la primavera a la Cerdanya
Les viles i entitats cerdanes han començat la
primavera amb ganes renovades per mostrar
tot el potencial que pot oferir el territori, més
enllà dels seus atractius naturals. Activitats
que s’havien hagut de suspendre per la
pandèmia tornen ara per emmarcar una
estació on encara es poden aproﬁtar els
últims dies de neu mentre el verd esclata a les
serralades.
La primavera també és moment a la Cerdanya
per mostrar el valor afegit del seu sector
primari, amb mostres, ﬁres i concursos. A la
Cerdanya tothom, gran o petit, hi té un racó.

25 anys

Núm. 15

gratuït

Situat al veïnat de Ventolà, a la Vall de Ribes, hi
trobem un restaurant rústic obert tot l’any de dimarts
a diumenge, amb servei de cuina continuat.
El restaurant Ca l’Anna de Ventolà ens proposa
una aventura gastronòmica amb els elements més
propis de la gastronomia ripollesa en un entorn
natural excepcional que permet gaudir de les
millors vistes de la Vall de Ribes.
Ca l’Anna de Ventolà és un plaer en tots els sentits:
el del paladar, el de la vista i el mediambiental.
Ca l’Anna de Ventolà disposa d’una àmplia carta
amb plats elaborats amb productes de la terra.
Especialitzat en la cuina de muntanya de la qual en
destaquen la cassola d’ànec, els canelons casolans,
la vedella amb bolets, les faves a la catalana, la
graellada de carn, els peus de porc i els embotits de
la Vall de Ribes, Planoles i del Ripollès.
Ca l’Anna de Ventolà ofereix la millor cuina
tradicional catalana de muntanya.

T ’esp

erem

!

ELS PLATS MÉS TRADICIONALS DE LA GASTRONOMIA
CATALANA EN UN PARATGE EXCEPCIONAL I AMB LES
MILLORS VISTES DE LA VALL DE RIBES

Restaurant - Events
Camí Mas de Munt, 20
17538 Queixans
+34 972 880 660
www.elpallerdequeixans.com

PRIMAVERA A LA CERDANYA
ÍNDEX / EDITORIAL

5
6

Setmana Santa a la Cerdanya

8

Les darreres esquiades de la temporada

10

Primavera a Puigcerdà

12

2a edició del Cerdanya Music Festival

14

La Cerdanya sobre rails

15

El Paller de Queixans

16

La marmota desperta al Parc Animalier dels Angles

18

Pasqüetes a Llívia

20

Mostra de formatges i productes làctics
Els Banys de Sant Tomàs

22

El Trial Clàssiques 2D’All escalfa motors

Coordinació: Emili Carrillo
Coordinació editorial: Joan Manuel Robles
Redacció: Abril Chinchilla, Guillem Guardiola,Eduard Llinàs,
Paula Núñez, Joan Manuel Robles, Roger Saladrigues
Disseny i maquetació: Sílvia Abdela
Administració: Zaida Picas, Eva Carrasco
Edita: Mass Media Cerdanya S.L.
C/ Pla del Fort, 2, 17820 Puigcerdà
Telèfon: 972 88 16 11
informatius@corisa.cat
ecarrillo@corisa.cat
Impressió: Rotimpres
Dipòsit legal: DL GI 699-2019

LES ACTIVITATS TORNEN A AFLORAR A
LA CERDANYA
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La primavera ha aflorat de manera especial a la Cerdanya. Les viles i entitats han sortit amb ganes renovades per mostrar tot el potencial que pot oferir el
territori, més enllà dels seus atractius naturals; infinitat de propostes que fan de la visita a la comarca un
esdeveniment únic. Activitats que s’havien hagut de
suspendre per la pandèmia tornen ara per emmarcar
una estació on encara es poden aprofitar els últims
dies de neu i el verd esclata a les serralades. Exemples d’aquest calendari novament ple d’actes poden
ser l’Aplec de Talló i les caramelles de Setmana Santa
a Bellver de Cerdanya, a l’abril, o el Trial Clàssiques
2D’All a finals de maig.
La primavera també és moment a la Cerdanya per
mostrar el valor afegit del seu sector primari, un àmbit manat a revaloritzar les potencialitats locals. En
aquest marc s’hi inscriuen la Mostra de formatges i
productes làctics, a Alp, o el Concurs Nacional de raça
bruna dels Pirineus i la Fira de Primavera a Puigcerdà.
Aquesta darrera compta amb el concurs morfològic
de cavalls sobranys i sobranyes.
En l’horitzó, aquesta primavera també hem conegut
que el Cerdanya Music Festival tindrà segona edició,
en aquesta ocasió a Llívia, amb un cartell de màxim
nivell per a públics de totes les edats. Aquest és un
altre dels afloraments de la Cerdanya a la primavera,
un territori ple de possibilitats on tothom, gran o petit, hi té un racó.

PRIMAVERA A LA CERDANYA
SETMANA SANTA A LA CERDANYA

Una Setmana Santa
com les que recordàvem
LA CERDANYA DESPLEGA TOTES LES ACTIVITATS POSSIBLES PER VIURE EN FAMÍLIA O AMICS

La setena onada sembla que tarda a arribar i, si arriba,
no tornarà mai a ser tan alta. Amb aquestes perspectives i l’arribada del bon temps, la Cerdanya treu a lluir
les millors gales per donar la benvinguda als visitants
que acostumen a arribar en aquestes dates. Diferents
activitats diversifiquen també els punts de visita. A la
Cerdanya hi són totes, des dels actes més entroncats
en la litúrgia i la tradició, als més innovadors, culturalment enriquidors, fomentadors de l’esport a l’aire lliure
o, simplement, divertits per gaudir amb tota la família.
Entre ous de pasqua, història i música clàssica
La tradició a la Cerdanya es mou entre els actes propis i els manllevats d’altres cultures que fan que el dia
pugui ser més amè. El 15 d’abril, La Molina organitza la
VII Gimcana ‘Ous per Pasqua’, una prova a disputar per
parelles formades per un adult i un jove d’entre 7 i 18
anys. Aquestes parelles hauran de trobar cinc ous amagats a l’estació. A Llívia, els tallers d’història en família
del Cicle Iulia Libica transportaran els assistents en certa manera fins a l'edat de Crist, i és que versen sobre el

legionari romà, els seus escuts i el bestiari del romànic,
molt vinculat al simbolisme cristià.
Dissabte Sant, el Teatre municipal d’Alp acull el concert
de Setmana Santa ‘Stabat’. S’hi escoltaran composicions
de Vivaldi, Pärt, Vintró, Piazzola o Txaikosky, a càrrec del
trio de corda format per Guiliani Gabriel Vintró, Eduard
Comamala i Pep Colominas.
Caramelles solidàries a Bellver
La Setmana Santa catalana és menys Setmana Santa
sense Caramelles. Bellver de Cerdanya, la Coral Font
de Talló en cantarà tant Dissabte Sant com diumenge i
dilluns de Pasqua. El dissabte 16 d’abril, les caramelles
es cantaran per primera vegada a les 6 de la tarda a
la Plaça de Sant Roc, continuaran a la Plaça de l’Arbre
i la del Portal, per acabar als voltants del poble a les 7
de la tarda. Diumenge, la cantada començarà al pic del
migdia a Prats i Sansor i continuarà a la plaça Major.
Enguany, tot el que es recapti amb les caramelles anirà
destinat a l’Associació Cerdanya Acull per ajudar a les
famílies ucraïneses acollides al territori.
Finalment, el dilluns 18 d’abril també hi haurà caramelles a Bellver amb motiu de l’Aplec de Talló, a la sortida
a de la missa, a 3/4 de 12 del matí, i a la Font de Talló a
les 4 de la tarda. L’any passat, les directrius del Depar-
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Altres activitats durant la Setmana Santa
La Cerdanya farceix la Setmana Santa d’activitats, no
només litúrgiques o tradicionals, sinó de tot tipus per
a tot tipus de públic. A Llívia, el Divendres Sant s’hi presenta el llibre ‘El violí de la llibertat’, i el Cicle Iulia Libica
continua amb visites a les cinc icones del municipi, tant
el 16 com el 17 d’abril, a més de les presentacions dels
llibres ‘Junil a les Terres dels Bàrbars’ –Premi Òmnium
a la Millor Novel·la de l’Any- i ‘La Llívia desapareguda’. A
la Capella de la Mare de Déu de l’Esperança de Bolvir,
aquests dies també s’hi mostra l’exposició de pintura
acrílica ‘Mirades: el paisatge interior’, de Glória Arenas.

tament de Salut per la pandèmia del Covid no van fer
possible la celebració de l’aplec. Aquest 2022, l’esdeveniment torna amb un programa farcit d’activitats des
de les 11 del matí. La missa a l’església de Santa Maria
de Talló, a banda de comptar amb les caramelles a la
sortida, és un ofici cantat que tornarà a ressonar entre
els murs del temple. A 2/4 d’1, el Centre d’Interpretació
del Parc Natural Cadí-Moixeró de Talló acollirà la inauguració de l’exposició estable ‘Bellovidere’. A la 1 de la
tarda, el vermut popular i les sardanes esperen a Talló.
A les 4 serà hora de l’aplec a la Font de Talló, i a partir
de les 7, l’Orquestra Rosaleda oferirà el Ball de tarda al
poliesportiu de Bellver.
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Masella començarà el Dissabte Sant amb la 18a Cursa
Abonaments de Temporada a la pista de la Davallada.
I Diumenge de Pasqua, Alp acull la X Mostra de formatges i productes làctics de la Cerdanya i l’Alt Urgell. El
mateix dia a les 6 de la tarda, Bellver de Cerdanya acull
una nova projecció de cinema del Cicle Gaudí, en aquest
cas, amb el film Mediterraneo, de Marcel Barrena.

PRIMAVERA A LA CERDANYA
LES DARRERES ESQUIADES DE LA TEMPORADA

Un últim 'puja i baixa'?
EL CLIMA PICA L'ULLET A LES ESTACIONS D'ESQUÍ, QUE
ALLARGARAN EN ALGUNS CASOS LA TEMPORADA

Les estacions d'esquí somriuen i, tenint en compte els
temps tan complicats que han hagut de suportar, és una
sort ben merescuda. Masella ja ha anunciat un nou dia
de tancament, allargant la temporada dues setmanes
més. Fins al primer de maig es podrà esquiar a l'estació, que després de la baixada de la temperatura dels
darrers dies, compta amb gruixos d'entre 30 i 120 centímetres de neu. De fet, l'estació es caracteritza per ser
la que obre més aviat i l'última a tancar. Aquest any no
serà menys. Actualment té oberts 36 dels seus 74 quilòmetres de pistes.
La veïna estació de la Molina, per la seva banda, tancarà
el 18 d'abril, igual que la majoria de pistes de la Cerdanya. Pel què fa a l'estació d'Aransa, ja han donat per finalitzada la temporada, amb un missatge optimista i positiu a les seves xarxes socials: "Molt contentes i agraïdes
d’haver compartit un any més aquest entorn privilegiat
amb totes vosaltres! Esperem que hagueu gaudit de tots
els serveis que oferim a l’Estació d’Aransa".
L'esquí nòrdic, de fet, ha estat una molt bona opció en
aquesta temporada. A l'estació de Guils feia tres dècades
que no veien tanta neu, i a Lles de Cerdanya el refugi ha
fet goig durant l'hivern.
La Setmana Santa, blanca
Una setmana blanca. Així és la Setmana Santa d'aquest
2022. Les últimes nevades permeten obrir les pistes d’esquí més dies dels inicialment previstos i amb una molt
bona qualitat de neu. A les estacions hi ha molt més que
esquí fins a final de temporada, amb activitats dirigides
a tots els públics. Seran unes dates ideals per a unes vacances acompanyats per la neu.
Enguany ha tocat guardar el banyador i les samarretes
de màniga curta unes setmanes més. La neu i el fred han
estat protagonistes d'una gran temporada a les estacions d'esquí.
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VOLS VENDRE EL
TEU IMMOBLE?

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

PRIMAVERA A LA CERDANYA
PRIMAVERA A PUIGCERDÀ

Ja és primavera
a Puigcerdà
LA CAPITAL DE LA BAIXA CERDANYA FLOREIX
AQUESTS PROPERS DIES, EL 23 D’ABRIL AMB LES
ROSES DEL SANT JORDI I EL 30 AMB LA FIRA DE
PRIMAVERA

El verd i el bon temps associats a la primavera conviden
a sortir, i en el context de gripalització de la COVID-19
es redoblen esforços per oferir les activitats que solien
aparèixer en les setmanes vinents abans de la pandèmia. Així mateix, s’espera una Diada de Sant Jordi a Puigcerdà el pròxim 23 d’abril, amb les parades de llibres
i roses disposades de banda a banda de la plaça Santa
Maria i l’exposició de novetats i venda de llibres a metres al Passeig 10 d’abril, aquesta darrera a càrrec de la
Biblioteca Comtat de Cerdanya. Amenitzaran la jornada la Mostra de dansa del grup Jove Júnior del Dansart
Cerdanya, els jocs reciclats, la xocolatada a la tarda o
la representació del musical ‘La llegenda de la rosa i el
drac’ a càrrec de l’Associació Cerdanya Musical.
L’abril a Puigcerdà està associat als concursos morfològics del bestiar de raça autòctona, d’on surten els
millors exemplars per a la cria, la carn i els treballs al
camp. En aquest sentit, del 29 d’abril a l’1 de maig se
celebrarà el XVI Concurs Nacional de raça Bruna dels
Pirineus al Recinte firal. El divendres 29 s’assistirà a l’entrada del bestiar boví, el dissabte 30 s’exposarà i el diumenge 1 de maig tindrà lloc el Concurs nacional, amb
l’eliminatòria de les categories de vedelles i braves a les
11 del matí i el veredicte del jurat i lliurament dels premis a la 1 de la tarda. També el dissabte 30 d’abril, la
vila s’espera que estigui plena de gom a gom amb motiu de la 24a Fira de Primavera al Recinte firal. Començarà a les 10 del matí amb l’esmorzar popular i seguirà
a 2/4 de 12 del matí amb el 6è Concurs morfològic de
cavalls sobranys i sobrayes.
Primavera cada dia
L’agenda de Puigcerdà les primeres setmanes de la primavera és extensa, amb gairebé una activitat per dia.
El 16 d’abril a 2/4 de 8 del vespre es projectarà el Do-
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cumental de muntanya organitzat pel GREC al Museu
Cerdà. El diumenge 24 d’abril a les 6 de la tarda el teatre
del Casino Ceretà acollirà el concert del projecte coral
del Conservatori de Música dels Pirineus, i el dimarts 26
d’abril, també al vespre, se celebrarà el Club de lectura llegir per gaudir. A la Biblioteca Comtat de Cerdanya
es comentarà el llibre ‘Muerte con pingüino, d’Andrei
Kurkov. El divendres 29 d’abril serà el torn del Concert
d’alumnes de l’Escola Municipal de Música Issi Fabra de
Puigcerdà, al Museu Cerdà a partir de les 8 del vespre.

PRIMAVERA A LA CERDANYA

1928

92 anys al vostre servei

Feliç
Sant
Jordi
Al bell mig d’una petita vall, prop del poble de
Fontpedrosa, brolla una formidable font termal
a 58º amb virtuts reconegudes des d’antic. A
l’antic establiment termal, i enclavades a
l’orquestra d’un amfiteatre de pedra, es troben
tres llacunes a l’aire lliure. Enmig, dues rampes
de dutxa d’aigua termal a temperatura
constant i regulada.
Aquestes tres piscines exteriors ofereixen un
bany en aigües sulfuroses termals a temperatures al voltant de 37º a l’hivern i 34º a l’estiu i
una profunditat màxima d’ 1,20 m.

Banys de Sant Tomàsí
66360 Fontpedrosa
Tel. (+33) 04 68 97 03 13
www.bains-saint-thomas.fr/cat
Coordenades GPS
Latitud: 42.499851
Longitud: 2.167310

L’Espai Benestar, a l’interior, us ofereix sauna,
hamam amb olis essencials d’eucaliptus, un
vaporàrium amb vapors naturals de sofre (única
a Europa), un espai de relaxació, un gran
hidromassatge amb brolladors i fórmules de
benestar i massatges.
L’aigua termal de Sant Tomàs es troba entre les
més càlides dels Pirineus (58º C). És sulfurosa,
bicarbonatada, rica en fluor, silici i en oligoelements. Aquesta aigua excepcional, utilitzada
de forma natural, té una acció analgèsica,
descontracturant, antial·lèrgica i cicatritzant. El
seu plàncton tèrmic fa que sigui lleugera i suau
per a la pell.
A la “Thermanenceés” es poden comprar
productes bio de cosmètica i benestar
elaborats amb el plàncton tèrmic dels banys.
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2A EDICIÓ DEL CERDANYA MUSIC FESTIVAL

La segona edició del Cerdanya
Music Festival escalfa motors
Els responsables dels terrenys a Alp els
van jugar una mala passada, però la
direcció del Cerdanya Music Festival es
manté ferma per celebrar la segona edició d’un esdeveniment que l’any passat
va omplir amb cadascuna de les propostes plantejades. A mitjans d’agost hi
tornaran, amb una programació per a
absolutament totes les edats. El seu director, Martín Pérez, ens parla del cartell
d’enguany.
La segona edició del festival l’hem
d’anar a trobar a Llívia. Per quin motiu?
No ens ha quedat un altre remei, després que la finca on estàvem l’any passat ens la van trepitjar, per dir-ho d’una
manera suau. Hem hagut de buscar una
altra ubicació, de la qual, aprofito per dir,
n’estic especialment satisfet.
Després de la primera edició, heu decidit plantejar una programació diferent?
Sí, sempre que fas un festival aprens de
cara al següent, veus cap a on van els interessos. Has de preparar una cosa que
per al públic de la Cerdanya sigui important i els satisfaci. Nosaltres fem un festival que es diu Cerdanya Music Festival, i
això ha de ser un motiu d’orgull per a la
seva gent. A l’hora de buscar la nova ubicació, han estat molts els ajuntaments
que ens han demanat que anem a casa
seva. Tothom sap la importància que va
tenir el festival per a la població d’Alp i els
seus voltants. Vull donar les gràcies a la
gent de l’Ajuntament d’Alp. Van ser uns
grans companys de viatge.
L’experiència d’un primer festival serveix per millorar. Quins són els errors
més importants que es van cometre
l’any passat?
Evidentment, l’error més gran va ser
confiar en la paraula d’una gent que ens
va dir que tindríem un espai per sempre,
si així ho volíem, i ha resultat que passat
el primer any li han donat a altres.
Hi haurà festival del 10 al 20 d’agost
amb Fangoria, Sara Baras, God Save
The Queen, Stay Homas, Guitarricadelafuente, Kool & The Gang, Joan
Dausà, Raphael, Niña Pastori i Loquillo.
Brutal.
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Pot sorprendre en un principi. Heu
pujat el nivell d’edat?

ENTREVISTA A MARTÍN
PÉREZ, DIRECTOR DEL
CERDANYA MUSIC
FESTIVAL

El públic més jove té moltes activitats a
la Cerdanya, en forma de bars musicals
o discoteques, i en canvi, hem vist que hi
ha una sèrie de gent de més edat que vol
sortir i passar-s’ho bé, i que l’any passat
ja van omplir el Cerdanya Music Festival.
Com el concert de Rosario, per exemple.
Per exemple, i el públic no era de 20
anys, sinó que potser era d’una mitjana
de 50. Hi havia gent dels 30 als 70 anys.
No hi ha res millor a la vida que aprendre del que estàs observant.
Els únics que repetiran a la Cerdanya
són Joan Dausà i God Save The Queen.
Els altres artistes venen per primera
vegada.
És un esdeveniment portar un astre
mundial com Raphael, que vindrà de
Nova York directament. Que la seva gira
el porti de Nova York a Llívia em sembla
bestial. I després, Niña Pastori, Loquillo,
etc. Vull donar les gràcies a la gent de
Llívia, no puc dir una altra cosa. Quina il·
lusió, quines ganes, quina forma de ferho fàcil!, des del propietari dels terrenys
fins, per descomptat, a la corporació, encapçalada pel seu alcalde. Fa il·lusió treballar amb gent que té tantes ganes que
les coses li vagin bé a la seva població i a
la Cerdanya en general.
Quin serà concretament l’espai?
Tal i com s’arriba a Llívia des de Puigcerdà, a l’altura de l’hípica i el conegut radar
s’ha de girar a mà esquerra. Allà hi ha
uns terrenys de 87.000 metres quadrats
magnífics, plans i preciosos. És on anirem.
Amb Sara Baras aposteu per la dansa.
Té una certa màgia poder veure l’actual
companyia de dansa de Sara Baras en
uns camps de la Cerdanya. Perdoneu,
però és màgic i gairebé impensable.
Niña Pastori arriba amb nou espectacle.
Sí, i per al públic més jove estan Guitarricadelafuente i Stay Homas i, escolta, que
venen els Kool & The Gang!

A la Cerdanya s’hi faran més coses
aquest proper estiu. Heu jugat a contrarestar o heu fet lliurement?
Hem de prescindir de la resta, cadascú fa el que creu convenient. Nosaltres
hem programat allò que hem cregut
més adequat. Tenim el nostre criteri.

PRIMAVERA A LA CERDANYA
TÍTOL APARTAT

La Cerdanya sobre rails
EL TERRITORI REIVINDICA EL FERROCARRIL QUAN
ES COMPLEIXEN CENT ANYS DE L’ARRIBADA DEL
TREN A PUIGCERDÀ

Passat l’estiu, es compliran cent anys de l’arribada del
tren a Puigcerdà, un mitjà de transport que va revolucionar l’accés a la Cerdanya. El ferrocarril va obrir les vies
a l’estiueig d’un seguit de generacions que van fer de la
plana cerdana la seva segona casa. Arribar a l’estació de
Puigcerdà suposava tot un gaudi per als sentits, atès que
el tren permet embadalir-se contemplant el paisatge pirinenc des de la finestra, sense preocupar-se de sortir
de la via. Mostres de l’emoció que suposava arribar a la
Cerdanya en tren a principis del segle XX les podem trobar, per exemple, a la novel·la ‘El joc de l’àngel’, de Carlos
Ruiz Zafón.
Amb motiu del centenari de l’arribada del tren a la capital de la Baixa Cerdanya, el territori reivindica més que
mai els viatges fins al territori en aquest mitjà de locomoció, com a mode de transport més ecològic i sostenible.
L’Ajuntament de Puigcerdà prepara l’edició d’un llibre
especial amb la participació d’autors locals i la inclusió
de fotografies dels primers anys de posada en marxa.

També treballa en la instal·lació d’una exposició retrospectiva que molt probablement s’ubicarà en el vestíbul
de l’estació de Renfe a Puigcerdà, composta per imatges
del fons fotogràfic de la capital a més de donacions particulars. Alhora, el consistori té previst organitzar un acte
institucional commemoratiu.
L’encant del tren groc
Més enllà de l’arribada a la Cerdanya en tren, el territori compta amb una fascinant manera de connectar i
visitar algunes de les poblacions representatives de la
Baixa i l’Alta Cerdanya i, fins i tot, d’altres ubicacions dels
Pirineus Orientals. Es tracta del Tren groc, anomenat ‘el
canari’ per la població local. És ni més ni menys el ferrocarril de via mètrica més alt d’Europa. Recorre 63 quilòmetres salvant espectaculars altiplans entre Vilafranca
de Conflent i la Tor de Querol.
A 30 quilòmetres per hora, el tren groc permet contemplar les espectaculars vistes de la Cerdanya des de les
vies fèrries. Exemples en són els massissos del Cambre
d’Ase o El Carlit, la Bolquera, l’estació més alta de França,
a 1593 metres d’altitud, o les valls de la Tet i l’Eina als
peus del Canigó. Però el que realment deixa sense alè
als usuaris del tren groc són les dues estructures catalogades com a monuments històrics: el viaducte Séjourné
i l’últim pont ferroviari suspès de França, el pont Giscard.
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PRIMAVERA A LA CERDANYA
EL PALLER DE QUEIXANS

"Oferim una fusió entre cuina tradicional i els tocs més innovadors"

El Paller de Queixans és un restaurant mític, com la seva estructura,
tot i que té una nova direcció. Parlem amb Gerard Moreno i Ramon
Abadal, nous responsables de l’establiment, sobre la nova oferta i servei.

als àpats hem introduït plats nous.
Sobretot a l’estiu farem un plat de
Formentera amb llagosta, ou ferrat
i patata. És un plat típic de les Illes i
el volem potenciar aquí a la Cerdanya. També trobem plats per compartir, per exemple, amb pernil del
bo. Pel que fa a la carta, seguirem
amb la mateixa tendència tradicional de Cerdanya i volem potenciar
molt el tema dels esmorzars per a
grups de ciclistes i motoristes que
passin per aquí. Que sàpiguen que
tenen un lloc per venir i hi estaran
molt ben acollits.

L’estructura del Paller de Queixans no pot canviar massa. Quins
són els canvis que heu aplicat?

Quan parlem de plats tradicionals de Cerdanya, parlem de tot,
des de trinxats fins a bolets?

Actualment obrim de dijous a diumenge a partir de les 10 del matí.
Comencem amb els esmorzars i els
dinars. També volem potenciar els
aperitius de tarda, sopars i copes
fins a 2/4 de 3 de la matinada.

Exacte. Ara ha estat l’època de la
tòfona, també. Properament vindrà l’època de bolets. Tornarem a
incorporar-los i poc a poc anirem
fent aquests canvis a la carta.

ENTREVISTA A GERARD
MORENO I RAMON
ABADAL, PROPIETARIS
DEL RESTAURANT EL
PALLER DE QUEIXANS

Són coses que no es feien fins
ara. De quina manera voleu potenciar l’espai?
El vermut, de les 12 del migdia a les
2 de la tarda, volem potenciar-lo
amb rumbes en directe, monòlegs
o sessions de ioga perquè vingui
molta gent en aquestes hores de
mig matí. Tenim una terrassa molt
gran on hi toca el sol tot el dia; la
gent hi estarà molt còmode. Per

Es pot llogar el Paller per a esdeveniments privats?
Sí, i tant, per a qualsevol aniversari,
el Paller està disponible. També per
a banquets, bodes i comunions (Riuen). Treballarem molt i potenciarem l’establiment sobretot a través
de les xarxes socials, d’Instagram,
Facebook i la nostra pàgina web,
que és nova també. Explicarem
cada dia les actuacions i els concerts que farem aquí.

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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PRIMAVERA A LA CERDANYA
LA MARMOTA DESPERTA AL PARC ANIMALIER DELS ANGLES

La marmota
desperta al parc
A LA PRIMAVERA, EL PARC ANIMALIER DELS ANGLES
MOSTRA EL REBROT DE LA NATURA I TOTS ELS ANIMALS QUE ÉS POSSIBLE VEURE EN LA SEVA EXTENSIÓ

El Parc Animalier dels Angles es pot visitar pràcticament
cada dia de l’any, amb algun període de descans que
es pot consultar al seu web. Així i tot, és a la primavera
quan es poden veure tots els animals del Pirineu en el
seu hàbitat natural, ja que cap de les espècies no continua la seva hibernació, ni tan sols la dormilega marmota,
que té la particularitat d’hibernar durant sis mesos, del
novembre a l’abril. Al Parc Animalier, aquests dies ja es
poden sentir els seus xiulets, un mode més de comunicació entre exemplars, a més dels visuals. Al parc es poden veure fins a 12 mamífers diferents, des de les petites
marmotes fins als grans depredadors, el llop i l’os, tant
temuts com admirats.
La primavera també és l’estació en què esclata la vegetació del Pirineu, i al Parc Animalier s’hi concentra bona
part de la vegetació autòctona, que presenta els seus millors colors durant aquesta 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, 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.
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.
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
gratuït al Pla del Mir. 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 descobrirà 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.
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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

PRIMAVERA A LA CERDANYA
PASQÜETES A LLÍVIA

Llívia té fam
de Pasqüetes
DEL 22 AL 25 D'ABRIL S’HAN PROGRAMAT UN MUNT
D'ACTIVITATS EMMARCADES DINS LA PROGRAMACIÓ
DE LA FESTA MAJOR DEL MUNICIPI

El 2021 ja va celebrar-se la festa major de Llívia després
de l'obligada aturada per la pandèmia. Enguany, però,
torna, en un marc de normalitat gairebé plena, una programació que fa evident que el poble té ganes de festa.
De fet, aquest és el lema d'aquest 2022.
Divendres comencen els actes amb un concert nocturn
al poliesportiu, al punt de la mitjanit. El dissabte s’hi preveuen activitats durant tot el dia, pensades per a nens i
nenes, amb un parc d'inflables al matí i espectacles per
als menuts. Tindran lloc al poliesportiu, a partir de les 10
del matí. A la nit continuaran els concerts amb els caps
de cartell de la festa, Cafè Trio, The Covers Band i el Dj
Adrià Ortega.
Diumenge a la tarda, la tradició s'obrirà pas amb el ball
amenitzat per l'Orquestra Montgrins, a partir de les 6 de
la tarda. Abans, a 2/4 d’1, la Cobla Montgrins interpretarà diverses sardanes per ser ballades a la Plaça Major.
Durant tot el dia hom s’hi podrà acostar també al parc
d’inflables. El dia de festiu local, dilluns, hi haurà jocs
a càrrec d’EDR i la Sra. Bombolles, a més de sardanes i
concert-ball a càrrec de la Cobla Selvatana.

EMBOTITS
D’ELABORACIÓ
PRÒPIA
PLATS PER
EMPORTAR
TRINXAT DE CERDANYA
CANALONS DE CARN
CANALONS 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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Mercat artesà
X MOSTRA DE FORMATGES
I PRODUCTES LÀCTICS
DE LA CERDANYA I L'ALT URGELL

ALP

17 d'abril de 2022

Mercat artesà
de 9 a 19h a la Pl. Major
-Convidat: Quesos Guara
-Productors formatgers i artesans de
la Cerdanya i l'Alt Urgell
-Amenitzat pel grup "Els Rendallaires"

IX Concurs de formatges
i productes frescs de la
Cerdanya i l'Alt Urgell
de 11.30 a 13h a la carpa
-Categories al millor formatge:
Or, Plata i Bronze i millor
producte làctic fresc

Organitza:

Col·labora:

del 13 al 17 d'abril de 2022

Restaurants i bars del
municipi oferiran plats
cuinats amb els formatges
presents a la Mostra

PRIMAVERA A LA CERDANYA
MOSTRA DE FORMATGES I PRODUCTES LÀCTICS / BANYS DE SANT TOMÀS

La Mostra de formatges
i productes làctics bufa
deu espelmes
LA FIRA SE CELEBRA EL 17 D’ABRIL AMB UN MERCAT
ARTESÀ, UN CONCURS DE FORMATGES I UNA MOSTRA
DE CUINA

La mostra de formatges i productes làctics de la Cerdanya i l’Alt Urgell bufa aquest any deu espelmes, ni més ni
menys. El 17 d’abril se celebrarà la 10a edició al municipi
d’Alp i a la Molina. La jornada no podria començar de millor manera que amb un mercat artesà a la plaça Major
amb productors de la zona. La trobada serà amenitzada
pel grup Els Randellaires.
Un altre dels plats forts de la mostra, mai millor dit, serà
el 9è concurs de formatges i productes frescs de les dues
comarques catalanes. Cada formatger en podrà presentar tres tipus com a màxim. A partir de 2/4 de 12 del matí
es podran començar a tastar els formatges fins a la 1 de la
tarda. En aquell moment es tancarà la votació i es farà el
recompte. També del 13 al 17 d’abril, se celebra la Mostra
de Cuina, amb formatges als bars i restaurants d’Alp. Durant aquells dies s’hi poden degustar plats elaborats amb
els productes presents a la Mostra de formatges.

Els Banys de Sant Tomàs,
un ampli amfiteatre
L’ESPAI OFEREIX TRES PISCINES EXTERIORS I ALTRES
SERVEIS

Un ampli amfiteatre. Així descriuen els Banys de Sant Tomàs. L’estructura protegeix tres piscines d’aigua calenta
sulfurosa a l’aire lliure. Els efectes benèfics de la seva aigua són reconeguts des de fa temps. Són algunes de les
característiques d’aquests banys situats a Fontpedrosa, a
la Catalunya del Nord, a 1.150 metres d’altitud.
L’espai ofereix tres piscines exteriors a una temperatura
d’uns 37ºC i dues rampes de dutxa d’aigua termal natural.
A l’espai interior s’hi poden trobar tres sales de ‘hammam’
o banys trucs a temperatures progressives, perfumades
amb olis essencials d’eucaliptus, una pica d’aigua freda i
dutxes.
Els banys no acaben aquí, ja que també hi ha instal·lats
dos jacuzzis que dominen el torrent de la Riberola, un espai per descansar i relaxar-se, tres sales destinades a tractaments de bellesa i massatges i, a més, un saló de te. “Un
petit racó del paradís”, asseguren, en un entorn “natural,
protegit i preservat”.
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L L OG UE R
PER
TEMPORAD 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

PRIMAVERA A LA CERDANYA
EL TRIAL CLÀSSIQUES 2D’ALL ESCALFA MOTORS

Torna l’emoció del Trial
Clàssiques 2D’All
LA PROVA PREVEU UN NOU RECORREGUT I NOVES
ZONES PER COMPETIR

El Trial Clàssiques 2D’All torna a escalfar motors després
de molt de temps d’absència, i ho fa en un moment especial, ja que celebra la 20a edició. Prevista per al 21 i 22 de
maig, la prova aprofita la primavera de recuperació de
totes les activitats emblemàtiques de la Cerdanya amb
una renovació del recorregut i de les zones competitives.
L’esdeveniment, organitzat pel Motorclub 80, torna a encabir totes les categories possibles de motocicletes de
trial clàssiques: Groc Pre-65, Pre-75, Clàssic i Plaissance,
Verd Pre-75 i Trialer i Blau Expert.
Tots els participants tindran obsequi, però només els primers classificats de cada categoria obtindran el preuat

trofeu de campions. La prova del 2022 constarà d’una
sola volta amb nous emplaçaments. La sortida en tots
els casos serà al Celler d’All. Per a dissabte 21 de maig
s’han previst un total de 45 quilòmetres i 20 zones amb
proveïment i dinar a Meranges. El primer participant sortirà a les 9 del matí i es donarà sortida als dos pròxims
cada minut. El temps per realitzar la prova serà de sis
hores, a més del dinar. Diumenge, seran igualment 20
zones les plantejades, en un total de 35 quilòmetres per
completar en cinc hores. El proveïment s’efectuarà també a Meranges. La primera sortida es realitzarà a 2/4 de
9 del matí. Molts dels indrets tenen aigua. Les zones o
part d’elles poden ser diferents d’un dia a l’altre.
El nombre de participants està limitat a 180 pilots, amb
prioritat per als que tinguin llicència MC80. També hi ha
límit de places per als seguidors, que han de participar
amb una moto de trial matriculada i assegurada. La inscripció s’ha de fer al web del Motorclub 80 a través d’un
formulari. Durant els dos dies que dura la prova, l’organització ha preparat una sèrie d’actes per celebrar la 20a
edició, especialment pensats per als acompanyants.

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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DE PRIMAVERA
COLLECCIO
NOVA

SAILLAGOUSE
(+33) 468 04 72 30

cosymaison.com

BARCELONE
(+34) 636 831 694

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

cosymaison.com

PRIMAVERA

COLLECCIÓ
SAILLAGOUSE
(+33) 468 04 72 30
BARCELONE
(+34) 636 831 694
MOBLES - LLITS - MATALASSOS - ROBA DE LLIT - DECORACIO - ART DE

