l’estiu a la Cerdanya

L’estiu a la Cerdanya és sinònim d’efervescència cultural, de mesos plens d’activitats
per marcar al calendari, festes majors que
mesclen tradició i modernitat, esdeveniments musicals de primer ordre i propostes
esportives emmarcades en la natura
desbordant del paisatge cerdà.
Viu la Cerdanya torna a ressenyar bona part
d’aquestes activitats perquè els lectors no
es perdin cap de les opcions que es plantegen des del territori.

25 anys

Núm. 16

gratuït

RATAS DEL VIEJO MUNDO
MUSICA ALCHEMICA - LINA TUR BONET
1 01 / 07 La Seu d’Urgell
LA BELLEZZA
2 02 / 07 Palaldà (Els Banys d’Arles)
3 03 / 07 Puigcerdà
ACADÈMIA 1830
LA MÚSICA RELIGIOSA DE
J. S. BACH: LES CANTATES
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5
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TETRAPHILLA ENSEMBLE
MATER
CANIGÓ ENSEMBLE
CANÇONS TRADICIONALS
CATALANES
ARTEAN ENSEMBLE
MISSA HISPÀNICA
ENSEMBLE IL VIAGGIO
ALTER BOCCHERINI
ENSEMBLE BRUDIEU
OFFICIUM DEFUNCTORUM
URGELLENSIS
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08 / 07 Organyà
09 / 07 Ger
10 / 07 Pesillà de la Ribera
09 / 07 Sant Julià dels Garrics (La Vansa i Fórnols)
10 / 07 Palau de Noguera (Tremp)

IL SUD. MÚSICA PER A VIOLÍ DEL
SEICENTO AL SUD D’ITÀLIA
VN – VÍCTOR SORDO
BELLA DIVINA AURORA.
SEBASTIÁN DURÓN I EL SEU
TEMPS

12 16 / 07 Riner
13 17 / 07 Berga

L’APOTEOSI DEL
CONTRAPUNT

14 21 / 07 Castellciutat (La Seu d’Urgell)
15 22 / 07 Tremp
16 23 / 07 Esterri d’Àneu
17 24 / 07 Covet (Isona i Conca Dellà)

22 29 / 07 Berga
23 30 / 07 Alp
24 31 / 07 Els Banys d’Arles

ORQUESTRA BARROCA CATALANA
25 30 / 07 Llívia
CANTS D’AMOR I
D’ESPERANÇA
26 31 / 07 Tremp

27 01 / 08 Estavill (La Torre de Capdella)
28 02 / 08 La Seu d’Urgell
29 03 / 08 La Molina (Alp)
30 05 / 08 Els Banys d’Arles
31 06 / 08 Sant Joan de les Abadesses
32 07 / 08 Riner
33 05 / 08 Sant Feliu de Pallerols
34 06 / 08 Sant Quirze de Pedret (Berga)
35 07 / 08 Montardit de Baix (Sort)

ENSEMBLE EXCALAMATIO
SONATA DA CHIESA.
TENOR DE VIOLÍ

ORQUESTRA DE CAMBRA ILLA DE MENORCA
20 23 / 07 Ripoll
PACE NON TROVO:
LA FORÇA DEL BARROC ITALIÀ
21 24 / 07 Avià
BEETHOVEN,
EL CANT DELS POBLES

EXIT ENSEMBLE

9 15 / 07 Bagà
10 16 / 07 Engolasters (Encamp)
11 17 / 07 Bossòst

MUSICA RESERVATA DE BARCELONA
18 23 / 07 Sort
MOTECTA 1572:
EL JOVE VICTORIA
19 24 / 07 Llívia

KALLIAS ENSEMBLE

SFREGIO

ENSEMBLE TRIFOLIUM

36 08 / 08 Salàs de Pallars
37 09 / 08 Escalarre (La Guingueta d’Àneu)
38 10 / 08 Puigcerdà
39 12 / 08 Gerri de la Sal (Baix Pallars)
40 13 / 08 Tavascan (Lladorre)
41 14 / 08 Coll de Nargó

ARMONÍA CONCERTADA
THE JOSQUIN
SONGBOOK
TEMPERAMENTO
BACH, EN VERSIÓ
I ORIGINAL
RÉSONANCE
ILLUMINATIONS
ENSEMBLE ALFONSÍ
INSTRUMENTS PER LLOAR
A SANTA MARIA
ENSEMBLE LISBOA 1740
MISSA REGALIS

42 13 / 08 La Plana de Mont-ros (La Torre de Capdella)
43 14 / 08 Tiurana
44 15 / 08 Vilanova de Banat (Alàs i Cerc)
45 13 / 08 Estamariu
46 14 / 08 Llanars
47 15 / 08 Berga
48 16 / 08 Maçaners (Saldes)
49 17 / 08 Taüll (Vall de Boí)
50 18 / 08 Niu de l’Àliga (Alp-Bagà)
51 17 / 08 La Seu d’Urgell
52 18 / 08 La Pobla de Segur
53 19 / 08 Castell de Mur
54 20 / 08 Borén (Alt Àneu)
55 21 / 08 Camprodon
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PIZZERIA | TAKE AWAY
RESTAURANT | EVENTS
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RECUPERAR EL TEMPS PERDUT
Els resultats de la vacunació generalitzada i els efectes menys
lesius de les darreres variants han deixat els mesos més durs de la
pandèmia com un mal record, un temps per oblidar i, en el millor
dels casos, un parèntesi en les nostres vides, dos anys que ens han
portat per camins diferents als que estàvem acostumats però que
no han canviat substancialment la nostra manera de fer quan la
situació s’ha normalitzat.
Ara costa dilucidar el pas del temps més recent, si fa un semestre
o tres anys que vam viure un esdeveniment com la festa major
del nostre municipi sense absolutament cap restricció. Els organitzadors de les activitats que amenitzen l’estiu a la Cerdanya tenen
ganes de fer recuperar records i sensacions. La Festa del Roser de
Puigcerdà d’aquest proper juliol, per exemple, serà la primera que
organitzen els actuals govern i comissió de festes tal i com l’havien
dissenyat, sense traves ni frens. “Serà la millor festa major dels
últims anys”, ha assegurat amb entusiasme el regidor de Cultura
i Festes, Àlex Rubio. A Alp i a altres pobles també han preparat la
festa amb la major de les il·lusions.
Per part dels visitants, també hi ha ganes de recuperar el temps
perdut. La baixa amenaça pandèmica i les bones condicions meteorològiques han propiciat una efervescència de mobilitat que ja
s’ha notat a la Cerdanya durant la primavera i que es preveu que
continuï a l’estiu, una de les dues temporades fortes turísticament
parlant per al territori. La Cerdanya s’ha preparat per canalitzar
aquestes visites amb una gran programació d’esdeveniments culturals, molts d’ells vinculats a la música, com és habitual, així com
d’activitats esportives que aprofiten el marc de natura desbordant
del paisatge cerdà. Moltes d’aquestes activitats tornen a ser ressenyades a les pàgines de Viu la Cerdanya perquè els lectors no es
perdin cap de les opcions que es plantegen des del territori.
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Coordinació editorial: Joan Manuel Robles
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Administració: Zaida Picas, Eva Carrasco
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ESTIU A LA CERDANYA
LA CERDANYA A L’ESTIU. ACTIVITATS PER A TOTES LES EDATS

Un estiu ple de vida i
activitats per a totes les
edats a la Cerdanya

Foto: www.puigcerdaturisme.cat

QUAN ARRIBA LA CALOR, LA COMARCA PREN UNA
NOVA DIMENSIÓ ON LES ACTIVITATS A FER ES
MULTIPLIQUEN PER LA SEVA VARIETAT

Sempre és una bona proposta per a visitants i locals
celebrar la revetlla de Sant Joan en un indret tan màgic
com és la Cerdanya. Es pot fer tant a la capital, Puigcerdà, com a qualsevol dels altres pobles, en tant que
l'arribada de l'estiu és un moment a celebrar a tot arreu i en bon ambient en entorns inigualables com els
que ofereix la comarca.

Amb l'arribada de l'estiu la Cerdanya pren un altre
aire. Age celebrarà la seva festa major a partir del dissabte 11 de juny a les 11 de la nit amb un ball, i el
diumenge es faran diferents actes al llarg de tot el dia.

Entre les activitats variades que ofereix habitualment
Puigcerdà cal tenir en compte la pujada al campanar
de Santa Maria, una aturada obligatòria quan el visitant s'arriba a la vila.

El dissabte 11 de juny tindrà lloc també un dels grans
esdeveniments cicloturistes de la comarca, la Marxa
de les 3 Nacions.

Així mateix, i destacant especialment per la seva imponent presència a tota la comarca, són importants
les activitats del GREC, el Club Excursionista de la Cerdanya. Els dies 22 i 23 de juny seran imperdibles les
propostes relacionades amb la Flama del Canigó, destacant l'Ascensió de l'equip de foc Flama Cerdanya fins
al Canigó i amb arribada a Puigcerdà el dia 23 a les 12
del migdia.

L'activitat cultural tampoc s'atura i tant la Biblioteca
Comtat de Cerdanya com el Casino Ceretà són dos
centres importants amb propostes socials i culturals.
El divendres 17 a la biblioteca s'hi presentarà el llibre
'El pirineu per a grans i petits' d'Alfons Brosel. El Casino, per la seva banda, acollirà activitats molt diverses: el dilluns 20 de juny, una mostra de teatre a les
9 del vespre, el dia següent, un concert d'adults a dos
quarts de 9, i tot seguit, la celebració del Dia Mundial
de la Música.

Els dies 24 de juny i 1 de juliol es faran dues passejades, a partir de dos quarts de 9 del matí, i per les
altres propostes, que són la Travessa de Núria el 25
de juny i la Via Pirinenca al Carlit, el 2 de juliol, cal
estar federat.

5

ESTIU 2022

V

ESTIU A LA CERDANYA
FESTA DEL ROSER DE PUIGCERDÀ

La millor Festa del Roser
dels últims anys
L’ACTUAL EQUIP DE GOVERN I LA NOVA COMISSIÓ DE
FESTES VEUEN FINALMENT REALITZADES LES SEVES
EXPECTATIVES AMB LA FESTA MAJOR DE PUIGCERDÀ,
DESPRÉS DE DOS ANYS MOLT DURS PER LA PANDÈMIA

El 2020 la festa major no es va poder celebrar, i al 2021,
ho va fer de manera adaptada, amb reserves prèvies,
vies d’accés i de sortida, mascaretes i gel hidroalcohòlic.
Aquest any sí, a la tercera anirà la vençuda. L’actual equip
de govern municipal i la comissió de festes, creada just
abans de la pandèmia, podran veure realitzades les idees
que tenien per a la Festa del Roser de Puigcerdà, en un
context de plena normalitat. Se celebrarà del 14 al 18 de
juliol.
La festa major del 2022 ho tindrà tot, una programació
tradicional on no hi faltarà cap element, i una de musical
molt d’acord amb el que demanden els vilatans. Pel que fa
al primer grup d’actes, no s’hi trobarà a faltar res, des dels
gegants als dimonis, passant per la trobada de castells, les
sardanes -ballades sense restriccions- i les havaneres. A
més, s’incorporarà l’actuació de grups de bastoners i bastoneres de nova creació. Una altra novetat serà el retorn
de les gimcanes i, entre elles, la de Nyerros i Cadells, dos
grups de la vila eternament enfrontats. L’activitat s’havia
perdut en les darreres edicions i enguany tornarà amb la
voluntat de quedar-se.
Després d’una festa cancel·lada i una altra de descafeïnada per força major, l’equip de govern i la nova comissió de
festes van posar-se a treballar en l’edició del 2022 ja amb
l’entrada del curs, el 2021. A través d’una enquesta difosa
a les xarxes socials, van demanar als veïns les seves preferències musicals per a les festes. Òbviament, “les respostes van ser moltes i molt variades”, tal i com confirma el
regidor de Cultura i Festes, Àlex Rubio, però sí van dibuixar una tendència guanyadora: “la predilecció dels veïns
pels grups de versions”. És per això que en la programació
de la Festa del Roser d’enguany “hi haurà un grup de versions cada dia”, entre ells, La banda del coche rojo o Hotel
Cochambre, un habitual a les festes de la Cerdanya, i “el
més demanat de manera destacada” a l’enquesta promoguda des de l’organització, com assegura el regidor.
Els concerts seran completats amb Dj locals fins a altes
hores de la matinada. Per la seva banda, la Sra. Tomasa
donarà el contrapunt al cartell musical, amb una proposta alternativa i poc habitual a les festes majors que, tot
i això, pot funcionar molt bé. “El govern i a comissió de
festes organitzaran la primera festa major amb normalitat després de la pandèmia i la millor dels últims anys a
Puigcerdà”, assegura el regidor Àlex Rubio. Caldrà ser-hi
per veure-la i viure-la.
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PARC DELS BÚNQUERS DE MARTINET I MONTELLÀ

Quan Franco no es fiava
de ningú
EL PARC DELS BÚNQUERS DE MARTINET I MONTELLÀ
MOSTRA L’ALTA TENSIÓ DE LA POSTGUERRA EN
PEDRA PERQUÈ LA HISTÒRIA NO ES TORNI A REPETIR

Fins als nostres dies ha arribat documentació que acredita
com durant la Segona Guerra Mundial el dictador Francisco Franco es va arribar a malfiar fins i tot dels aliats que
l’havien ajudat a guanyar la Guerra Civil Espanyola, el govern i l’exèrcit nazi d’Adolf Hitler. El cap de l’Estat del règim
franquista recelava que la Wehrmacht, les forces armades
alemanyes, es plantegés una incursió en territori espanyol
des de la França ocupada amb l’objectiu d’envair i ocupar
Gibraltar. Més tard, el 1944, l’alliberament de França va
obrir la porta a una altra desconfiança per part de la cúpula
política i militar franquista: l’amenaça d’una possible invasió de les forces aliades a Occident. Totes aquestes qüestions van donar peu al ciclopi projecte de línia fortificada
al llarg dels Pirineus que es va executar en diverses fases.
Malgrat que la infraestructura va quedar-se finalment en
la meitat del que s’havia projectat –dels 10.000 búnquers
projectats se’n van fer finalment uns 5.000 aproximadament-, la Cerdanya va concentrar una de les majors infraestructures de búnquers, en ser una de les principals vies
de penetració a través dels Pirineus. De tota la línia construïda al territori, el Parc dels Búnquers de Martinet i Montellà en concentra i preserva una de les millors mostres,
amb fins a vuit búnquers de diferents tipus, entre punts de
combat i d’artilleria, els anomenats nius de metralladores
i un entramat de galeries subterrànies connectades entre
si. També compta amb un centre de visitants on, a través
del llenguatge audiovisual, s’explica el context històric que
va propiciar la construcció d’una de les línies fortificades
més grans d’Europa, transmetent les sensacions d’angoixa
i d’incertesa d’una època convulsa, des del punt de vista
dels soldats però també dels operaris que la van construir,
persones que feien el servei militar obligatori o batallons
de treball forçat, tots ells en condicions de treball precari.
Tot aquest complex museogràfic, audiovisual i exterior,
està pensat amb un sol objectiu, segons expliquen des del
parc de Martinet: recuperar la memòria històrica d’un episodi determinat de la Cerdanya i del país i posar-la a l’abast
del públic per crear-ne consciència entre les generacions
actuals i que la història no es torni a repetir.
A punt per a la temporada d’estiu
Actualment, el Parc dels Búnquers de Martinet i Montellà
de Cerdanya es pot visitar els caps de setmana i també
entre setmana però per a grups concertats amb reserva.
Mentrestant, preparen els nous horaris d’estiu, amb visites
molt més obertes i accessibles durant els mesos de juliol i
agost. Tota la informació d’horaris i visites es pot consultar
a la pàgina web bunquersmartinet.net.
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LLOGUER
P ER
T EM P O R A D 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
de 240 a 330m
VE Parcel·les
2, 3 i 4 habitacions
2

830€

185€

130€

770€

160€

120€

580€

125€

90€

Edelweiss
6 adults

890€

195€

145€

840€

185€

125€

650€

140€

98€

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

620€

130€

95€

450€

98€

70€

390€

95€

60€

Angélique
4 adults + 3 nens

790€

170€

125€

660€

145€

98€

550€

120€

85€

E

D

Gentiane
6 adults + 2 nens

Totalment equipades
De 55.000 a 175.000€

IVA inclòs, sense despeses de notari

XA

A

Tarifes vàlides
del 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

ESTIU A LA CERDANYA
FESTA MAJOR D’ALP

Alp està de festa
LA FESTA MAJOR DE LA VILA CERDANA ARRIBA AMB UNA PROGRAMACIÓ PER A TOTES LES EDATS QUE
MARIDA TRADICIÓ I SONS MODERNS A PARTS IGUALS

A finals d'aquest mes de juny, a la Baixa Cerdanya, el municipi d'Alp celebra la seva festa major, amb activitats per
a tots els públics, des de petits fins a grans, els dies 28 i 29
de juny i de l'1 al 3 de juliol.

de Botifarra al teatre municipal, a 2/4 de 4 de la tarda. Per
acabar, el diumenge al dematí es faran els partits de futbol,
a 2/4 de 10 el femení i a 2/4 d’11 el masculí.

Els Gegants i Grallers d'Alp hi participaran el segon dia
de festes al matí. També hi haurà inflables a les tardes,
tant divendres com dissabte, a l'avinguda Pirineus. Així
mateix, el dissabte a la tarda es portaran a terme danses
urbanes a la pista de patins. A més a més, l'últim dia pel
dematí, el grup musical Xiula portarà un espectacle per
als més petits.

De concerts n’hi haurà força. El primer d'ells serà el dimecres 29 a la tarda, a càrrec de l'Orquestra Selvatana, al
Palau de congressos i esports. Un altre, el primer dia de
juny, a 2/4 de 12, amb 'Besos de Perro', grup tribut a Marea, i, seguidament, serà el tron del Grup Versions Waikiki.
Per tancar, el dissabte dia 2, a la mateixa hora al camp de
futbol, actuarà la Mala Rodríguez, seguida de Festa Fluor i
els Dj.'s P. Ravetllat i A. Ramírez.

El primer dia s'obriran les festes a les vuit del vespre amb
el repicament de campanes i, seguidament, se celebrarà el
sopar popular, amb entrada anticipada de cinc euros, amenitzat per Margarita Torner a la Plaça Major. El mateix dia,
els focs artificials aniran a càrrec dels Dimonis de Puigcerdà. A més d'això, aquest any recorrerà els carrers del poble
per catorzena vegada el Tractour, molt recomanable per a
totes les edats. El segon dia de juny tindrà lloc el Campionat

Pel que fa a la cultura més tradicional, el primer dia a
les deu de la nit a la plaça Santa Creu es ballaren Sardanes amb la Cobla de la ciutat de Manresa. Tanmateix,
l'endemà a les onze, se celebrarà la Missa solemne. Just
després, al migdia, hi haurà més Sardanes a la plaça major del poble. L'últim dia de les festes majors a la tarda,
Coldeixamples estrenarà l'obra 'Festa Major!' al teatre
municipal.
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FESTA MAJOR D'ALP
SANT PERE - 2022
DEL 28 DE JUNY AL 3 DE JULIOL

DIMARTS 28
20.00h: REPICAMENT DE CAMPANES
20.30h: SOPAR POPULAR amenitzat per Margarita
Torner, Esteve Rivero i Roger Pons, a la Pl. Major
(Preu: 5€, venda anticipada de tiquets fins el dia 26 a la
Llibreria Canal)
22.00h: SARDANES amb la Cobla Ciutat de Manresa
a la Pl. Santa Creu
23.30h: FOCS ARTIFICIALS a càrrec dels Dimonis de
Puigcerdà llançats des de la zona de l’escola

DIMECRES 29
11.00h: MISSA solemne amb acompanyament
de la Cobla Selvatana. A continuació,
CERCAVILA amb els Gegants i Grallers d’Alp *
13.00h: SARDANES a càrrec de la Cobla Selvatana a
la Pl. Major
18.30h: CONCERT a càrrec de l'Orquestra
Selvatana al Palau de congressos i esports

DIVENDRES 1
De 17 a 20h: INFLABLES a l’Av. Pirineus *
20.30h: XIV TRACTOUR, acompanyat per la
Xaranga Maracuyà. Inici a la Pl. Casino
23.30h: CONCERT BESOS DE PERRO,
tribut a MAREA, a la pista de patins
Seguidament, Grup de Versions WAIKIKI
(*) Activitat infantil i/o juvenil

DISSABTE 2
12.30h: Inici de temporada
amb Airstream a la Pl. Major
15.30h: CAMPIONAT DE BOTIFARRA al Teatre
De 17 a 20h: INFLABLES a l’Av. Pirineus *
18.00h: TRANSMISSIONS, danses urbanes
a la pista de patins *
23.30h: Concert de la MALA
RODRIGUEZ al camp de futbol
Seguidament,
FESTA FLUOR espectacle
sorpresa: llums, balls i molt més...
DJ'S P. Ravetllat i A. Ramirez, fins a la matinada

DIUMENGE 3
PARTITS DE FUTBOL de Festa Major
9.30h: Femení / 10.30h: Masculí
12.30h: CONCERT INFANTIL amb
XIULA al camp de futbol *
18.30h: TEATRE a càrrec dels
COLDEIXAMPLES al
Teatre municipal
amb l'estrena
de l'obra
"FESTA
MAJOR!"

ESTIU A LA CERDANYA
PUJADA ALP 2500

"Hem aconseguit convertir
una prova més a un cap de
setmana de festa del motor"
ENTREVISTA A GUILLEM PÉREZ,
ORGANITZADOR DE PUJADA ALP 2500 I
RALLYSPRINT DE LA CERDANYA
Quan s'apropa l'estiu i la neu deixa de centrar la majoria
d'activitat esportiva de la comarca, una de les cites imprescindibles està relacionada amb el motor i Alp. És l'anomenat Festival Motorsport Alp 2500, que té lloc el cap de setmana del 16 i 17 de juliol. Parlem amb Guillem Pérez, un
dels seus responsables.
Aquesta és l'onzena edició de La Pujada Alp 2500. La
prova ja està consolidada, no?
I tant, però més enllà d'això, del que estem més satisfets
és d'haver pogut convertir Alp en una ubicació per fer el
Festival Motorsport Alp 2500, que inclou més proves que
la pròpia pujada. Enguany, a més de la Pujada, farem també el RallySprint així com la trobada de clàssics. Això s'ha
convertit en una gran festa del motor al llarg de tot el cap
de setmana.
Per què heu considerat que Alp és la millor ubicació per
tirar endavant aquest projecte?
En primer lloc, perquè la carretera que utilitzem, la GI-400,
és fantàstica per poder acollir les dues proves. En segon
lloc, perquè l'Ajuntament d'Alp ha cregut sempre en nosaltres i les nostres idees. Si des del consistori no ens haguessin escoltat, mai no ho hauriem aconseguit. Els restaurants
i hotels d'Alp i el poble sencer, a través de voluntariat i organització també s'ha bolcat amb nosaltres i això ens permet
tirar endavant el projecte.
Què tenen d'especial La Pujada Alp 2500 i el RallySprint?
Més enllà que pujar a passar un cap de setmana a Alp i la
Cerdanya ja és un bon pla, a nivell de motor l'ambient és
molt bo. La trobada de clàssics ajuda molt a generar un
bon ambient al llarg dels dos dies, però a més a més, tant
la carretera com els diversos cotxes, i també el format de
les proves, és molt atractiu i fa que la gent tingui ganes de
venir i l'atmosfera sigui molt maca.
Quants participants teniu previstos per a les dues proves?
Estem en el procés d'inscripcions encara i dir número de
participants de cada prova és complicat. Podem guiar-nos
per les edicions passades, que ens moviem en la quarantena de participants al Rally i una setantena a La Pujada.
Per a una persona que no ha trepitjat mai el món del motor, com li explicaries del Festival Motorsport Alp 2500?
Doncs li diria que coneixerà un mon nou, en un ambient
molt sa, molt familiar. Hi venen moltes famílies amb nens
a gaudir de les proves i l'ambient. I també diria que tant La
Pujada com el RallySprint són de les millors proves per a un
espectador novell, perquè la carretera i les proves ens permeten que constantment vagin passant cotxes i la gent pugui gaudir d'un espectacle únic en un entorn incomparable.
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VOLS VENDRE EL
TEU IMMOBLE?

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

ESTIU A LA CERDANYA
FEMAP. ENTREVISTA A JOSEP MARIA DUTRÈN

Torna el Festival de
Música Antiga dels
Pirineus a la Cerdanya
EL FESTIVAL CELEBRARÀ LA SEVA 11A EDICIÓ REPARTIT EN CINC INDRETS DIFERENTS DE LA COMARCA:
PUIGCERDÀ, ALP, LLÍVIA, LA MOLINA I GER

El Festival de Música Antiga dels Pirineus celebrarà la
seva onzena edició, com sempre, repartit per diverses
poblacions i indrets emblemàtics del Pirineu Català des
de l'1 de juliol i fins el proper 21 d'agost. La Cerdanya hi
té un pes important, amb concerts diversos que es distribuiran arreu del territori.
Alp acollirà dos recitals. Un serà al Teatre Municipal el
dia 30 de juliol a les 9 del vespre per part de Kallias Ensemble, que interpretaran cançons folklòriques de diversos països europeus arranjades per Beethoven. L'altre,
serà el 3 d'agost a les 7 del vespre a l'església de la Mare
de Déu de les Neus, a la Molina. El conjunt Ratas del Viejo
Mundo interpretaran diverses obres del segle XVI, fent
servir principalment la veu com a eina de transmissió de
l'obra, així com l'acompanyament d'un llaüt.
El 9 de juliol serà Ger l'escenari d'un dels concerts, en
concret l'església de Sant Coloma a les 8 del vespre. Allà,
l'Acadèmia 1830 interpretarà música religiosa de J.S.
Bach. Es tracta d'un conjunt que consta de més d'una
vintena de veus masculines i femenines que s'especialitza en música litúrgica basada en la tradició protestant
que els compositors alemanys del segle XVI van abraçar.
L'església de la Mare de Déu dels Àngels de Llívia serà
l'indret on tindran dos concerts més, a finals de juliol tots
dos.
El primer serà el 24 de juliol a les 6 de la tarda, a càrrec
de Música Reservata de Barcelona, que homenatgerà
les primeres composicions de Tomás Luis de Victoria, de
450 anys d'antiguitat. Va ser una col•lecció d'obres que
serà presentada tal com la va concebre el compositor.
L'altre concert serà el dia 30 de juliol, també a les 6.
L'Orquestra Barroca Catalana interpretarà Cants d'amor
i esperança, amb obres de Bach i Händel. La soprano
Soledad Cardoso estarà acompanyada per l'orquestra
per intrepretar aquests temes. Aquest recital forma part
dels anomenats 'Concerts amb gust', on hi haurà la degustació de vins i formatges locals en acabar.
Puigcerdà serà la ubicació de dos concerts més, tots dos
a l'església de Sant Domènec.
Musica Alchemica presentarà el 3 de juliol a les 10 del
vespre La Bellezza. Aquest programa inclou obres diversses de l'stylus fantasticus, del primer barroc i sonates
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de grans virtuosos del violí, del moment en què aquest
instruments van agafar protagonisme com a solistes. Al
concert s'hi podrà gaudir d'una autèntica exhuberància
de sons per als sentits propis d'una època que anhelava commoure l'ànima i expressar les passions humanes
amb la màxima intensitat.
Ensemble Exclamatio seran els encarregats d'executar
el segon concert de la capital cerdana, el 10 d'agost a
les 10 del vespre. Interpretaran obres de Bach i Vivaldi
entre altres, amb un trio de corda sumat a la presència
d'un orgue.
Ambdós concerts aniran complementats d'una activitat
extra, una passejada en barca per l'estany de Puigcerdà. Una activitat que tindrà lloc tots dos dies en horari
d'11:00 a 13:30 i de 16:45 a 20:30, com a prova d'un festival que vol anar molt més enllà de la música.

ESTIU A LA CERDANYA
FEMAP. ENTREVISTA A JOSEP MARIA DUTRÈN

"Arriba una nova edició del Festival de Música Antiga
del Pirineu"
ENTREVISTA A
JOSEP MARIA DUTREN,
DIRECTOR FEMAP
Com valora el paper de la Cerdanya en aquest festival?
El paper de la Cerdanya és un paper important. El festival es desenvolupa des de la Vall d’Aran fins el
Ripollès i totes les comarques són
importants. Però la Cerdanya és
una que està en expansió, hem incorporat el municipi de Ger. Hem
ampliat els concerts d’Alp, hi hauran dos en comptes d’un, a part del
de Niu d’Àliga. Per tant és un espai
clau.
El festival vol arrelar-se al territori a través d’activitats i relació
del públic amb el producte local i
l’indret on es fa. De quina manera voleu impulsar aquest vincle?
Ho fem a través de diverses vies.
Per exemple, aquest any tenim els
concerts de gust en els que hi ha
degustacions de formatge, d’embotit o de vi fins a la sortida del
concert, sempre amb productes kilòmetre zero. O també la promoció
a través de les activitats culturals,
tots els concerts tenen una activitat associada que pot ser una visita a un monument, una passejada
guiada pel poble, una excursió o

qualsevol activitat que promogui el
patrimoni del territori.
Enguany hi ha cinc localitats de
la comarca implicades. Què hi ha
d’especial en cada ubicació de
concert? Per què els heu triat?
Crec que l’especial és tot el Pirineu
en si mateix, no indret per indret.
Però clar, què té d’especial Puigcerdà? O Alp? Bé, són municipis del
Pirineu, són municipis que estan
lluny de les grans aglomeracions,
són municipis on els cal la cultura
que va només a les grans ciutats
també els pugui arribar i en aquest
sentit busquem aquest vincle entre
cultura i territori.
El territori convidat d’aquesta
edició són les Illes Balears. Això
com es notarà?
Es notarà en què dels cinquanta-cinc grups en el festival, nou són
grups provinents de les Illes Balears, entre ells, algun que passa per
la Cerdanya. A Puigcerdà hi ha per
exemple el concert de l’Ida Corr.
Esteu en l’onzena edició. Com us
ha afectat la pandèmia? Esteu
tornant a la normalitat i en creixement? Faci’m una perspectiva
per aquesta edició.
El festival està en trajectòria ascendent des del primer any i el 2019

varem arribar al cim. El 2020 vam
haver de tancar per la pandèmia i
el darrer estiu vam reprendre l’activitat, però es va notar una baixada en comparació amb el 2019.
En primer lloc, no hi havia turisme.
En segon, les esglésies, els centres,
tots el llocs on es fan els concerts,
tenien restriccions d’aforament. No
podíem omplir-los sinó que havíem
de treballar amb el 70% i, a més a
més, a la gent no li feia gràcia entrar
en espais tancats, encara que fos
amb mascareta. Per això el 2021 va
haver aquest davallada. Fins i tot
algun municipi es va retirar perquè
li feia certa por. Però jo espero que
aquest 2022 ho recuperarem tot.
D’entrada tenim més municipis que
mai, més concerts que mai, no hi
haurà restriccions, es podrà entrar
als concerts sense mascareta i jo
espero que es pugui recuperar el
terreny perdut.

1928

94 anys
al vostre servei
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ESTIU A LA CERDANYA
L’OPORTUNITAT DELS JOCS OLÍMPICS. ENTREVISTA A ALBERT PIÑEIRA

"Més important que els 15 dies dels Jocs serà el llegat
que pugui quedar al territori"
Entrevista a
Albert Piñeira,
alcalde de Puigcerdà

La manca d’acord amb el govern de
l’Aragó ha fos les possibles concrecions sobre una candidatura olímpica i ha retardat la consulta que
s’havia de fer al territori sobre la
conveniència o no d’uns Jocs Olímpics d’Hivern al Pirineu, però l’alcalde de Puigcerdà i vicepresident de
la Diputació de Girona, Albert Piñeira, segueix convençut que la proposta és una oportunitat i tindrà un
impacte positiu per al territori, més
enllà dels dies que duri l’esdeveniment esportiu. En parlem a l’Ajuntament de la capital cerdana, a uns
dies de la posada en marxa de tota
programació prevista per a l’estiu.
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Les tensions amb el govern aragonès han desangelat momentàniament les aspiracions de la
candidatura olímpica al Pirineu.
Segueix pensant que és una oportunitat per la qual cal apostar?
Sí, crec que és important. La nostra
posició és que, amb Aragó o sense
Aragó, aquesta candidatura olímpica hi ha de ser; si pot ser d’acord
amb un concepte de Pirineu molt
més ampli, perfecte, i si finalment
no fos possible, penso que s’hauria
de tirar endavant igualment. És un
projecte estratègic i una oportunitat per al Pirineu. Hi apostem i hi
creiem.
La consulta s’ha vist retardada
per la manca d’acord. També
creu que és important prendre el
pols al territori?
Sí, quan parlem d’un projecte que
és tan important per al Pirineu, és

important i és necessari que la ciutadania es pronunciï i digui si vol
aquets projecte, i no podem anarnos-en massa enllà, si s’ha de presentar una candidatura de cara als
Jocs Olímpics del 2030. Penso, també, que és important que es faci un
esforç per part de les institucions
i del Govern de la Generalitat per
explicar-li a la ciutadania el projecte, perquè el conegui bé i voti amb
coneixement de causa.
Creu que la inversió que se’n
derivi pot impactar positivament
en el territori?
Nosaltres li veiem tot un seguit
d’avantatges. Un de molt clar és
la millora de les infraestructures.
Sempre posem l’exemple de l’R3.
S’ha d’aprofitar que hi ha candidatura olímpica per arreglar la línia
del tren. Cada vegada que hi ha
projectes d’aquest tipus, actuen

ESTIU A LA CERDANYA
L’OPORTUNITAT DELS JOCS OLÍMPICS. ENTREVISTA A ALBERT PIÑEIRA

de catalitzador perquè es desenvolupin infraestructures i serveis
que són necessaris. Si es fan unes
petites viles per acollir esportistes o la família olímpica, les hem
d’aprofitar per després tenir habitatge de protecció oficial i accés al
primer habitatge, que és un dels
problemes que té el Pirineu. També veiem que és una oportunitat
de promoció dels esports d’hivern,
tant de neu com de gel, molt característics de la zona, i de generar activitat econòmica i llocs de treball.
Sobretot nosaltres insistim molt en
el concepte que els 15 o 16 dies de
Jocs és el llegat que pugui quedar
per al nostre territori, com en el
seu dia van fer els Jocs Olímpics per
Barcelona. Aquí es tracta de pensar
bé què poden fer els Jocs per un
territori i no tant què pot fer un territori pels Jocs.
Us preocupen les perspectives de
menys neu al Pirineu?
Aquest és un problema i una reflexió més general, de model de les

estacions d’esquí. És evident que
estem en un context de canvi climàtic, per això nosaltres insistim que
la candidatura ha de tenir molt presents els criteris de sostenibilitat
mediambiental. Igualment, creiem
que és positiu perquè ens ajudaria
a posicionar el Pirineu en el mapa,
i el Pirineu és molt més que l’esquí.
A nosaltres ens agrada parlar més
d’estacions de muntanya.
La festa major donarà el tret de
sortida a la programació d’estiu
de Puigcerdà. Com l’heu plantejat enguany?
La nostra previsió és que puguem
tenir un estiu normal pel que fa a
les activitats esportives, culturals,
lúdiques i socials. Estem contents,
venim de dos anys en què això no
ha estat així. Al juliol tenim la Setmana Cultural del Roser, la festa
major i la Universitat d’estiu. Tenim
moltes competicions esportives
previstes, la Festa de l’Estany, una
data molt important a Puigcerdà.
Els festivals culturals també ocupen

un espai important. Nosaltres fem
el Festival de Música de Cerdanya
conjuntament amb Llívia, el Festival Transfronterer conjuntament
amb Bourg-Madame i el Festival de
Cinema i el Puigcerdà Music Festival, en els quals l’Ajuntament hi col·
labora tot i que són d’iniciativa privada. Aquest any, a l’oferta musical
s’afegeix una proposta molt potent
que és el Summer Fest Cerdanya,
que es farà aquí a Puigcerdà, que té
un cartell musical de luxe. En definitiva, a l’estiu tindrem moltes propostes i esperem que sigui normal
des de tots els punts de vista, amb
una bona ocupació.
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ESTIU A LA CERDANYA
DESCOBRINT PRULLANS

Descobrint Prullans
EL POBLE CERDÀ OFEREIX HOSPITALITAT, COMODITAT
I GRATES SORPRESES ALS VIATGERS POC PREVISORS

Foto: bunquersmartinet.net

Aquest petit municipi està situat al centre de la Baixa
Cerdanya. Entre els seus interessos locals, podem destacar-ne els següents.
L'església romànica de Sant Esteve
Construïda al segle XII, pertany a la parròquia local des del
segle X. Durant el segle XVI va ser modificada amb l'addició del campanar de la torre. Destaquen el seu sistema de
portes de vidre juntament amb la pica baptismal i l'absis,
d'obra original i en bon estat. El museu diocesà es troba
allà mateix amb una exposició dels objectes de l'església. Adjacent a la mateixa església, se situa la Torre dels
Barons, seu de la baronia de Prullans. Tot i ser propietat
privada, es pot veure des de l'exterior. Una altra església
local és l'anomenada església de la Mare de Déu del Roser, més antiga, amb un estil romànic primitiu, del segle X.
Els dolmens d’Oren
Just damunt del poble descobrim una gran quantitat de
cabanes i d'abrics de pedra seca. Altrament, una mica
més al nord del poble, s’hi troben els dolmens d'Oren, estructures arquitectòniques de tipus megalític, on s’hi van
descobrir restes humanes i eines. No gaire lluny, a la Cova
d'Anes, que té una llargada de fins a 335 m, hi ha jaciments d'ossos humans i ceràmics.

Foto: bunquersmartinet.net

Foto: bunquersmartinet.net

Camins encreuats
Pels fans del senderisme també hi ha opcions, com el
Camí dels Bons Homes, que passa pel poble en direcció
nord-oest (GR-107). Cap al sud de la localitat, també hi trobem la Volta al parc natural del Cadí-Moixeró (GR-150), la
qual té el privilegi d'ostentar unes vistes magnífiques des
del mirador del Cadí.
En últim lloc, una petita curiositat que hi poden trobar a
la masia d’Oren són els camps de cereal conreat a més
altura de tota la península Ibèrica, concretament, a 1.700
metres.
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ESTIU A LA CERDANYA
EL PARC ANIMALIER DELS ANGLES: OBERT TOT L’ANY

El Parc Animalier,
obert tot l'any
A L'ESTIU, EL PARC ANIMALIER DELS ANGLES
MOSTRA L'ESPLENDOR 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.
L'estiu 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

ESTIU A LA CERDANYA
DIVERSIÓ ENMIG DE LA NATURA

Un marc incomparable
L’ESTIU OFEREIX LES MILLORS OPCIONS D’ACTIVITATS
A L’AIRE LLIURE I LA CERDANYA TÉ UN DELS MILLORS
PAISATGES PER DUR-LES A TERME

L’estiu torna a ser una de les millors temporades de l’any
per realitzar activitats a la Cerdanya i, novament, és el
paisatge qui proporciona un marc immillorable per durles a terme. Les propostes són incomptables. Només per
recórrer els diferents senders a peu o en bicicleta serien
necessàries diverses vides. El relleu i els cursos fluvials del
territori permeten arriscar un xic més en la pràctica de
l’esport. Tanmateix, també hi ha activitats accessibles per
a tota la família i d’on es poden extreure les millors fotografies. Aquí ressenyem només algunes de les moltes
propostes.
Imagineu ser entre el públic d’un festival de música mentre
sou testimonis d’una posta de sol a la Cerdanya? Aquesta
és, doncs, la proposta del festivalet Sons de l’Era, que dissabte 18 de juny a partir de les 6 de la tarda ofereix activitats i jocs per a infants i adults a Prats i Sansor, continuant
amb la música d’Amor de Dj. Moon Vision i Rita la Pinchaora
ja entrada la nit en aquest municipi de la Baixa Cerdanya.
Un dia després, Lles acull la Xtrail, amb proves de 15, 30 i
45 quilòmetres. S’hi pot participar de manera activa però
també com a espectador, tot gaudint de la natura.

El 23 de juny, l’arribada de la Flama del Canigó ofereix, a
banda de la possibilitat de participar d’un dels actes més
emotius de la cultura popular catalana, l’oportunitat d’admirar els impressionants paisatges i entorns per on passa.
Des de 2/4 de 8 del matí, la flama, procedent del Canigó,
recorrerà els municipis de Vilafranca de Conflent, Montllús,
Sallagosa, Llívia, La Guingueta d’Ix, Puigcerdà, Alp, Ger, Bellver i, finalment, Martinet, abans de seguir en direcció a la
Seu d’Urgell.
Qui sigui a la Cerdanya amb nens i nenes el 9 de juliol, ha
de considerar la possibilitat de passar-se per Bolvir. Aquella
tarda hi trobaran un tobogan aquàtic al Torrent dels Agustins. D’altra banda, els ciclistes més o menys experimentats
tenen una cita a la 7a Alp-Cerdanya Cycle Tour. En aquesta
prova esportiva, els participants poden participar en la modalitat Sport, de 89 quilòmetres i un desnivell acumulat de
1.267 metres, i a partir d’aquí, la Medial o l’Endurance, que
suma més reptes pel que fa a distància i desnivell. Segons
la categoria, el recorregut permet travessar ports de postal
com el Coll del Calvari de Font-Romeu, el Coll de la Llosa, el
de la Creu o Masella.
Aquest estiu, i en diferents dies, un projecte en col·laboració amb el Bisbat d’Urgell permet recórrer les esglésies de
la Cerdanya i el paisatge que les separa. El recorregut de
l’Obaga permet conèixer les esglésies de Santa Maria de
Talló i Sant Julià de Pedra, a Bellver, Sant Joan Baptista, a Riu
de Cerdanya, i Sant Pere d’Alp. El recorregut dit Portalades,
per la seva banda, permet descobrir Sant Esteve de Guils,
Santa Eugènia de Saga, Sant Climent de Gréixer o Sant Pere
d’Olopte. Finalment, el recorregut de la Solana porta a Santa Maria d’All, Santa Maria de Quadres, Santa Cecília i Sant
Climent de Talltorta, aquestes últimes a Bollvir.
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L’ÚNIC CANAL
D’AIGÜES BRAVES
SOSTENIBLE ENERGÈTICAMENT

ESPORTS D’AVENTURA: RÀFTING · PIRAGÜISME · OPEN KAYAK · BTT · STAND UP PADDLE...

973 36 00 92
Ctra. Circumval·lació, s/n La Seu d’Urgell

www.raftingparc.cat

Segueix-nos a
@raftingparc

ESTIU A LA CERDANYA
CERDANYA MUSIC FESTIVAL: MÉS QUE MÚSICA

"Cerdanya Music Festival: més que música"
EL FESTIVAL QUE APEL·LA
ALS SENTITS OFEREIX TRESORS COM L’ESPECTACLE
‘ALMA’ DE SARA BARAS EN LA
SEVA SEGONA EDICIÓ

I estem molt contents, perquè el
públic sempre respon a les nostres
propostes d’una manera preciosa.
L’estem compartint amb tota l’ànima, perquè l’espectacle en té molta.

Fangoria, Stay Homas, Raphael, Niña
Pastori, Loquillo... i Sara Baras. Entre
els artistes que trepitjaran la Cerdanya per primera vegada de la mà del
Cerdanya Music Festival, també s’hi
troba la reputada ballarina i coreògrafa gaditana, guardonada amb el
Premi Nacional de Dansa el 2003 i
la Medalla d’Or al Mèrit de les Belles
Arts el 2020. ‘Alma’, l’espectacle que
portarà a Llívia el proper 11 d’agost,
és una abraçada amorosa entre el
flamenc i el bolero per arribar a la
‘bulería’, la ‘soleá’, la ‘seguiriya’, la
‘caña’ o el ‘garrotín’, estils que ens
transporten a llocs coneguts i enyorats a través del ball flamenc.

Quantes persones sou sobre l’escenari?
Set músics en directe dirigits per
Keko Baldomero i set ballarins, cinc
noies que ballen meravellosament,
que porten molts anys a la companyia, a més de Daniel Saltares i jo
mateixa.

Amb quines ganes tornes als escenaris?
Amb molta il·lusió per tornar a entregar l’ànima, el cor i el que faci falta. Estem molt feliços.

Has presentat més de 500 espectacles a París per a més de
500.000 persones. Saps francès?
Sé dir ‘merci’ (riu). Per sort, hi he
pogut donar moltes vegades les
gràcies.

A qui has dedicat aquest nou espectacle, ‘Alma’?
Al meu pare. És una fusió entre els
boleros i el flamenc. Fusionem boleros de melodies molt conegudes
amb pals del flamenc tradicionals.
El vas estrenar a Catalunya, l’1 de
juny al teatre Tívoli de Barcelona, on vas seguint-lo fent durant
tres setmanes.
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Un espectacle que funciona molt
bé tant en interiors com en exteriors...
Per suposat, està totalment adaptat. Tenim tot l’any compromès per
girar per Espanya i a final d’any començarem la gira internacional. Estem fets a tots els espais! (Riu).

Actuaràs en l’únic poble català
que està administrativament
dins de territori francès. Per què
la gent no es pot perdre ‘Alma’?
Perquè durant dues hores et trasllada a un altre espai, t’oblides dels
problemes i, si es volen deixar emportar, la veritat és que és un viatge
molt bonic, acolorit, musical per suposat, i una explosió d’energia que

és preciosa. No fa falta conèixer
sobre el flamenc, fa falta deixar-se
emportar i sentir-ho. Sentimentalment puc dir que és molt profund.
No és gens trist, però sí que és
profund.

El cartell al
complet 2022
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ESTIU A LA CERDANYA
MERITXELL RODRÍGUEZ, GERENT DEL PARC DEL SEGRE

El gran repte del Parc del Segre: el canvi climàtic
Meritxell Rodríguez, gerent Parc del Segre, assegura que "ja emprenem accions per afrontar-lo"
El Parc del Segre de la Seu d'Urgell té
nova gerent des de fa poc més de mig
any. És Meritxell Rodríguez, vinculada a
la instal·lació des de fa temps i que ara
enceta una nova etapa al seu capdavant, que vol que estigui marcada per
la continuïtat en les coses ben fetes i
que pugui afrontar amb garanties els
reptes de futurs que arriben al parc.
En primer lloc, ets gerent del Parc
del Segre des de fa pocs mesos. Com
valores la feina feta i quina línia
vols seguir?
Em vaig incorporar a principis de desembre i de moment vull seguir la línia
que hi havia hagut fins ara, mantenir
el que s'havia fet. La pandèmia ens ha
afectat i hem de veure com es recupera el sector.
En relació a això, com afronteu
aquesta temporada d'estiu?
Ara mateix estem en ple període escolar i des de Setmana Santa fins que
acabi l'escola, el públic és aquest. Venen a fer final de curs, colònies, aquí
a la Seu. El volum de públic és elevat,
però encara no és el d'abans de la pandèmia. Estem aixecant cap poc a poc i
intentarem passar aquest any com puguem i el que ve ja introduirem nous
canvis.
Un dels grans reptes que té el parc és
adaptar-se el canvi climàtic, perquè pot
ser que escassegi l'aigua. En aquest
sentit, depenem al 100% d'aquest recurs i per tant qualsevol canvi cap a
disminuir aquest recurs ens suposa
un problema.
En relació a la pandèmia, quina ha
estat l'afectació?
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La pandèmia l'he viscut vinculada al
Parc del Segre però des d'una altra
perspectiva, i no puc fer cap valoració
acurada.
Sí que puc dir que l'afectació ha vingut sobretot per les restriccions marcades. En el tema escolar, que és un
dels nostres públics més importants,
ens hem vist molt limitats en grups
bombolla i de forma molt estricta. Així,
l'any passat l'activitat va ser molt diferent, molt menor. Sí que actualment el
volum es recupera a nivells previs a la
pandèmia, o molt semblants.
També hem de tenir en compte que
fins a mitjans de febrer hi va haver restriccions i vam tenir anul·lacions, però el
tema coronavirus ja està quasi acabat.
I en relació al canvi climàtic, que
comentaves abans, com afronteu
aquest repte?
No tenim una solució clara. Sí que el
parc compta amb un avantatge que
és una central hidroelèctrica pròpia
que ens permet obrir 365 dies l'any
independentment del cabal del riu.
D'aquesta manera, quan el riu baixa
amb molt cabal, produïm electricitat.
També fem accions de manteniment
i tirem en aquest sentit, en relació a
aquesta central.
En relació a la qualitat de l'aigua també
seguim fent les analítiques que corresponen per assegurar una qualitat alta,
que és el que ens pertoca..
Més enllà de tot això, no tenim cap
projecte clar i evident en aquest sentit, però sí que tirem endavant accions
que ens ajuden a afrontar els reptes
que ens poden arribar.

Per exemple, l'any passat vam instal·lar
60 penells fotovoltaics d'autoconsum.
Sí que podem dir, i és un dels nostres
grans valors, que el nostre balanç
energètic és positiu perquè produïm
més energia de la que gastem i volem
seguir en aquesta línia.
En àmbit esportiu quins son els reptes?
Primer de tot volem mantenir les proves internacionals que ja tenim, la Segre Cup, la Copa Pirineus i copes del
món, que en tenim fins el 2024 en piragüisme. També volem demanar una
candidatura per acollir un nou campionat del món.
Volem seguir potenciant els centres
de tecnificació i intentar atreure nous
esports que estiguin en consonància
amb el que fem aquí. Des de l'ajuntament es treballa per atreure nous esports outdoor i volem anar en aquesta
línia.
I seguirem tenint els allotjaments dels
equips nacionals de piragüisme, en
tant que som l'única instal·lació a Espanya adaptada a aquest esport i no
tindria sentit cap canvi en aquesta direcció.
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