse econòmic, energètic i mediambiental?
Els darrers anys ja he vist que hi ha un retorn de famílies
que busquen una altra manera de viure. El que serà important és veure si com a comunitat sabem fer un tipus
d'economia diversificada, circular i regenerativa que ens
ajudi a ser més autosuficients i locals, de la qual no només traiem sinó que a més hi aportem. A les ciutats no
els veig molt futur.
Hi ha lloc als espais naturals de Catalunya per encabir tots els que ara viuen a ciutat?
No, tampoc estic dient això. A la Cerdanya som clar
exemple de ser el pati d'esbarjo de l'Àrea Metropolitana
de Barcelona; hi ha caps de setmana en què la pressió
humana és molt gran. S'hauria de fer més gradual o que
les ciutats fossin més humanitzades, que tinguessin més
espais verds. Collserola o la Serra d'Ordal són espais que
poden fer respirar una mica les ciutats. S'ha de trobar
un equilibri.
Veus quelcom positiu en el projecte de candidatura
dels Jocs Olímpics d'Hivern?
Per començar, no hi ha projecte, o almenys no l'ha vist
ningú. No té cap sentit voler-ho al Pirineu quan hi ha hagut un augment de la mitjana de temperatures que és el
doble de la mitjana global al planeta, 1,3 graus. La neu
reflecteix la llum. Com menys n'hi ha, més ràpidament
s'escalfa el territori. Tots els científics diuen que la neu
serà un problema. Hem de diversificar més l'economia i
no centrar-la tant en el turisme.
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HIVERN A LA CERDANYA
CATALUNYA-EUSKADI D’HOQUEI GEL

Torna el xoc entre els
dos gegants del gel
LES SELECCIONS MASCULINA I FEMENINA DE
CATALUNYA I EUSKADI S'ENFRONATRAN EL 28 DE
DESEMBRE A PUIGCERDÀ

Un partit entre les dues potències de l'hoquei gel estatal
no es veu cada dia, i un partit entre Catalunya i Euskadi
feia quatre anys que no es podia gaudir. Però el desglaç
de la pandèmia permetrà novament veure en acció, el
28 de desembre a la pista de gel de la capital cerdana,
els dos combinats formen majoritàriament per jugadors
dels millors equips de la lliga, el C.G. Puigcerdà, el FC Barcelona i el CHH Txuri-Urdin. Cal remuntar-se a la temporada 2015-2016 per trobar un campió que no sigui ni
català ni basc.
L'esdeveniment del 28 de desembre té, a més, doble
al•licient. Primerament, a les dues de la tarda, s'enfrontaran les seleccions femenines, mentre que a les vuit del
vespre seran els combinats masculins els que es veuran
les cares. Les entrades, que es poden adquirir al web de
la FCECH, s'han anat incrementant els últims mesos, i tot
i això continuen sent econòmiques. Es tracta de cinc euros si es compren per a un sol partit o vuit si es vol gaudir
al complet de la jornada competitiva. Catalunya ha estat
la selecció guanyadora en la majoria de conteses des que
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Foto: Atelier Fotogràfic- Catalunya-Euskadi de veterans del 2017

es disputen els partits entre les dues seleccions, el 2008,
i així va ser en la darrera ocasió, el 2017. El balanç fins a
la data és favorable per tres victòries a una i un empat.
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