l’estiu a la Cerdanya

LA CERDANYA ÉS UNA COMARCA
PER GAUDIR TOT L’ANY
L’estiu del 2022 a la comarca es viu a ritme de
festivals. Cada municipi ha preparat una
oferta musical diferenciada de la resta, que
amenitza i complementa els valors naturals,
esportius i gastronòmics que la Cerdanya té
en aquesta època de l’any.
El calendari estiuenc està farcit d’activitats,
potser més que mai. VIU la Cerdanya torna a
ser la guia imprescindible per no perdre cap
oportunitat.
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UN ESTIU A RITME DE FESTIVAL
Una de les poques coses bones que ha deixat la pandèmia del coronavirus és la revalorització de la cultura a
l’aire lliure. Ha estat la manera més segura de passar els
darrers estius i continua sent una de les més divertides,
sobretot si la música plana en l’ambient. Els ajuntaments
i les entitats continuen esforçant-se per presentar una
programació estiuenca a l’alçada dels seus veïns, i en la
majoria de casos, no defrauda.
D’aquesta manera, l’estiu del 2022 a la Cerdanya es viu
a ritme de festival. Cada territori ha preparat una oferta
musical diferenciada de la resta. El resultat és una programació per a tots els gustos. Cada cerdà o cerdana,
visitant o turista veurà el seu estil musical representat
en una o altra població, i defensat per primeres espases.
Només a Llívia, aquest agost pujaran a l’escenari del Cerdanya Music Festival Fangoria, Sara Baras, Stay Homas,
Joan Dausà, Raphael, Niña Pastori o Loquillo. Per a la majoria d’ells, serà la primera vegada que trepitgen i actuen
al territori. El programa dona compte de com és d’especial aquest estiu a la Cerdanya, un estiu que s’ha pres amb
forces renovades després de dues temporades estivals
amb més o menys restriccions.
L’oferta musical és, però, tan sols un al·licient més dels
grans atractius que cada estiu ofereix la comarca. El seu
paisatge, el seu espai natural, perfecte per a la pràctica
de l’esport a l’aire lliure, la seva gastronomia i el seu patrimoni històric són raons suficients per gaudir de la Cerdanya aquest agost.
El calendari estiuenc està farcit d’activitats, potser més
que mai. VIU la Cerdanya torna a ser una guia imprescindible per no perdre cap oportunitat.
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ESTIU A LA CERDANYA
CERDANYA, L'ESCENARI MUSICAL DE L'ESTIU

La Cerdanya, l’escenari
musical de l’estiu
ELS FESTIVALS DE MÚSICA HAN ARRIBAT PER
QUEDAR-SE I CONCENTRARAN EL MAJOR NOMBRE
D’ESTRELLES VISTES MAI AL TERRITORI

Aconseguir la perfecció com a destí turístic només és
a l’abast d’uns pocs. Als grans atractius naturals, gastronòmics i de serveis que ja tenia la Cerdanya només
els faltava col·locar-hi el mar al costat i establir una
oferta musical de nivell internacional on s’hi veiessin
representades les figures més importants per a cada
gènere. Descartada la primera possibilitat, el territori ha sabut atraure i consolidar una programació de
festivals simultanis i complementaris que no té res a
envejar a cap altre festival estiuenc. L’oferta abasta
des de la música medieval a les darreres tendències,
propostes experimentals i híbrids d’estils molt trencadors. Aquesta feina feta des del territori des de fa
anys arriba a l’estiu del 2022 concentrant el que segurament és el major nombre d’estrelles nacionals amb
ressò internacional que s’han vist a la vall cerdana en
un sol mes. La Cerdanya sonarà més que bé aquest
agost.

Foto: cerdanyamusicfestival.com

Sens dubte, els dos festivals que contribuiran a engrossir el nombre d’estrelles en el firmament cerdà al mes
d’agost seran el Cerdanya Music Festival i el Summerfest. Les llàgrimes de Sant Llorenç no seran els únics
fenòmens fulgurants que es veuran les nits d’estiu al
territori. El festival de Llívia és el primer a començar,
amb el duet Fangoria i la ballarina Sara Baras el 10 i 11
d’agost respectivament. Els dubtes sobre a quin festival estar es faran evidents a partir del 13 d’agost. Si al
Cerdanya Music Festival tindrem Stay Homas, el grup
emergent que es va situar en el TOP 10 dels àlbums
més venuts l’any del seu debut, capaç d’omplir estadis
aquí i a fora, al Summerfest actuarà un dels artistes
més premiats, el català Antonio Orozco, amb un disc
de diamant, nou de platí i incomptables discos d’or.
Gairebé tants discos de platí, set, té el músic Nil Moliner, que actuarà el 14 d’agost al camí de Sant Marc
de Puigcerdà. El 17 serà el torn de Joan Dausà, novament a Llívia. El de Sant Feliu de Llobregat exhaureix
entrades allà on va i ha col·locat dos dels seus temes
al ‘greatest hit’ català: ‘La Gran Eufòria’ i ‘Tot anirà bé’.
La joia de la corona de l’animació infantil és El Pot Petit. La fama precedeix el grup i no cal dir massa. Ompliran novament l’aforament previst al Summerfest el
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18 d’agost. Rapahel no jugarà a contraprogramar l’espectacle dirigit als més petits però tots sabem on seran les generacions que més anys compten el dijous 18
d’agost al vespre. Seran a Llívia celebrant les sis dècades
de l’astre de la cançó melòdica com un dels principals
artistes de parla hispana. El 19 d’agost, la Cerdanya assistirà novament a un duel de titans. Si el Summerfest
ha programat Dani Martín, artista que ha marcat una
generació i que li va tan bé en solitari com anteriorment
amb El Canto del Loco, el Cerdanya Music Festival portarà fins a l’escenari a Niña Pastori, una de les llegendes
més respectades del món flamenc. El 20 d’agost, el rock
star Loquillo apareixerà sense rival a l’escenari de Llívia.
El Summerfest, de la seva banda, finalitzarà la seva programació a partir del 21 d’agost amb Lola Indigo, reina
de l’Spotify, el conegut i reconegut Sergio Dalma, que
arriba amb optimisme amb la seva gira Alegría, Els Pets,
que porten es pugen a la ‘new wave’ britànica de finals
dels 70 amb el seu darrer disc, i Taburete, un grup que
sap superar amb qualitat a cada concert la mala fama
que ha acompanyat darrerament el cognom Bárcenas.
Caldrà estar atent als noms dels festivals per no buscar
un artista en una població on no es troba o comprar
l’entrada d’un concert que no es pretenia. El Festival de
Música de la Cerdanya, en català, és el que probablement preveu un ventall més ampli d’estils, que van de
la música clàssica al pop-rock més contemporani. És
on es podrà escoltar les perfeccionistes i alhora sensibles interpretacions de la GIO Symphonia i una garantia musical com la Simfònica del Vallès, combinada amb
el caràcter del pianista menorquí Marco Mezquida, per
exemple. I és també el festival que portarà a l’escenari
una de les millors veus femenines del panorama musical català, Elena Gadel, acompanyada per Marta Robles,
el 10 d’agost a Llívia, així com el cantautor de moda, Miki
Núñez, i les seves cançons sempre optimistes i refrescants.
No es confonguin, perquè Elena Gadel tornarà a actuar
a la Cerdanya el 24 d’agost, 14 dies després del concert
a Llívia, però al Casino Ceretà de Puigcerdà, i no acompanyada per Marta Robles sinó pel pianista i compositor
Manu Guix. A qui no se li van posar els pèls de punta en
escoltar la cançó de la rosa del musical del Petit Príncep,
composada per Guix i interpretada per Gadel? El concert
del 24 d’agost es fa en el marc del Festival Transfronterer entre Puigcerdà i Bourg-Madame. Aquesta també
és la programació que inclou un concert de jazz imperdible, el que protagonitzarà el 14 d’agost al Campanar
de Santa Maria de Puigcerdà Tête à Tête, format pels
virtuosos pianistes Ignasi Terraza i Bert van den Brink.
Les fronteres que traspassa aquest festival no són només administratives, també creua fronteres entre arts
escèniques. La seva programació compta amb teatre,
com l’espectacle ‘Bona gent’ de Quim Masferrer, un dels
còmics més consolidats a casa nostra, i fins i tot circ familiar, de la mà de l’espectacle ‘Els viatges de Bowa’.
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L’estiu també és a Llívia
EL CERDANYA MUSIC FESTIVAL CONCENTRARÀ
ARTISTES DE RESSÒ INTERNACIONAL DIÀRIAMENT
DEL 10 AL 20 D’AGOST

Fangoria, la seva visió dels entorns urbans i la melodia
inconfusible marca del duet format per Alaska i Nacho
Canut obriran la segona edició del Cerdanya Music Festival el proper 10 d’agost. Aquell dia s’iniciarà també el
carrusel d’alguns dels millors espectacles que recorren
els escenaris del país i part dels de fora.
A Alaska i Fangoria li seguiran Sara Baras, God Save the
Queen, Stay Homas, Flower Cerdanya Power, Guitarrica de la Fuente, Kool & The Gang, Joan Dausà, Raphael, Niña Pastori i Loquillo. Tots es donaran cita al prat
del Porxo de Xidosa de Llívia en un interval de 10 dies.
“Quan la gent mira on seran a l’estiu aquests artistes
internacionals, veu que seran a Londres, a Milà, a París
i a Llíva”, explica amb cert orgull Martín Pérez, fundador
i director de Concert Studio, la promotora que aquest
any suma un quart de segle d’experiència en el món de
la música en directe. “Les seves pàgines web són visitades per milions de persones. Quan tu llegeixes el web
d’un artista com Kool & The Gang, allà està la nostra
terra representada, al costat de Buenos Aires, i no és
pas més petit”, continua.
Al tancament d’aquesta edició, el públic que havia reservat entrada per a algun dels concerts projectats al
festival “gairebé triplicava” els aconseguits l’any passat
en la primera edició. Pérez ho atribueix al fet que “vàrem passar l’examen l’any passat. La gent en va quedar
molt satisfeta, del servei del festival, de com funcionava, de com estava muntat, de l’atenció rebuda, de la
qualitat de l’escenari i del so... tot això que és tan fàcil
com fer les coses amb cura i estar-hi a sobre, això que
la gent potser no troba en festivals de pocs dies de durada però que amb nosaltres s’ho va trobar”.
“La il·lusió és un gran motor”
A més dels espectacles principals, el públic podrà accedir al recinte Village a partir de 2/4 de 7 de la tarda per
escalfar motors. Espai destinat a la restauració, on els
assistents podran gaudir d'una oferta gastronòmica de
qualitat basada en el producte de proximitat. La proposta musical d'aquest espai es basa en artistes emergents i locals. “Agraeixen molt tenir un directe en un
espai on es concentra la música que es fa al país”, comenta Martín Pérez. “Aquests artistes emergents estan
en la mateixa situació que Raphael quan volia començar ara fa cinquanta anys enrere. Tot comença d’aquesta manera. Quan tu elegeixes un grup com aquests i el
programes, la il·lusió que els generes és molt important
per treure el millor d’ells mateixos. Els fa superar-se i
estar preparats per estar davant el públic. La il·lusió és
un gran motor”.
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FESTIVAL DE MÚSICA DE LA CERDANYA

El Festival de Música
de la Cerdanya
segueix fent història
TORNA A LA COMARCA AMB LA CLÀSSICA, EL JAZZ,
EL GÒSPEL I EL POP-ROCK

Organitzat pel binomi dels Ajuntaments de Puigcerdà
i de Llívia, arriba la VI edició estiuenca del Festival de
Música de La Cerdanya, que aplegarà un total de nou
concerts repartits entre les dues poblacions.
Aquesta és una de les ofertes musicals més potents
dels estius cerdans, amb una gran història darrere. És
herència del Festival de Música Vila de Llívia, nascut al
1981 i que aquest any celebraria el seu 41è aniversari. La seva trajectòria inicial es basava únicament en la
música clàssica, havent-hi passat grans orquestres com
La Simfònica d'Ucraïna, la Camerata de la Filharmònica de Berlín o l'Orquestra Franz Liszt de Budapest, així
com artistes de gran qualitat com Montserrat Caballé,
el guitarrista Narciso Yepes o el flautista Jean Pierre
Rampal. Des del 2015, el festival es va anar ampliant
amb l'objectiu d'obrir-se, trobar nous públics i aixoplugar altres estils de música. El 2017 la vila de Puigcerdà
va iniciar la seva participació en el projecte, que va passar a denominar-se Festival de Música de la Cerdanya.
Enguany es notarà el seu caràcter eclèctic al combinar,
dins el mateix cartell, la música clàssica de grans simfonies i intèrprets -en tant que essència del festival-, amb
el jazz, el gòspel i fins i tot el pop-rock.
El tret de sortida del festival el farà The Gospel Viu Choir
el 5 d'agost. S'iniciarà a les 10 de la nit a l'interior de
l'Església de Sant Domènec de Puigcerdà, el que farà
transportar a l'espectador a l'essència de l'estil, de la
seva representació i història, viva des d'inicis del segle
XX. Ja el 10 d'agost, Elena Gadel repartirà la seva veu
acompanyada de Marta Robles, líder de Las Migas i una
de les guitarristes de flamenc amb més renom de l’actualitat a la Pista de Sant Guillem de Llívia. Sota el nom
de Les dones de la meva vida, homenatjaran a les moltes
dones que ens han obert camí en la lluita contra la discriminació i desigualtat de gènere o sexual. L'11 d'agost
serà el torn de GYO Symphonia que interpretarà la Serenata per a una nit d'estiu de Mozart a l'originària llar
del festival: l'Església de la Mare de Déu dels Àngels de
Llívia. Els dies 12, 15 i 20 d'agost, la Simfònica del Vallès
oferirà La novena de Beethoven, el Concert per a Piano
nº1 de Chopin de la mà de Judith Jáuregui, i Rhapsody
in Blue de Gershwin amb el pianista Marco Mezquida,
respectivament. El mateix dia 20, a les 6 de la tarda al
Teatre Municipal del Casino Ceretà de Puigcerdà, el Festival durà una novetat: un concert de música clàssica
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pel públic familiar sota els instruments i el moviment
de l'Orthemis Orchestra. Miqui Nuñez els seguirà, però
amb un estil completament diferent; el dia 26 d'agost a
2/4 de 12 de la nit a la Plaça Santa Maria de Puigcerdà
es podrà gaudir del seu pop-rock. El dia següent farà els
honors de la clausura del Festival la Neus Mar a la Pista
de Sant Guillem de Llívia. Portarà Íntimament Llach, un
homenatge a la música del reconegut cantautor català.
Els dies 10, 26 i 27 d'agost les actuacions seran gratuïtes. Les entrades del concert simfònic familiar tenen un
preu que parteix dels 4 euros, i la resta, dels 16 euros.
Es poden aconseguir a www.codetickets.com o a les oficines de turisme de Llívia i Puigcerdà.

ESTIU A LA CERDANYA
SUMMERFEST

Nova edició del
Summerfest la Cerdanya
EL FESTIVAL OFEREIX UNA EXPERIÈNCIA PLENA
D’ATRACTIUS

Organitzat per Clipper's Live i El Badiu, el Summerfest arriba a Puigcerdà. Del 13 al 27 d'agost la música -A partir
de les 9 del vespre per poder assegurar la fresca-, els espectacles a l'aire lliure, la gastronomia, diverses activitats
i moltes altres sorpreses conformaran l'experiència del
Summerfest. També es comptarà amb la IV edició de la
Zona Village, un espai alternatiu conformat de tipis que ja
són un emblema dels esdeveniments organitzats. El preu
de les entrades oscil·la entre els 25 i els 70 euros.
Antonio Orozco, un dels cantants més premiats actualment, amb sold out a gairebé totes les seves actuacions,
estrena el Summerfest Cerdanya el 13 d'agost. L'endemà,
Nil Moliner, presentarà la seva nova gira Nuestra Locura
Tour. El 18 d'agost, El Pot Petit -l'únic concert que comença
a les 7 de la tarda-, oferirà un espectacle en majúscules
que obre les portes al món de la Jana, en Pau, la Melmelada Band i molts amics més, envoltant tot l'imaginari familiar d'una experiència magnífica, acompanyada dels ritmes
preferits dels més petits de la casa.
El dia següent pujarà a l'escenari Dani Martin, un artista
plenament conegut a nivell espanyol, que amb aquesta
nova gira Qué caro es el tiempo, l'acompanyaran temes ja
inoblidables del seu antic grup El canto del Loco. Ja el dia
21, actuarà Lola Indigo, amb temes que han penetrat en
la cultura musical del moment. No només destaca per la
seva veu, sinó que és una brillant ballarina que ha passat
per escenaris de la Xina o de Los Ángeles. El dijous 25 serà
el torn de Sergio Dalma, amb més de 30 anys de recorregut musical i conegut fermament a arreu de la península.
El seu ritme positiu ha arribat a diverses generacions i avui
torna als escenaris amb Alegría. L'endemà seran Els Pets
qui s'instal·laran a l'escenari del Summerfest. El trencador
grup de Constantí, que mai ha deixat als seus oients indiferents, torna amb el seu nou disc, 1963, ple de vida i remetent al pop-rock britànic de finals dels 70. Per acomiadar,
el festival compta amb l'actuació de Taburete, el grup que
homogeneïtza gèneres com les ranxeres, el pop-rock español, l'ska o els boleros, i que no ha parat de créixer.

V

ESTIU 2022

12

VOLS VENDRE EL TEU IMMOBLE?

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

ESTIU A LA CERDANYA
TÍTOL APARTAT

La millor música clàssica
als indrets més purs de Catalunya
EL FeMAP OFEREIX PAISATGES IDÍL·LICS, MÚSICA EN DIRECTE I UNS REPERTORIS
DEL TOT ESPECIALS

Des de l'1 de juliol hem pogut gaudir d'un ampli ventall d'actuacions de l'onzena edició
del Festival de Música Antiga dels Pirineus a diferents indrets idíl·lics del nord de Catalunya, Andorra i la Catalunya Nord. En total, són 38 municipis. La present edició ha comptat i segueix comptant amb la representació ampliada de 55 concerts de reconeguts
solistes, orquestres i grups. El Festival, però, encara no ha arribat a la seva fi. Pel que fa
a la Cerdanya, encara queden quatre concerts repartits en els espais més singulars de
Llívia, Alp i Puigcerdà.
El 30 de juliol a Llívia, l’Orquestra Barroca Catalana farà del silenci melodia a les 6 de la
tarda a l'Església de la Mare de Déu dels Àngels. Ja el dimecres 3 d'agost a les 7 de la tarda a l'Església de la Mare de Déu de les Neus de La Molina, a Alp, s'hi podrà sentir Ratas
del Viejo Mundo. El quintet interpretarà un emocionant repertori del segle XVI creat per
compositors franco-flamencs i on semblarà que es palpin els sentiments transportats
per les notes. El següent dimecres, 10 d'agost, el festival es traslladarà a la capital de la
comarca, concretament a l'Església de Sant Domènec. Ensemble Exclamatio a les 10 de
la nit, il·lustraran l'evolució del terme Sonata de chiesa entre els segles XVII i XVIII.
El FeMAP s’acomiada de la comarca el dijous 18 d'agost retornant a Alp, al Refugi del Niu
de l'Àliga, a la muntanya de la Tosa, que separa La Cerdanya i El Berguedà. L'ascensió
s'haurà de fer amb Telecabina -no inclòs al preu de l'entrada-, el que acabarà d'arrodonir
el cercle de l'experiència. Un concert en un marc inigualable on es podran gaudir d'unes
vistes extraordinàries sobre els massissos veïns del Puigmal i del Cadí i on es permetrà
apreciar el trio Résonance, que iniciarà la seva interpretació a les 7 de la tarda. Brindaran
un projecte musical fet a partir de textos de música antiga del repertori occidental on es
combinen aires profans i sagrats, i on música i patrimoni s'entrellaçaran.
A més de l'experiència de la música clàssica en directe, que sempre omple l'ànima, el FeMAP organitza una cinquantena d'activitats incloses en el preu de l'entrada, aconseguint
així una promoció i una embranzida del patrimoni local, tant gastronòmic com natural.
També es segueixen oferint els Packs Turístics que brinden l’oportunitat d'allotjar-se en
alguns dels municipis pirinencs.
El preu de les entrades oscil·la entre els 13 i els 20 euros i és recolzat pel programa FeMAP social d'intervenció socioeducativa, l'objectiu del qual és apropar la música, i per
tant la cultura, a persones que hi tenen més dificultats.
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FESTIVAL TRANSFRONTERER

El Festival Transfronterer uneix artistes d'arreu del
món per completar la seva àmplia oferta musical
NO NOMÉS TRANSCENDEIX FRONTERES, TAMBÉ ESTILS I FORMATS MUSICALS

El Festival Transfronterer va donar el tret de sortida el
29 de juliol, i no serà fins al 28 d'agost que es donarà per
acabat. Amb un total de 16 concerts i actes on la música
sempre hi està present, compta amb la participació de
grans figures del món de l'espectacle, també internacionals, com Ignasi Terraza, Quim Masferrer, Elena Gadel o
Manu Guix. Es duu a terme en els diferents espais de les
localitats de Puigcerdà i Bourg-Madame -La Guingueta
d'Ix-.
Els espais principals de Puigcerdà son el Teatre Municipal del Casino Ceretà, el Campanar de Santa Maria, la
Plaça de Santa Maria i la Plaça Cabrinetty. Els escenaris
de Bourg Madame s'instal·laran a Caldégas -poble de la
comuna de la Guingueta d'Ix-, a la Placeta de Cerdanya
-plaça de l'església- i a l'equipament esportiu Halle des
Sports.
El primer d'agost, de les 9 a les 11 de la nit, la Trobada
d'Acordonistes del Pirineu brinda un concert amb l'objectiu de representar un centre d'intercanvi cultural, ja
que s'hi troben acordionistes de la República Dominicana, d'Euskadi, de Sicília, de Quèbec, Suècia i Catalunya.
El diumenge 7 d'agost, el concert familiar Jazzin' Disney
Classics s'endinsarà en les millors BSO dels clàssics de
Disney. L'endemà hi haurà un concert teatralitzat: Els
colors de Duke Ellington, a càrrec del Cascai Teatre, on
el jazz també en serà el protagonista. Altres esdeveniments per a tots els públics seran el circ familiar, poètic
i multidisciplinari Els Viatges de Bowa, interpretat per La
Gata Japonesa que tindrà lloc el 17 d'agost; el concert
per tots els públics Hold Up del dissabte 20, i els dies 26
i 27 que s'hi veuran el concert infantil Reggae per Xics
i l'espectacle també infantil del conte musical El Regne
Encantat a càrrec de Le Royaume Enchanté.

La música clàssica s'obrirà pas els dies 10, 23 i 24 d'agost
amb Emilie Carcy i Matthieu Millscher, la Cobla Orquestra Mongrins i Les Fulgurants respectivament. Per altra
banda, el pop serà el protagonista els dies 21 amb Rachel & Tote's Mood, el 24 amb les veus d'Elena Gadel i
Manu Guix, i el 27 quan hi haurà un Tribut a Raffaella
Carrà.
El diumenge 14 d'agost pujarà als escenaris Tête a Tête,
una unió dels prodigiosos pianistes Bert van den Brink i
Ignasi Terraza. El dia 22 d'agost, el conegut català Quim
Masferrer portarà el seu Teatre Bona Gent a Puigcerdà,
i ja l'últim dia, el diumenge 28 d'agost, l'Orquestra Junior's, que compta amb més de 50 anys d'experiència en el
ball, portarà des de balls de gala a ball modern.
El preu dels espectacles de pagament oscil·la entre els 4
i els 20 euros, tot i que la majoria son gratuïts.

1928

94 anys
al vostre servei
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ESTIU A LA CERDANYA
FESTA DE L'ESTANY DE PUIGCERDÀ

La Festa de l’Estany, un
esdeveniment llegendari
PUIGCERDÀ CELEBRARÀ EL 135È ANIVERSARI
D’AQUESTA CITA INELUDIBLE I DEIXA ENRERE LES
RESTRICCIONS DE LA PASSADA EDICIÓ

Tothom que es plantegi ser a Puigcerdà la darrera quinzena d’agost ha de marcar-se especialment al calendari
els set dies que van del 22 al 28. Qui s’acosti a l’estany
de la vila en aquelles dates hi trobarà moltes sorpreses
agradables encarades a amenitzar les diades i vetllades
a l’entorn d’aquest espai màgic.
La Festa de l’Estany és tradició, i gairebé institució, a Puigcerdà. Celebra 135 anys i, com ho ha fet des del principi, posarà la traca final a l’estiu a la vila. Enguany la frase
feta no és gens retòrica. La programació deixa enrere les
restriccions sanitàries del 2021 i s’espera que l’espectacle pirotècnic torni a fer acte de presència per il·luminar
l’estany. Això serà el colofó final. Abans, s’han previst
dies plens de música, jocs i diversió.

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

V

ESTIU 2022

16

El programa de la Festa de l’Estany de Puigcerdà gira entorn de les activitats tradicionals, i així s’ha deixat palès
novament en el 135è cartell de l’esdeveniment. La celebració no escatimarà en recursos amb motiu de l’aniversari, ja sense limitacions sanitàries tres anys després. Hi
haurà espectacle de foc, concerts, jocs per als més petits
i la faràndula tornarà a sortir al carrer. Enguany les tradicionals carrosses també tenen via lliure per tornar a
desfilar. L’any passat, la seva exhibició va haver de ser
estàtica davant la prohibició de rues i cercaviles. La programació dels set dies de la Festa de l’Estany es pot consultar al web de l’ajuntament, a puigcerda.cat.

LLO G UER
P ER
TEM P O RA DA

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

2 Parcs Residencials
****

LE VEDRIGNANS

Consulta’ns
Mínim 5 mesos.

****

EL PASTURAL

CERDANYA

Route de Vedrignans. 66800 Saillagouse

Route de Puigmal. 66800 Err

UNA DESTINACIÓ PRIVILEGIADA PERQUÈ PASSEU UNES

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

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

LLOGUER DE XALETS EQUIPATS - TARIFES 2021-2022
PREUS DE LLOGUER DE XALETS (sense despesa elèctrica)

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

Temporada Alta

Temporada Mitjana

Temporada Baixa

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

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

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

Setmana

*WE: Cap de setmana.

WE*
Preu
per nit

Excepte
WE* preu
per nit

PAGAMENT: targeta de crèdit o efectiu.

Preus per nit
2 nits mínim

Preus per nit
2 nits mínim
Setmana

WE*
Preu
per nit

Preus per nit
2 nits mínim

Excepte
WE* preu
per nit

Setmana

WE*
Preu
per nit

Excepte
WE* preu
per nit

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

APARCAMENT: al xalet per a 2 cotxes.

540€

115€

85€

390€

90€

60€

330€

70€

50€

540€

115€

85€

390€

90€

60€

330€

70€

50€

690€

150€

105€

600€

130€

95€

460€

98€

75€

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

SUPLEMENTS: electricitat 0,28€ el kw.
ANIMALS: 5€ / nit vacunats, acceptats 1 gos gros o dos
de petits.
TAXA TURÍSTICA: + de 18 anys 0,45€ / dia (2022).
SERVEIS:
· Neteja 40€ / 50€.
Genêt, Lupin i Jasmin: 40€.
Lupin Superior, Gentiane, Edelweiss i Angéliques: 50€.
· Fitxa rentadora: 5€.
· Fitxa assecadora: 5€.
· Lloguer llençols / llits: 10€.
2 restaurants a 250m i a 500m
FIANÇA: 200€

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

830€

185€

130€

770€

160€

120€

580€

125€

90€

Edelweiss
6 adults

890€

195€

145€

840€

185€

125€

650€

140€

98€

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

620€

130€

95€

450€

98€

70€

390€

95€

60€

Angélique
4 adults + 3 nens

790€

170€

125€

660€

145€

98€

550€

120€

85€

E

D

Gentiane
6 adults + 2 nens

Totalment equipades
De 55.000 a 175.000€

IVA inclòs, sense despeses de notari

XA

A

Tarifes vàlides
del 27/11/2021
al 26/11/2022

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

LETS DE FUS

T

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

ESTIU A LA CERDANYA
TÍTOL APARTAT

Les fotografies de l’arribada del Transpirinenc
UN NOU LLIBRE DE LA COL·LECCIÓ CATALUNYA DESAPAREGUDA ES FIXA EN EL MITJÀ DE LOCOMOCIÓ QUE VA
REVOLUCIONAR LES COMUNICACIONS A LA CERDANYA 100 ANYS DESPRÉS DE LA SEVA ARRIBADA

Com eren els espais de les dues estacions de tren
internacionals, Puigcerdà i la Tor de Querol, abans i
després de la construcció perquè hi arribés del Transpirinenc? Sabíeu que la Unión Mercantil va celebrar
l’arribada del Transpirinenc a Puigcerdà amb un arc
de triomf al carrer Escoles Pies? Són només dues
de les curiositats que es poden descobrir al llibre ‘El
Transpirinenc. Ripollès-Cerdanya-Arieja’, que han conformat la llicenciada en Història de l’Art Sandra Adam
i el col·leccionista Martí Solé, un nou volum de la col·
lecció Catalunya Desapareguda que recorda l’arribada
del tren just quan es commemora el seu centenari.

o el fons del Centre Excursionista de Catalunya, sinó
que han trucat a la porta dels veïns i veïnes per trobar les imatges més curioses. Tot i que això els ha fet
recopilar també moltes negatives, el resultat ha adquirit més valor. Hi reflexiona el també autor de l’obra
Martí Solé: “Jo crec que el realment bo d’un llibre com
aquest, i amb la Sandra n’hem fet ja uns quants, és
que la recopilació de les fotografies sigui la més participada possible. Per a mi té tant de valor un particular que ha aportat un sol record que tot un fons
documental. És la manera que la gent faci més seu el
llibre”.

“No va ser el primer tren que va circular per la Cerdanya, ja que el 1922 ja feia alguns anys que hi passava
el Tren Groc, però sí que la connexió amb el sud i Barcelona havia estat una demanda llargament reivindicada”, explica la coautora Sandra Adam. “Si bé ja hi
havia estiuejants que pujaven a Cerdanya abans del
tren, això va suposar un abans i un després, i, sobretot, va potenciar les estacions d’esquí, especialment
La Molina. Amb el temps, ha arribat a haver-hi fins
a tres línies transpirinenques, però aquesta ha estat
l’única que ha sobreviscut. Això ens dona l’indici que
hem de seguir lluitant per mantenir-lo”. Els autors de
l’obra s’han esforçat a trobar imatges inèdites, no vistes fins ara, per oferir als lectors d’avui dia. Per fer-ho,
no s’han conformat només amb els arxius nacionals

Les aproximadament 180 fotografies que s’han recollit en aquest nou llibre revesteixen de nostàlgia un
fet històric que va significar un veritable revulsiu per
als cerdans i les cerdanes. Ho certifica Martí Solé: “El
meu pare era de Bellver de Cerdanya i sempre explicava que el dia de l’arribada del tren a Puigcerdà van
apropar-s’hi un grup de jovent acompanyats d’uns
músics, van fer un passant pels carrers i van acabar
fent un arròs a tocar de l’estany. Sempre vaig pensar
que quan s’obrís el Túnel del Cadí passaria una cosa
similar, però no va passar res de tot això. L’arribada
del tren va ser un esdeveniment social bestial”. El nou
llibre de la col·lecció Catalunya Desapareguda dona
compte d’aquest moment important per a la història i
l’evolució de la Cerdanya.
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ESTIU A LA CERDANYA
PARC ANIMALIER DES ANGLES

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

L'estiu 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
LA CERDANYA AMB ELS 5 SENTITS

Amb els 5 sentits
LA CERDANYA A L’ESTIU OFEREIX UNA
EXPERIÈNCIA SENSORIAL 360 GRAUS QUE NO ET
POTS PERDRE

Que la Cerdanya s’hagi mantingut al llarg del segle XX
com uns dels principals indrets d’estiueig no és casualitat. Ho certifica el fet que ho continuï sent passades
dues dècades del segle XXI. Els atractius que ofereix
són un gaudi per a tots els sentits, fent de l’estiu al
territori una de les experiències més completes. Repassem algunes de les activitats que es poden fer a
l’agost classificades pel sentit que cal parar.
Amb la vista: el paisatge
El contrast entre els impressionants cingles, a gran altitud, i la gran vall cerdana ofereix unes vistes panoràmiques difícils de comparar. Imagineu el que es pot
veure des del Carlit, Coma d’Or, la Tosa d’Alp, el Puigmal, el Pic del Moixeró o el Niu de l’Àliga? La pàgina
web de Turisme Cerdanya, cerdanya.org, explica diferents rutes que es poden completar a peu o en bicicleta, tot indicant la seva dificultat. Descobrireu que hi ha
excursions fàcils per fer amb tota la família i amb una
gran recompensa en forma de panoràmica a canvi de
poc esforç al final de la ruta.
Amb el gust: la gastronomia cerdana
La Cerdanya és coneguda i reconeguda com a comarca
gastronòmica. La seva privilegiada situació geogràfica
fa que es pugui accedir a una cuina feta amb productes de quilòmetre zero provinents de llocs tant variats
com l’hort, l’aviram, la ramaderia, la pesca o la caça,
segons el que marca cada època de l’any. Típic de la
Cerdanya és el famós trinxat, el tiró o ànec amb naps o
l’amanida de xicoies. Animeu-vos a tastar els productes típics del territori a les terrasses aquest estiu; no
us defraudaran.
Amb l’olfacte: una sauna d’aromes
La Cerdanya és un lloc idoni on gaudir d’una sauna
mentre es contempla l’espectacle de la natura que explicàvem anteriorment. Al territori hi ha saunes que
són veritables miradors. A banda de l’olor característic
que identifica una sauna, n’hi ha que són veritablement un bany d’aromes que us convidem a descobrir.
De fet, una sauna a les altures és de les experiències
més sensorials que es poden tenir. L’activitat valdria
per a qualsevol de les seccions aquí explicades.

V

ESTIU 2022

22

Magatzems i Oficines: T.972 88 16 13 · F. 972 88 10 82
Av. Pirineus, 103 17520 Puigcerdà · ramonrovira@ramonrovira.com

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
LA CERDANYA AMB ELS 5 SENTITS

Amb el tacte: benestar sedentari o en moviment
Hi ha moltes activitats que apel·len al nostre tacte
a la Cerdanya. Hom pot asseure’s en qualsevol dels
seus prats, tancar els ulls i sentir al palmell de la mà
l’extensa flora que es troba a la gran vall cerdana.
I què ens digueu de fer una ruta a cavall, sentint la
seva grupa o la respiració de tots dos a l’uníson, en
plena connexió amb l’animal? També resulta plaent
la primera de les activitats proposades amb el tacte, la d’estirar-se en un prat, complementada amb
una bona lectura, sentint les pàgines amb els dits de
la mà i el sol a la pell. L’Estany de Puigcerdà acull la
proposta del Bibliollac per llegir vora les seves aigües
fins al 31 d’agost, de dimarts a divendres així com els
caps de setmana i festius. I ja que parlem de llibres,
no oblidem la ruta literària del poeta Joan Maragall a
Puigcerdà. Si, en canvi, visitem Bellver de Cerdanya,
viatjarem a un estiu molt llunyà, el del 1860, on el
poeta Gustavo Adolfo Bécquer va inspirar-se per escriure les llegendes de ‘La creu del diable’.
Amb l’oïda: un viatge a través del temps
L’oïda a la Cerdanya ens serveix per viatjar en el
temps, per entrar el bosc i escoltar els sons de la natura. Són els mateixos que sonaven abans que els humans s’hi establissin. És entrar als pobles de la gran
vall cerdana, escoltar el bullici de la gent i les campanes de les seves esglésies, que també fa segles que
sonen de la mateixa manera. A les estacions de tren,
escoltem un so més modern. Fa tot just un segle que
el xiulet i la fricció de les rodes dels vagons en les vies
fèrries sonen a la Cerdanya. És el so del Tren Groc
si viatgem a l’Alta Cerdanya o el del Transpirinenc si
ens connectem amb el sud del Principat. Aquesta última línia ha complert 100 anys tot just aquest estiu.
Ens ho recorda el llibre ‘El Transpirinenc’, un recull de
fotografies antigues de la col·lecció Catalunya Desapareguda.
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ESTIU A LA CERDANYA
SQUADRA PIZZA LAB

Squadra Pizza Lab
encaixa molt bé
a la Cerdanya
EL SEU SECRET ESTÀ EN LA MASSA I EN LA PROXIMITAT

La pandèmia els va deixar sense possibilitats de trobar feina però no va acabar amb les moltes idees que tenien al
cap. Els gironins Marc Almeda, Juan Pablo Claret, Adrià Reixach i Joel Serra van aplicar els coneixements que tenien
sobre cuina, ADE i comunicació i màrqueting per enfornar
un projecte amb nínxol de mercat que representés una
ocupació estable. Van saber aprofitar l’augment de la demanda del ‘take away’ -menjar per emportar- que havia
generat el confinament i van donar sortida a unes originals pizzes quadrades, amb tants angles com components
té el seu equip, la “squadra” italiana que han convertit en
marca i que també recorda el polígon dels quatre costats.
La forma, però, no és el secret del seu èxit, tal i com explica
Joel Serra. Abans de posar-se mans a l’obra, els quatre socis van viatjar fins a Tomelloso, a Ciudad Real, no per lluitar
contra molins de vent, sinó per aprendre de Jesús Marquina, ‘Marquinetti’ per als entesos, cinc vegades campió del
món en l’art de fer pizzes. D’ell van aprendre com fer la
massa, la fermentació i tots els processos que es porten a
terme actualment als seus locals. El resultat és una textura
que marca la diferència, una massa fina, cruixent i a la vegada esponjosa que el client està coneixent i reconeixent.
Squadra Pizza Lab va aixecar la primera persiana a casa, a
Girona. A partir d’aquí, han anat a cercar el gran públic, els
consumidors de Barcelona. Mentre no arriben a la ciutat
comtal –estan a punt de fer-ho-, s’han dedicat a buscar els
barcelonins als seus indrets naturals d’estiueig, a la Costa Brava, on Squadra Pizza és present a la Santa Market
amb un ‘pop-up’ propi, i a la Cerdanya, lloc d’estiueig per
antonomàsia. Fa molt poques setmanes que han obert a
Fontanals de Cerdanya, a la planta baixa del mas on també
es troba el Paller de Queixans.
Els clients d’Squadra Pizza només poden demanar un ‘take
away’ a través del web, però a Queixans tenen la possibilitat de fer un àpat a la pizzeria, en interior o a la terrassa,
sense reserva si no és un grup gran i gaudint del paisatge
que hi ha a l’entorn. L’establiment comença a la Cerdanya
posant tota la carn a la graella, i de cara a l’agost han previst obrir tots els dies, per dinar i sopar, amb una programació d’espectacles en directe diversos dies a la setmana.
D’aquesta manera, menjar una pizza quadrada a l’Squadra
Pizza de Queixans es convertirà en tot un esdeveniment.
www.squadrapizzalab.com · Tel. 972 88 06 60
Camí Mas de Munt, 26 · 17538, Queixans (La Cerdanya)
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De l’Alta Cerdanya
al Conflent
amb el Tren Groc

Foto: JCMILHET

EL CONEGUT “CANARI” OFEREIX UN VIATGE I UNA
EXPERIÈNCIA EXCEPCIONALS PER DESCOBRIR EL BO
DE LA CATALUNYA NORD DE MANERA RELAXADA I
GAUDINT DEL PAISATGE

Vilafranca de Conflent - Foto: Turismecanigocat

Si el viatge dels nostres lectors inclou descobrir la Cerdanya en tota la seva plenitud, una de les millors maneres
de conèixer l’Alta Cerdanya és a través del Tren Groc.
Construït a principis del segle XX per comunicar els nombrosos altiplans de la geografia pirinenca, permet descobrir impressionants valls, com la del Tet, des d’alçades
vertiginoses i amb la placidesa de qui viatja bressolat en
un mitjà de locomoció com aquest, amb una velocitat que
defuig de presses i estrès.
Des de la frontera fins al Conflent, la línia del tren groc
comença a la Tor de Querol. Amb un primer recorregut
en ziga-zaga, les vies d’aquest tren envolten parcialment
Puigcerdà per després fer el mateix amb Llívia. Té parada a Osseja, Sallagosa, Font-Romeu o Montlluís. Paga la
pena baixar en tots aquests municipis. Si els viatgers ho
fan a Montlluís, descobriran la seva senyorial fortificació
i la seva curiosa vila murada dalt d’un turó damunt de la
Tet. La fortificació militar va ser construïda per ordre de
Sébastien Le Prestre, Senyor de Vauban. Montlluís és també punt de confluència per a tres regions de la Catalunya
Nord. Es troba a les proximitats del coll de la Perxa, el pas
natural entre la Cerdanya i el Conflent, i, alhora, és prop
del límit amb el Capcir.

Cova de les grans Canaletes

El recorregut arriba després de 63 quilòmetres a Vilafranca de Conflent, als peus del Canigó, a través d’un dels
primers trams construïts per al Tren Groc. Molt a prop
d’aquesta ciutat medieval de ben pocs habitants, el viatger tornarà a trobar-se amb l’enginyeria de Vauban, i alhora una de les obres militars més curioses d’Europa. Es
tracta de la Cova Bastera, l’única cova fortificada pel mariscal francès. Qui hi entra, té l’oportunitat de fer un salt
històric de l’era glacial fins a l’època de Lluís XIV, al segle
XVIII. Declarada patrimoni mundial de la UNESCO, és una
bona opció per estar fresc en ple agost, ja que, a dins, la
temperatura no varia, es manté sempre als 14 graus. Hi
cal, per tant, roba d’abric.

Cova Bastera - Foto: Turismecanigocat

La Bastera és l’única cova fortificada per Vauban a Europa
però no l’única declarada patrimoni mundial per la UNESCO als municipis de Cornellà de Conflent i Fullà. Aquests
són els termes municipals que acullen, de fet, el conjunt
subterrani de la cova de Fullà – Canaletes, on també s’hi
poden trobar les coves de Les Grans Canaletes. Es tracta
d’unes grans cavitats adequades per ser visitades per tota
la família. L’experiència pot servir de colofó a tota la viscuda fins al moment a sobre el Tren Groc.
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Aventures a la carta
LA CERDANYA, MÉS QUE UN VIATGE, ÉS UNA
EXPERIÈNCIA

El mes d’agost ja és aquí i les bones temperatures fa
temps que ens indiquen que hem de pensar i preparar les vacances; com aprofitar al màxim aquest temps
lliure que venim desitjant durant tot l’any. Agències de
viatges convencionals, cases rurals, hotels... el turisme
ha evolucionat i els experts coincideixen a remarcar
que el client d’avui dia busca experiències, viure quelcom diferent que es converteixi en un record que perduri al llarg del temps. Aquell valor afegit que s’adapti
als gustos i aficions del consumidor i els transformi en
una vivència única per poder explicar a l’entorn més
proper un cop es torna a casa.
Un espai natural com és la Cerdanya ens ofereix un reguitzell d’oportunitats per convertir les vacances habituals en idíl·liques i úniques. Només cal donar un cop
d’ull a les ofertes ‘online’ per realitzar tot tipus d’activitats que van dirigides a tots els públics, indiferentment de l’edat i de l’adrenalina que vulguem desfermar. Les condicions físiques no són cap impediment
ja que la majoria d’ofertes s’adapten a l’estat de forma
de cadascú.

Foto: cerdanya.org

A aquells qui vulguin gaudir amb família els aconsellem activitats per estrènyer llaços i millorar l’autoestima, com dormir sota els estels en espais adaptats,
sense les comoditats a què estem acostumats, excursions guiades o, si es vol introduir un factor més
emocionant, es pot fer barranquisme, espeleologia,
escalada, ràpel o piragüisme. Fins i tot, podem buscar
l’extrem contrari i enfocar-nos en activitats més relaxades, com un spa familiar, retirs de ioga o pàdel surf
en llacs i rius.

ESCANEJA‘M

Terra, mar i aire; és indiferent el medi. Les teves preferències es veuran satisfetes amb l‘extens ventall
d’opcions que la comarca et proporciona per trobar
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Sí a rebre les news del dia
de la Cerdanya en un fly
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Foto: cerdanya.org

l’activitat idònia als teus interessos i curiositats. Un
passeig a cavall, vies ferrades, excursions amb 4x4,
descobrir coves i altres opcions són adients per posar
els límits a prova amb els peus a prop de terra. En
moltes d’aquestes activitats -no t’oblidis de preguntar
per què- segurament el teu amic de quatre potes també hi serà benvingut.
Rafting, kayak, una ruta pels diferents gorgs i d’altres
oportunitats per refrescar-te i suportar millor les calors mentre no deixes de riure i divertir-te amb aquells
a qui has escollit per passar una bona estona. Tens la
possibilitat de descobrir la comarca en parapent o, si
ho prefereixes, en globus, per als que volen sentir-se
lliures i respirar els aires més purs de la Cerdanya amb
unes vistes que deixen perplex al més incrèdul.
En definitiva, la Cerdanya s’ha sabut adaptar als desitjos del viatger més exigent, i ofereix tot això perquè
la màxima de les teves preocupacions sigui no tenir
temps per fer tot el que voldries.
I si ets un professional de l’esport, un ironman o
ironwoman, també podràs trobar cursos que t’ajudaran a millorar en aquella disciplina en la qual t’has volgut o vols especialitzar-te.
No ho oblidis, la Cerdanya té tot allò que busques a
cop d’un sol clic.
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CERDANYA FILM FESTIVAL

Un agost de pel·lícula
a la Cerdanya
EL CERDANYA FILM FESTIVAL HA PROGRAMAT 115
OBRES AUDIOVISUALS EN LA SEVA SELECCIÓ OFICIAL
QUE ES PODEN VEURE DE L’1 AL 14 D’AGOST

A cada edició, el Cerdanya Film Festival és més gran i fa
que la seva oferta sigui pràcticament inabastable. Durant
la primera quinzena d’agost, els amants del setè art podran triar i remenar entre les 115 obres audiovisuals que
es troben en la selecció oficial de la present edició, a la
recerca del projecte que més s’ajusti als seus gustos, per
anar-lo a trobar, veure i votar en alguna de les seus que
s’han preparat per al certamen. Aquest any, per primera
vegada, el Casino Ceretà de Puigcerdà en serà seu i posarà al servei de les projeccions totes les seves prestacions
de cinema i imatge d’alta definició. Cal Caló de Cortariu, a
Bellver de Cerdanya, també se suma com a nova seu, i a
més serà laboratori de creació per a tota una setmana de
rodatges. El Museu Cerdà s’hi afegeix com a seu per a les
activitats professionals.
Enguany, per a la selecció de la categoria de llargmetratges s’han buscat produccions catalanes de recent creació
i sota direcció femenina. D’aquesta manera, al festival s’hi
podran veure pel·lícules com la reconeguda ‘Alcarràs’ de
Carla Simón, però també ‘Dúo’ de Meritxell Colell, rebent el
Biznaga de plata i la Millor direcció ZonaZine al Festival de
Màlaga. ‘Libélulas’ amb Biznaga de plata, Premi del públic
i Millor interpretació al mateix certamen, o ‘Chavalas’ de
Carol Rodríguez, seleccionada als Premis Gaudí. Pel que
fa als curtmetratges –on també es podran trobar treballs
interpretatius com el de Belén Rueda-, enguany els premiats tornaran a passar directament a la fase de preselecció
per optar a un Premi Goya, i el festival és dels pocs que
ho pot fer en les dues categories: de ficció i documental.
Això dona molt de poder als espectadors que votaran les
diferents propostes. Per altra banda, en aquesta edició el
Cerdanya Film Festival incorpora una nova categoria a la
seva secció oficial, el cinema de muntanya.
Participació activa
Al Cerdanya Film Festival no només s’hi pot anar a veure
projectes audiovisuals. El concurs de projectes ha atret 45
produccions que volen rodar al territori, amb molts milions compromesos. Del 5 al 7 d’agost hi tindrà lloc un concurs de rodatge de curts en 48 hores. Als participants se’ls
exigeix un curt transmèdia que pugui mostrar en el propi
muntatge altres suports audiovisuals, com per exemple
les xarxes socials. També s’hi donarà cabuda a una trobada transfronterera de projectes audivisuals. Entre les
activitats, també hi ha la possibilitat d’assistir a una xerrada sobre com finançar projectes a càrrec del despatx
legal que ha treballat amb destacats fons d’inversió per a
produccions internacionals.
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Atención, eliminar todas la líneas de guía.
Dimensiones documento abierto
70.2 cm (base) x 100.2 cm (altura)
área de impresión
70 cm (base) x 100 cm (altura)
Margen de sangrado
Corte

Área de seguridad

PROGRAMACIÓ I ENTRADES

ESTIU A LA CERDANYA
DESCOBRIM EL PARC DEL SEGRE DE LA SEU D'URGELL

Foto: laseu.cat

Foto: raftingparc.cat

Foto: raftingparc.cat

Foto: laseu.cat

Esperit Olímpic a l'entorn del Segre
LES INSTAL·LACIONS D’AIGÜES BRAVES RÀFTING PARC SÓN APTES PER A LA PRÀCTICA DE L’ESPORT DE
PRIMER NIVELL I PER A USOS TURÍSTICS I LÚDICS

Ara que es compleixen 30 anys dels Jocs Olímpics del
Barcelona, resulta convenient recordar que a la Seu
d’Urgell, a menys d’una hora de Puigcerdà en cotxe
o en tren, s’hi troben les mítiques instal·lacions que
van ser utilitzades durant la cita olímpica del 92 per a
tots els esports relacionats amb la modalitat d’aigües
braves. Amb l’extrema calor d’aquest agost, no és una
mala idea incloure a la llista d’activitats a realitzar
una de refrescant i en constant contacte amb l’aigua
com qualsevol de les que es poden fer a l’històric Parc
Olímpic del Segre, darrerament conegut també com el
Ràfting Parc, a la capital de l’Alt Urgell.
Al Ràfting Parc s’hi pot fer ràfting, piragüisme, hydrospeed, open-kayak o pàdel. També permet prendre-s’ho amb calma i passejar amb tota la família a
bord d’una ‘barca eco’. En un sol complex, el visitant
pot trobar-hi un canal d’aigües tranquil·les de 800
metres de llargada, un canal d’aigües braves de 500
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metres i un desnivell de 6,5 metres, i amb un cabal
de fins a 15 metres cúbics per segon. Un sistema de
remuntadors mecànics i una minicentral elèctrica de
bombeig i turbinació hi garanteixen l’activitat durant
tot l’any. Les instal·lacions que són aptes tant per a
esportistes professionals com per a famílies, consten
d' un personal altament qualificat, un eficaç sistema
de neteja del material, i un entorn enjardinat ple de
serveis i amb vistes al Cadí.
Totes les activitats es desenvolupen en un entorn controlat, amb el cabal d’aigua regulat que garanteix la
plena seguretat. Fora de l’aigua, les instal·lacions acullen també un rocòdrom i tot el material per sortir a
fer una excursió amb BTT. El Parc del Segre es troba a
200 metres del centre històric, cosa que permet plantejar-s’hi una passejada dins la mateixa jornada. Dins
el recinte, el Restaurant “la Terrasseta” ofereix menús
diaris, infantils i per a grups.

