l’hivern a la Cerdanya
La ﬁ de l’hivern es presenta com l’inici d’una
nova etapa a la Cerdanya per apreciar més el
que som i el que tenim. A la vall, l’agenda de les
viles és plena de propostes. L’oferta de rutes
connecten aquestes valls amb els cims, on
novament les estacions d’esquí ofereixen la
màxima oferta d’activitats a l’aire lliure i en
contacte amb la natura.
VIU la Cerdanya torna a ﬁxar-se en les activitats
a realitzar a banda i banda dels Pirineus en
aquesta època de l’any, en els atractius cerdans
a la muntanya, als carrers i places i a la taula. A
tenor de l’actualitat, repassem també l’idil·li
dels cerdans amb la màxima competició
internacional dels esports d’hivern.
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Una nova etapa
La revalorització de l’espai natural és només una de les
lliçons que ha deixat la pandèmia del coronavirus. Altres
en són la revalorització cultural de les viles i la possibilitat
de teletreballar a la urbs mentre es gaudeix de la qualitat
de vida de l’interior. Cada cop hi ha més persones que
pensen en la Cerdanya com un lloc per passar llargues
estades o inclús per quedar-s’hi a viure. Es nota i es palpa
en els sectors del comerç i la restauració. El responsable
de la Fonda Cobadana d’Urús, entrevistat en aquest número amb motiu dels 50 anys de l’establiment, explica
que ara obren també entre setmana per donar servei a
nous residents.
La fi de la sisena onada del Covid, no sabem si l’última
de les més devastadores, obre una nova era per apreciar més que no pas abans el que som i el que tenim.
En aquest nou context es reorganitzaran les formes de
visitar i de viure a la Cerdanya. Se seguirà aprofundint en
un turisme de qualitat, no massificat, en estret contacte amb la natura. Per quedar-nos-hi al terriotori, caldrà
seguir treballant en la millora de les comunicacions, la
tecnologia i la sostenibilitat. Només així podrem avançar
i adaptar-nos als nous temps sense desprendre’ns de
l’entorn natural, i molt menys menystenir-lo. El territori
haurà d’escollir, amb responsabilitat, quin ús se’n fa dels
ajuts europeus Next Generation per a les següents generacions, com el seu nom indica. De teló de fons, la Cerdanya també té el debat de la candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern 2030 al Pirineu. Tots, favorables i detractors,
volen aquests dies el millor per al territori, allò que serà
més avantatjós per a la gent i per al seu futur. El debat, en
aquests termes, resulta del tot interessant.
Mentrestant, l’agenda del març a la Cerdanya torna a ser
plena de propostes. Dos anys després de l’inici de la pandèmia, veiem el que resta del 2022 com l’inici d’una nova
etapa, una oportunitat per aprendre dels errors del passat, amb ganes de no perdre més oportunitats de viure i
sentir la terra que trepitgem.

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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HIVERN A LA CERDANYA
ACTIVITATS D’HIVERN

La màgia de l’hivern
a la Cerdanya
LA NEU COMPLETA LES POSSIBILITATS QUE EL TERRITORI OFEREIX DURANT TOT L’ANY

Si bé la Cerdanya és visitable, impressionant i sorprenent
durant tot l’any, és a l’hivern quan el territori ofereix totes les possibilitats de què és capaç. Les visites culturals
i les activitats a l’aire lliure es veuen multiplicades a la
màxima potència pel blanc de la neu, que afegeix nombrosos esports d’hiverns. La fi de la sisena onada del coronavirus deixa una darreria d’hivern de redescoberta i
de potenciació dels atractius del territori, que esperen
ser descoberts.
Un paisatge, vuit estacions
La Cerdanya és terra d’esports de neu. Al territori hi ha
quilòmetres i quilòmetres de pistes agrupades en fins a
set estacions d’esquí per realitzar l’activitat que més s’escaigui a les necessitats o les passions dels seus visitants.
La Molina i Masella són les més grans de la Cerdanya.
La Molina comparteix domini amb Alp 2500. Sempre a
l’avantguarda de les activitats a la neu, sorprèn amb noves instal·lacions i serveis a cada visita, a la recerca del
valor afegit amb tot tipus d’ofertes d’oci i esportives.
Masella és una estació amb una orientació privilegiada.
El 90% del seu domini mira al nord, per la qual cosa sol
ser de les estacions que més allarguen la temporada. Les
seves pistes rodejades de pins negres i avets són d’un

gran atractiu. És també l’estació amb el major desnivell
del Pirineu, 935 metres. De prop la segueix Porté-Puymorens, amb 900 metres de desnivell. Amb neu de gran
qualitat, aquesta estació mitjana ofereix gran varietat de
reptes, des dels més exigents, amb vertiginoses pistes
negres i espais verges, fins als ambients més familiars.
Aransa, a la Cerdanya lleidatana, és una estació especialment atractiva per practicar esquí nòrdic o excursions
amb raquetes de neu, amb gran diversitat de recorreguts i immillorables vistes a la serra del Cadí. Atents a les
sortides que s’hi programen i que inclouen la possibilitats de construir iglús. Si parlem d’esquí nòrdic i de vistes
al Cadí, també ens hem de referir a l’estació de Lles de
Cerdanya, ubicada a l’espai protegit de la reserva natural
de la Tossa Plana de Lles, amb pistes privilegiades entre
boscos de pi negre i avet.
La tríada de l’esquí nòrdic a la Cerdanya la completa l’estació de Guils Fontanera. Amb una vessant d’influència
atlàntica, ofereix fantàstiques panoràmiques dels cims i
la vall cerdana, amb fins a 45 quilòmetres de pistes quan
està a ple rendiment. A l’estació Font-Romeu Pyrénées
2000 també s’hi pot practicar esquí nòrdic, a més d’alpí
i d’snowboard. Quan s’hi fa fosc, 50 focus transformen
Gentianes en la pista il·luminada més llarga dels Pirineus
francesos, amb 700 metres de tram amb lluminària.
La novetat aquesta temporada ha estat l’estació d’esquí
Puigmal 2900, emplaçada a Err, a l’Alta Cerdanya. Amb
un domini de 20 quilòmetres esquiables, ofereix 15 pistes per a tots els gustos i nivells. El seu web informa que
tanquen temporada el 6 de març.
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Març, mes de competicions esportives a la Molina
Aquest final d’hivern del 2022, la Molina bullirà de proves
esportives. El 5 i 6 de març, l’estació acull el 17è Gran
Premi Cerdanya U15 i U16, organitzat pel Club Esquí Llívia, la Federació Catalana i la Real Federació Espanyola
d’Esports d’Hivern. El 12 i el 13 de març, hi prendrà el
relleu el Trofeu Vila de Llívia. I el 19 i 20 de març, l’estació
d’esquí serà l’escenari de la 25a edició del Trofeu Memorial Pepeta Planas, una de les curses de veterans més
tradicionals d’entre els màsters de l’estat. Pepeta Planas
va ser pionera d’esquí alpí a Espanya i Andorra durant la
dècada del 1940 i competidora de proves internacionals
de primer nivell a Àustria i Suïssa. Els seus fills van crear
el trofeu per honrar la seva memòria.
Un munt d’activitats per fer a Puigcerdà
Diverses rutes senderistes connecten a la Cerdanya les
activitats de neu amb la vall, on seguim trobant múltiples activitats per gaudir als carrers i places de les viles
cerdanes. A Puigcerdà, l’emblemàtic campanar de Santa
Maria és també un fantàstic mirador de la capital. S’hi
pot pujar de dilluns a divendres, de 2/4 de 10 del mati
a la 1 de la tarda i de 2/4 de 5 a 2/4 de 7 de la tarda; els
dissabtes, l’última pujada es pot fer una mica més tard,
a les 7 de la tarda, i diumenges i festius també s’hi pot
ascendir al matí. A la capital de la Baixa Cerdanya també
espera ser visitada La Casa Cerdana dins l’oferta del Museu Cerdà, un típic mas on es pot descobrir l’estil de vida
de les famílies rurals cerdanes dels segles XIX i XX. S’hi
poden veure els espais d’activitats familiars i laborals,
com l’era, el badiu o els pallers, així com els diferents
materials constructius de l’època.
Recentment, el Museu Cerdà també convida a conèixer la història dels convents de clarisses, franciscans,
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agustins i dominics que va acollir amb l’espai anomenat
‘Conventus’, una original proposta que també permet
endinsar-se en la vida quotidiana de les Carmelites Descalces, aïllades de la societat i en condicions de pobresa i
austeritat extremes, un món que ara es veu molt llunyà.
A Puigcerdà no deixeu de visitar el Parc Schierbeck i l’estany. Impressionant a qualsevol època de l’any, l’estany
és especialment màgic si teniu la sort de trobar-vos-el
cobert pel gel o per la neu.
L’agenda cerdana, plena
Els últims dies d’hivern a la Cerdanya són
d’allò més moguts pel que fa al calendari. L’1
de març, a Alp enterren la sardina, a partir de
les 8 del vespre amb la cremada del Rei
Carnestoltes, sardinada i botifarrada a la Plaça del Casino, després
de dies de plena activitat amb
motiu del carnaval. El funeral del Rei Carnestoltes
es fa un dia després a
Bellver de Cerdanya, el 2
de març a partir de 2/4 de 8 d e l
vespre. Enterrada la sardina, és plena temporada de calçots. El dissabte 5 de març, Ger organitza la
Calçotada Popular de Cerdanya, amb mostra de cultura
popular i actuació musical després de dinar. I diumenge
6 de març encara es pot gaudir dels Quintos del Poliesportiu Puigcerdà, organitzats pel Curling Puigcerdà Pànxing.
Del 15 al 17 de març, els Camionats de Catalunya Universitaris prenen les pistes de Puigcerdà i Llívia. S’hi podrà
gaudir de partits de futbol, futbol sala, bàsquet, rugby,
handbol i vòlei.

Foto: viualspirineus.cat

Foto: panxing.net

HIVERN A LA CERDANYA
ENTREVISTA A ALBERT PIÑEIRA, ALCALDE DE PUIGCERDÀ

"Tenim grans actius però hem de
solucionar els dèficits estructurals
crònics"
En els darrers mesos heu notat un augment de residents de llarga estada motivat per la pandèmia?
S’ha notat un augment de primers residents, però pensem que és atribuïble a una
tendència de fons que seguirà creixent gradualment, i que ja s’ha començat a apreciar,
més que no pas a un boom. La pandèmia
ha portat moltes coses dolentes però també ha portat alguns canvis positius. Pensem
que es produirà el fenomen invers al que
havia estat la tònica de les últimes dècades.
Tot i que en els últims anys Puigcerdà i la
Cerdanya han guanyat població, en general l’interior i les comarques d’interior es
despoblaven en benefici de Barcelona i les
zones urbanes. Ara pensem que la gent, si
pot, evitarà les grans concentracions poblacionals. Alguns hàbits de treball també han
canviat en matèria de presencialitat a la
feina. La gent en general busca entorns no
tant massificats perquè hi veu una major
qualitat de vida. El teletreball es fa especialment evident en determinades professions
liberals, com l’arquitectura, el màrqueting
o l’advocacia. Aquests professionals poden
treballar estant uns quants dies a la Cerdanya i baixant algun dia puntual a Barcelona
o l’entorn metropolità. En alguns casos el
que està passant és que s’inverteix l’ordre
entre la primera i la segona residència.
Ho heu notat en el padró?
Sí, en valor absolut i en valor relatiu. També és veritat que darrerament ha arribat la
Xarxa Oberta de Catalunya de fibra òptica,
cada vegada a les nostres comarques hi ha
més serveis i més equipaments i hi ha gent
que es planteja desenvolupar el seu projecte vital a Puigcerdà o a la Cerdanya.
Estem també davant d’una nova etapa
pel que fa a la gestió turística?
A nosaltres a nivell turístic ens han afectat
molt les restriccions com a tot arreu i algunes especialment com el tancament perimetral que vam tenir el Nadal del 2020 a la
Cerdanya i al Ripollès. No ens han afectat
tant, en canvi, altres aspectes. Per exemple,
aquells llocs que són més dependents del
turisme estranger s’han vist més afectats.
Nosaltres representem el turisme de proximitat. Els nostres grans clients són catalans,
molt concentrats a Barcelona i l’àrea metropolitana, seguit del client francès, que
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també és de proximitat, després de la resta
de l’estat espanyol i després, de fora, però
aquí el percentatge de turisme estranger és
molt menor. El que sí que s’ha vist és que la
gent està sent conscient que no es podrà
seguir marxant tant a l’estranger com es
feia abans, perquè a part, no és sostenible,
i pensem que és un moment que es posarà
en valor el turisme de proximitat i de mercat intern. Quan ha pogut sortir, la gent ha
optat més pel turisme de proximitat.
Puigcerdà té capacitat per absorbir un
creixement sostingut del turisme de
proximitat?
Si és sostingut, sí. Perquè la gent acabi de
veure Puigcerdà i la Cerdanya com un lloc
per desenvolupar el seu projecte vital i
professional, hi ha uns dèficits estructurals
que s’han de solucionar. Això vol dir adequar els equipaments al volum poblacional
existent, solucionar alguns dèficits crònics
que tenim en infraestructures, com la línia
de tren R3. Hem de solucionar que a les
nostres comarques encara hi ha llocs on
la fibra òptica no arriba. Per contra, tenim
altres actius que la gent valora i pels quals
ve. Quant al turisme, tenim la capacitat
que tenim, no podem assumir creixements
enormes, perquè la Cerdanya té les places
d’allotjament que té, però un creixement
sostenible a llarg termini, penso que sí.
Com aprofitarà Puigcerdà l’arribada dels
fons europeus Next Generation?
Amb els Next Generation tinc un punt d’esperança però també d’escepticisme. De
moment, amb les resolucions que hi ha
hagut fins ara queden molts projectes que
no entren. El gruix dels fons per a la nostra
franja poblacional, que són els municipis
entre 5.000 i 20.000 habitants encara han
de sortir, i d’algunes convocatòries que ja
han sortit en surten pocs projectes seleccionats. El que caldrà veure és si els fons serveixen només per a grans projectes i grans
empreses de l’estat o si realment acaben
arribant al territori, que s’ha de veure, i si
només són per a macroprojectes o també
micro. Si finalment hi acaben arribant, hi
ha espais on els hem d’aprofitar, a nivell de
millora d’equipaments –culturals, sanitaris,
socials, etc-, infraestructures, societat de la
informació, connectivitat, fibra òptica i un
capítol molt important que és el de sostenibilitat, medi ambient i energies renovables.

ENTREVISTA A ALBERT
PIÑEIRA, ALCALDE
DE PUIGCERDÀ I
VICEPRESIDENT DE LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA
La Cerdanya habitualment demanem fons
europeus perquè és dels territoris on hi
ha més projectes transfronterers. Ara, per
exemple, se n’està desenvolupant un de
camins ciclables que connecten l’Alta i la
Baixa Cerdanya.
D’entrada, com rebeu des de l’equip de
govern municipal de Puigcerdà la proposta de candidatura dels Jocs Olímpics
d’Hivern al Pirineu?
Que es consulti el territori sempre és bo i
que la consulta se circumscrigui al Pirineu,
penso que és el que toca si finalment és
aquí on es concentraran el gruix dels esdeveniments. D’entrada nosaltres som
favorables que es presenti la candidatura
olímpica i ho veiem com una oportunitat,
i sí que és veritat que falta concreció en el
projecte i fer pedagogia, explicar-ho més
en el territori. Però els veiem com una
oportunitat per promocionar el Pirineu a
nivell turístic i a nivell internacional. Som
molt coneguts en el mercat intern però ens
costa projectar-nos a l’exterior. També és
una oportunitat per promocionar i desenvolupar els esports d’hivern, tant de neu
com de gel, que són els més característics
de Puigcerdà i de la nostra comarca. També
pot ser un catalitzador d’infraestructures,
com al de l’R3, que ja s’haurien d’haver fet,
i que s’hauria de fer encara que no es facin
els Jocs. Però no és menys cert que a vegades aquests projectes serveixen per ser
un accelerador de les infraestructures que
són necessàries per al territori. També és
una oportunitat de progrés econòmic i de
llocs de treball al Pirineu. A nosaltres el que
ens interessa dels Jocs no són tant els 15
dies que duraran –al Pirineu anualment ja
s’organitzen grans esdeveniments esportius-, sinó el fet de ser capaços de desenvolupar un projecte territorial del Pirineu, de
com volem que sigui el Pirineu del futur i,
sobretot, que sigui un lloc on la gent tingui
oportunitats de viure amb tots els criteris
de desenvolupament sostenible i respecte mediambiental. I el concepte de llegat.
Què en traurem i què ens quedarà de bo
dels Jocs? De moment, ha servit per posar
el Pirineu i els seus dèficits estructurals en
l’agenda política.

VOLS VENDRE EL
TEU IMMOBLE?

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

HIVERN A LA CERDANYA
DESCOBRIM LA CERDANYA FRANCESA

Units pel paisatge

VALL D'EINA

ELS ATRACTIUS DE LA CERDANYA SÓN
INCOMMENSURABLES, TAMBÉ A LA BANDA NORD,
UN COP TRAVESSATS ELS PIRINEUS

El destí ha volgut que els seus respectius territoris pertanyin a estats diferents. El que no es podrà separar mai,
ni amb milers d’anys d’història, són els encants de la Cerdanya, impressionants de la mateixa manera a banda i
banda dels Pirineus. Us animem a travessar la serralada
per seguir-vos sorprenent amb la majestuositat de l’Alta
Cerdanya.
Excursions amb síndrome de Sthendhal
L’Alta Cerdanya ofereix rutes durant les quals és molt
difícil avançar sense la temptació de fer una fotografia.
Cada pas pot ser fotografiable. Es demana serenor per
no omplir el mòbil d’imatges durant el primer quilòmetre
d’excursió. L’espai natural de les Bulloses és sens dubte
una de les joies de la corona. L’embassament que li dona
nom es troba a dos mil metres d’altitud, des d’on es pot
albirar una estampa plena de boscos, prats, llacs i el majestuós Carlit. L’hivern és un bon moment per pujar-hi,
i l’embassament és només el punt de partida, del qual
comencen innombrables rutes amb diferents nivells de
dificultat per a tota mena de públics.
Des del bucòlic poble d’Eina, podeu animar-vos a realitzar la ruta megalítica, cinc quilòmetres d’itinerari circular, a completar en poc més d’una hora amb tota la
família. Els punts d’interès del camí són els nombrosos
dòlmens, com el de Pasquerets, i menhirs com el del Pla
del Bosc. Altres atractius són un antic pont datat del Neolític o part de l’antiga via romana. També des d’Eina, les
famílies es poden endinsar a la coneguda com a vall de
les flors. En les properes setmanes ja s’hi podran veure
algunes de les més de 500 espècies vegetals i florals que
hi són catalogades. És també un punt de partida per arribar-vos al refugi de l’Orri o al pla de Beguda en sortides
molt recomanables.
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www.pyrenees-cerdagne.com

LLAC DE LES BULLOSES

www.pyrenees-cerdagne.com

MUSEU DE LA CERDANYA

www.pyrenees-cerdagne.com

Deixa’t captivar pel paisatge!
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Bellver de Cerdanya
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100 km2 de
Mésnatura,
de 500 places
cultura i esport
d’aparcament gratuïtes
www.bellver.org
www.bellver.org

Ajuntament de
Bellver de Cerdanya
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MONTLLUÍS

www.pyrenees-cerdagne.com

EL TREN GROC

Una altra visita relaxada pot fer les delícies dels amants
del món rural prop del poble d’Err. Allà hi trobareu el
Museu de Santa Llocaia, instal·lat en una granja del segle
XVIII. En el seu interior es poden descobrir exposicions
sobre els ramaders i pagesos d’aquest racó de món, així
com sobre l’ofici dels cantimplorers artesanals. A fora,
espera un hort on hi creix tot el necessari per a la jardineria, la cuina i la medicina natural local.
El paisatge de l’Alta Cerdanya també es pot contemplar
des del fons d’uns banys a temperatures que permeten
entrar en calor en ple hivern. L’Alta Cerdanya és terra
d’aigües termals i banys sulfurosos. És el cas de la localitat de Dorres, amb banys a 38 graus envoltats de muntanyes, o Llo, amb piscines termals a l’aire lliure, sauna,
hammam, jacuzzi o tractaments de balneoteràpia. I si
preferiu emocions fortes, proveu els Banys de Sant Tomàs, a Font Pedrona, a fins a 58 graus. L’aigua de les
seves tres piscines naturals a l’aire lliure prové d’una font
d’on brollen 500 litres per minut.
Menja’t l’Alta Cerdanya

Una altra ruta per a públics més exigents pot ser la de les
gorgues de Carançà, amb alçades tan vertiginoses com
atractives. El punt de partida s’ha de trobar al poble de
Toès i Entrevalls, des d’on discorre el camí excavat a la
roca del gongost del riu Carançà. La ruta, de sis quilòemtres, té de tot, des de passarel·les a escales i ponts,
passant per un tram de camí penjat.

Un dels plaers de l’Alta Cerdanya, només comparable al
seu paisatge i les possibilitats de fer esport enmig de la
natura, és un cop recuperarem forces asseguts a l’entorn d’una taula. La seva especialitat són els plats elaborats amb productes naturals i autòctons, com el trinxat,
l’escorredissa a la llosa o el pa de fetge. Escollir-los a la
carta és sempre un encert.

Relaxa’t amb visites culturals o banys termals envoltats de muntanyes

Connecta els imprescindibles amb el Tren Groc

Una visita a l’Alta Cerdanya no és completa si hom no
s’atura uns instants al poble emmurallat de Montlluís.
La fortalesa, construïda al segle XVII pel marquès de
Vauban, constitueix una joia de l’arquitectura medieval.
Aquells que es vulguin amarar d’història, només han de
sol·licitar una visita guiada per la ciutadella. Al voltant de
les muralles trobareu el passeig dels Ocells. A l’interior,
paguen la pena les visites a l’església, l’església, la porta
de França i un forn construït després de la Segona Guerra Mundial que funciona amb energia solar.

La cirereta a l’hora de descobrir els imprescindibles de
l’Alta Cerdanya pot ser viatjar-hi amb un transport igualment emblemàtic. L’anomenat ‘Train Jaune’ uneix les poblacions de la Tor de Querol amb Vilafranca de Conflent,
amb parada a la Guingueta d’Ix, Sallagosa, Font-romeu,
Montlluís Fontpedrota i Oleta, amb un ascens final fins a
l’estació de la Bolquera, a 1.593 metres d’altitud. Són un
total de 63 quilòmetres de vistes excepcionals, com les
que ofereixen el viaducte de Séjourné o el pont suspès
de Gisclard. El viatge serveis de preparatiu per a les activitats que comencen un cop baixats del tren.
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DEBAT OLÍMPIC

Els Jocs d’Hivern
del Pirineu, a debat
LA GENERALITAT BUSCARÀ EL CONSENS SOCIAL PER A LA
CANDIDATURA, DAVANT UNA QÜESTIÓ SENSIBLE SOBRE
LA QUAL ELS CIUTADANS VOLEN PRONUNCIAR-SE

La candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern 2030 als Pirineus és un projecte de dimensions titàniques, com
titànics seran també els seus efectes. Fa mesos que el
debat plana en l’ambient. Molts són els que en aquests
moments coneixen la intenció –una enquesta promoguda per la Generalitat i amb resultats publicats a finals
de gener apuntava que el 66% de la societat catalana
n’estava al corrent, i al Pirineu eren 8 de cada 2- i, a
aquestes alçades, tots tenen una opinió al respecte.
Els arguments a favor es mouen entre la promoció dels
Pirineus a una escala propera a la dels Jocs de Barcelona 92, el creixement econòmic i turístic, la millora de
les infraestructures, la internacionalització i les segures
possibilitats d’ocupació. A l’altra banda de la balança,
els detractors que fins ara han aixecat la veu parlen
d’un esdeveniment amb efectes diametralment oposats a les exigències de la crisi climàtica, poc sostenible,
temporal i no prioritari. Les infraestructures que calen
al territori, asseguren aquests detractors, són les que
ajudarien a interconnectar els pobles del Pirineu, fentlos competitius i permetent així reequilibrar el poder
centrípet de la zona metropolitana de Barcelona.

300 de les quals, veïnes de l’Alt Pirineu i l’Aran. A banda,
de la promoció, el creixement econòmic, l’ocupació i el
turisme, els defensors del projecte apunten com a un
dels reptes per al territori el revertiment del despoblament a les comarques afectades.
Entre les postures favorables a la candidatura olímpica, es troba la del propi Govern català, que considera
que uns Jocs Olímpics Barcelona-Pirineus poden ser
una oportunitat per al territori, si bé també creu que
és necessari un consens polític i social per tirar la candidatura endavant. El sector empresarial cerdà també
s’hi ha pronunciat favorablement. L’executiu ha proposat la celebració d’una consulta a finals de la primavera
que preguntarà l’opinió als veïns de l’Alt Pirineu i l’Aran,
vegueries directament afectades per l’emplaçament
dels possibles jocs i que inclouen les comarques de la
Cerdanya, l’Alt Urgell, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà,
l’Alta Ribagorça i la Vall d’Aran. La secretària general adjunta i portaveu d’ERC, Marta Vilalta, va reiterar en una
entrevista feta a mitjans de febrer que “el que digui la
gent és el que manarà. Nosaltres sóm demòcrates per
sobre de tot i defensem allò que surt de les urnes”.
Campanya de rebuig

Enquesta de la Generalitat a favor

Els ciutadans que s’oposen a la candidatura, per la seva
banda, no entenen que un projecte que pot afectar a
tot Catalunya es demani només als veïns més directament afectats i no a d’altres territoris que de manera
indirecta, també recolliran els efectes d’uns jocs d’hivern, com pot ser la comarca prepirinenca del Ripollès,
per posar un exemple. Creuen que hi ha suficients veus
contràries a la candidatura com per sumar més enllà de
les vegueries directament implicades.

A finals de gener, la Generalitat va publicar una enquesta segons la qual, tres de cada quatre ciutadans (El 74,6%
a l’Alt Pirineu i l’Aran i el 73,3%) creu que la celebració
d’uns Jocs Olímpics d’hivern resultaria interessant i estratègica per al territori, i un 68% creu que beneficiaria
tot el país. L’enquesta es va realitzar a 1.506 persones,

Els opositors al projecte s’han agrupat a l’entorn de la
plataforma Stop Jocs Olímpics, que va intensificar la
seva campanya de rebuig coincidint amb la proposta de
consulta de la Generalitat, amb arguments majoritàriament ambientals, acusant la falta de neu per un esdeveniment d’aquestes característiques. El seu manifest
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està signat pel nou president d’Òmnium, Xavier Antich,
l’editor de la cooperativa SOM Jordi Creus, la cantant en
llengua occitana Alidé Sans o l’ex Txarango Sergi Carbonell. També els reconeguts esportistes Araceli Segarra
i Kilian Jornet. La mare d’aquest últim, la mestra i esportista de muntanya Núria Burgada, va declarar, preguntada per Viu la Cerdanya: “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, de 1,3 graus. La neu reflecteix la llum. Com
menys n’hi ha, més ràpidament s’escalfa al 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”.
L’enquesta promoguda per la Generalitat també recull
les preocupacions entre el 20% de ciutadans que rebutgen els Jocs d’Hivern al Pirineu. Entre aquestes, es
troba el cost econòmic que tindrien (ho opina el 53%
dels enquestats) i el fet de no percebre’ls com una prioritat. La creació d’infraestructures que puguin quedar
abandonades (47%) i el fet de no disposar de prou neu
(36%) són altres dels riscos percebuts pels ciutadans
sondejats. També, en menor mesura, que l’0ocupació
sigui precària o temporal o que el turisme que generin
no sigui sostenible.

Carta de tapes d'autor
Brasa seleccionada
Suggeriments del Xef
Menu laborable a 17€ ( opció arròs )
© By LaBordadelCereta

Horari de dijous a diumenge tot el dia

Camí de l’antiga farinera, s/n · Puigcerdà · info@labordadelcereta.com · 699 682 868 · Tancat dimecres
http://labordadelcereta.com/restaurant-tapes-salioli-puigcerda/
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CERDANS A L’OLIMP DELS JOCS D’HIVERN

Presència cerdana
a l’Olimp blanc
LA LLEGENDA DE MARTIN FOURCADE MARCA EL CAMÍ
A UNA PEDRERA INCIPIENT

Sens dubte, la llegenda dels JJOO a la Cerdanya és Martin Fourcade (Martí Forcada). Format al centre d’alt
rendiment de Font-Romeu, va brillar en la modalitat
de biatló, esport que combina esquí de fons i tir amb
carrabina. Va participar en tres Jocs Olímpics d’Hivern,
aconseguint set medalles per a l’estat francès: la primera, una plata, a Vancouver 2010, després, dos ors i una
plata a Sotxi 2014 i tres ors a Pyeongchang 2018 amb
tres medalles d’or. El 2020 va penjar els esquís com
l’esportista més condecorat als JJOO amb el combinat
francès.
El primer a obrir la llauna a la Baixa Cerdanya va ser
l’esquiador alpí Gabriel Gorce, que el 2014 als Jocs Paralímpics de Sotxi va guanyar la medalla de bronze en
la categoria super-combinada juntament amb el seu
guia Arnau Ferrer. La plata aconseguida aquest any a
Pequín per Queralt Castellet en la disciplina d’’snowboard halfpipe’ també compta amb mèrit cerdà, i és que la
sabadellenca ha estat formada al Club Esportiu Masella
Team. Es dona el cas que Castellet no comptava amb

Foto: lugaresdenieve.com - Martin Fourcade

Foto: Panxing.net - Oriol Gastó i Aleix Raubert

instal·lacions adequades als Pirineus per preparar-se
en la seva disciplina, motiu pel qual marxava des de
ben jove a entrenar a Nova Zelanda o als Estats Units.
Dos anys abans de la fita de Castellet, el gener del 2020,
dos cerdans, Oriol Gastó i Aleix Raubert (Curling Puigcerdà Pànxing), van unir-se a la selecció espanyola de
cúrling per debutar als Jocs Olímpics de la Joventut celebrats a Suïssa. El que era la primera participació estatal
de l’especialitat als jocs d’hivern de joventut es va realitzar amb un bon paper, si bé no va acabar al pòdium
després d’enfrontar-se a les grans potències mundials
de la disciplina. En la competició per equips, van obtenir la cinquena plaça. En dobles mixtos, els dos joves
cerdans van superar la primera ronda.
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Accés Oficina de Vendes/
accès au bureau de vente:
Camí de Bagatells, 39
66800 Estavar, France
Horari / Horaire:

PROMOCIÓ VENUDA
Promotion entièrement
VENDUE

COMERCIALITZAT PER / COMMERCIALISÉ PAR :

A tots els nous propietaris,

MoltesGràcies!
A TOUS LES NOVUVEAUX PROPRIÉTAIRES, MERCI BEAUCOUP

#lesnidsdecerdagne LESNIDSDECERDAGNE.COM

10 h a 14 h/
16 h a 20 h

info@lesnidsdecerdagne.com

LES NIDS DE BAJANDE INFORMA / LES NIDS DE BAJANDE ANNONCE :

Obrim llista d’espera per a LLOGUERS de LLARGA DURADA .
(Mínim 1 any - Màxim 5 anys. Negociables). Gaudeix tot l’any del projecte més complert i amb més serveis de la
Cerdanya: Piscina infinity - GYM - Wellness - Sala polivalent - Horts - 2 electrobenzineres Botiga de queviures - Plaça de pàrquing exterior i interior amb traster i punt de càrrega elèctrica Servei de manteniment de jardí i gestió de la neu - +10.000 m2 de jardí comunitari...i molt més. /
Ouverture de la liste d’attente pour LOCATION DE LONGUE DURÉE.
(Minimum 1 an - Maximum 5 ans. Négociable). Profitez toute l’année du projet le plus complet et avec le plus de services
de toute la Cerdagne: Piscine à débordement - GYM - Wellness - Salle polyvalente - Potager - 2 stations de recharge
pour voitures électriques - Épicerie - Places de stationnement extérieur et intérieur et borne de recharge électrique Service d’entretien de jardin et de gestion de la neige - +10.000 m2 de jardin communautaire...et bien plus encore.
Només s’atenen visites concertades al projecte. / Seules les visites organisées du projet sont autorisées. (+34) 610 465 789

HIVERN A LA CERDANYA
PARC ANIMALIER DES ANGLES

El Parc Animalier,
també a l'hivern
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 aquest 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. 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, als 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.
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
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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
ides
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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
50 ANYS DE LA FONDA COBADANA

Mig segle de cuina amb ànima
LA FONDA COBADANA SEGUEIX APOSTANT PER LA PROXIMITAT DESPRÉS
DE 50 ANYS D’HISTÒRIA

El 1971 un restaurant obria portes per
primera vegada a Urús amb l’ambició de l’excel·lència. Des de llavors, la
Fonda Cobadana ha seguit obrint les
portes, encenent el foc a la cuina i parant taula amb productes sorgits dels
boscos, de l’hort i dels productors de la
pròpia comarca, a més d’un tracte proper i amable en el servei. Actualment
encapçalada per Martí Didac Ponce i
Ariana Belchi, la Fonda Cobadana treballa per mantenir l’ànima que l’ha fet
un referent de la gastronomia cerdana
mig segle després. Parlem amb Martí
Didac Ponce sobre el passat, present i
futur de l’establiment.
Després dels mesos més durs de la
pandèmia, sembla que tot es normalitza. Torneu a estar al 100%?
Sí, ha estat un any i mig molt complicat. Per sort, la gent respon i quan tot
torna a funcionar, tothom puja a gaudir del menjar de la Cerdanya.
La gent que arriba al vostre establiment se’n recorda de vosaltres i hi
torna temps després?
El 2021 vam fer 50 anys, 50 anys de
la mateixa família al mateix lloc. Els
clients d’ara són els nets dels primers
comensals. Segueixen sent fidels i això
ens fa feliços.
Per què es caracteritza la vostra cuina?
La cuina del Cobadana és molt familiar, molt de casa, de tradicions de l’àvia
de tota la vida, a més de coses més

innovadores que hem anat fent. Ara
està la meva neboda portant una mica
més la cuina. És ja la quarta generació.
Innovem, busquem productes nous
però amb valor propi. Hi pots trobar
els plats clàssics de tota la vida, producte de temporada i menjar com a
casa.
Treballeu molt amb tòfones, bolets
o les típiques mandonguilles amb
sèpia...
Plats guisats, cua de bou... Ara vull
tornar a introduir les patates farcides
amb carn, cuinada amb llet i formatge.
És un plat típic de la meva àvia que ha
fet tota la vida i tinc ganes de tornar-lo
a posar, tot i que són plats d’aquells
complexes que s’han de fer molt en el
moment.
Quin és el plat que més t’han demanat, aquell que troben a faltar quan
no hi són al Cobadana?
Els plats clàssics, el mateix pollastre
amb prunes o la costella de porc amb
salsa barbacoa, cuinada a baixa temperatura en vuit hores al forn. La sopa
de ceba a l’hivern està funcionant molt
bé. Ara estem fent una crema de patata amb un ou escalfat i tòfona fresca
que està sortint molt bé. Ens adaptem
molt a les temporades i utilitzem el
producte més fresc.
Quanta gent formeu actualment el
Cobadana?
Ara mateix som quatre persones a
la cuina i quatre a fora. La responsa-

ESPECIALITZATS
EN ARROSSOS I BRASA
ARROSSOS PER EMPORTAR
A PARTIR DE 2 PERSONES
C a r re r D o c t o r P i g u i l l e m , 8 · P U I G C E R DÀ
9 7 2 8 8 23 2 5
678 015 119
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ble de sala és una meravella. Intentem obrir més entre setmana també.
Abans només obríem els caps de setmana. Hi ha molta gent que pel tema
de la pandèmia s’ha quedat a viure
aquí dalt i estem veient que està començant a moure’s més i a trencar
una mica l’estacionalitat tan forta que
hi havia abans.
Acabareu celebrant finalment els 50
anys?
La intenció és celebrar-los, suposo que
quan vingui la primavera, que faci una
mica més de bo. Al jardí hi ha diverses
idees. Una proposta és fer un menú al
preu que feia la meva àvia quan van
obrir, que significaria ara mateix una
cosa irrisòria. Crec que sí, que 50 anys
són per celebrar.

L L OGUER
PER
T E M P OR AD 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 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

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

*WE: Cap de setmana.

WE*
Preu
per nit

Excepte
WE* preu
per nit

Setmana

WE*
Preu
per nit

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

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.
PAGAMENT: targeta de crèdit o efectiu.

Preus per nit
2 nits mínim

Preus per nit
2 nits mínim
Setmana

Temporada Baixa

540€

115€

85€

390€

90€

60€

330€

70€

50€

540€

115€

85€

390€

90€

60€

330€

70€

50€

690€

150€

105€

600€

130€

95€

460€

98€

75€

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

SUPLEMENTS: electricitat 0,28€ el kw.
ANIMALS: 5€ / nit vacunats, acceptats 1 gos gros o dos
de petits.
TAXA TURÍSTICA: + de 18 anys 0,45€ / 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
LA COL D’HIVERN, FONAMENT DEL TRINXAT DE LA CERDANYA

LA RESISTÈNCIA EN CONDICIONS EXTREMES D’AQUEST
PRODUCTE L’HA FET COMPANYA INDESTRIABLE DE LA
CANSALADA I LA TRUMFA DES DEL SEGLE XV

Menjar un plat de trinxat de la Cerdanya és un imprescindible de visita a la comarca, i més si aquesta visita
es fa durant l’hivern, ja que és calorífic. El trinxat cerdà
pot semblar senzill en la seva elaboració, ja que és una
barreja de col, patata i cansalada. El secret, però, es
troba en l’excepcionalitat dels ingredients. Es tracta de
productes autòctons, com la trumfa cerdana o la rosta
de cansalada elaborada a partir d’un porc de la terra.
L’anomenada col d’hivern és també especial, difícil de
trobar en contrades allunyades del Pirineu, si més no,
amb les mateixes qualitats.
La ‘col d’hivern’ designa diferents varietats d’aquesta hortalissa present als horts de les comarques del
Pirineu. És de mida mitjana, compacta i amb nervis
prims a les fulles. La intensitat del seu verd és major a
l’exterior i s’apaga conforme s’arrenquen les fulles. La
sembra es fa al juny, moment durant el qual, curiosament, la col té el primer contacte amb la patata. La col

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

V

HIVERN 2022

17520 | Puigcerdà
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www.lacuinadesempre.cat

es planta entre els solcs del tubercle, que li dona protecció, si bé l’hortalissa ha d’esperar a ser tocada pel
fred i el gel de les nits cerdanes abans de ser collida i,
per tant, ha de passar un temps sense la companyia de
la trumfa a l’hort.
La resistència al fred han fet de la col d’hivern un ingredient bàsic de la gastronomia cerdana en els mesos
de fred, i més concretament, de l’ancestral trinxat. Si
bé el plat ha adquirit prestigi d’uns anys cap aquí, la
seva menja es remunta a diversos segles enrere i, de
fet, se’n té coneixement des del segle XV. La producció
d’aquesta col és pronunciada a la Cerdanaya a causa
de l’alta demanda de la restauració, si bé la seva comercialització és reduïda. Són aquesta classe de detalls la que fan del trinxat un plat tan especial i digne
d’escollir a la carta quan visitem un restaurant de la
comarca.

1928
92 anys al vostre servei

om

cosymaison.c

SAILLAGOUSE
(+33) 468 04 72 30

BARCELONE
(+34) 636 831 694

MOBLES - LLITS - MATALASSOS - ROBA DE LLIT - DECORACIO - ART DE LA TAULA

T'introdueix en l'art de la fragància d'habitació

SAILLAGOUSE
(+33) 468 04 72 30

cosymaison.com

BARCELONE
(+34) 636 831 694

MOBLES - LLITS - MATALASSOS - ROBA DE LLIT - DECORACIO - ART DE LA TAULA

