la tardor a la Cerdanya

LA CERDANYA ÉS UNA COMARCA
PER GAUDIR TOT L’ANY
Els bolets, la gastronomia, l’esport a l’aire
lliure, les activitats culturals del cap de setmana... Són molts els motius que ens porten i
ens mantenen a la Cerdanya durant els últims
mesos de l’any.
El territori es veu diferent cobert d’ocre i de
tons rogencs, i també s’experimenta d’una
manera diversa. VIU torna a recollir un gran
ventall de propostes per escollir la tardor que
millor us escau a la Cerdanya.
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TARDOR A LA CERDANYA
TÍTOL APARTAT

LA CERDANYA, MACA TOT L’ANY
Blanca, verda i ocre. Tots els colors li van bé a la Cerdanya i tots volen ser descoberts. El seu paisatge es veu
i es viu de manera diversa. Una passejada pel prat del
Cadí, l’Estany de Puigcerdà, la Ruta de la Llúdriga, el Parc
de Sallagosa o la font de la Vall d’Ingla s’experimenta totalment diferent depenent del moment de l’any en què
es visita. La catifa tardorenca, a més, empelta els espais
citats d’una pau i un romanticisme difícils de comparar.
Tornant de l’excursió, les viles a la tardor s’envolten
d’una hospitalitat especial, relacionada amb el brou calent i la llar més confortable. La gastronomia cerdana
fa sentir el visitant com a casa. Si a això s’afegeix la programació cultural que els pobles i la seva gent preparen
cada setmana, els números surten millor. La tardor a la
Cerdanya és producte de quilòmetre zero, bolets i el millor del camp i del bestiar, però també teatre i música i
altres expressions populars relacionades amb la Castanyada i el 'Halloween', tot ben maridat amb el seu paisatge cobert de tons ocres i rogencs. Un bon moment
per deixar-s’hi caure.
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L’encant de la tardor a la Cerdanya

TARDOR A LA CERDANYA
L'ENCANT DE LA CERDANYA A LA TARDOR

L’encant de la Cerdanya a la tardor
ELS TONS OCRES I ROGENCS DE L’ESTACIÓ
EMMARQUEN MÚLTIPLES ACTIVITATS QUE ES
PODEN REALITZAR AMB LA PARELLA O LA FAMÍLIA
PER PASSAR UNA ESTACIÓ BEN DOLÇA

Així com cada paisatge té fins a quatre moments per ser
pintat, i per a cadascun es fan servir colors ben diferents
de la paleta, les experiències poden ser ben diferents depenent de l’època de l’any en què es visita aquell indret.
La Cerdanya també és capaç de respondre favorablement
els gustos més exigents durant els mesos de tardor, època en què es tendeix al romanticisme o al recolliment
familiar. Tant l’Alta com la Baixa Cerdanya té passejades
interessants que s’embelleixen amb els tons ataronjats o
rogencs de la tardor.
Tardor a la Baixa Cerdanya
L’Estany de Puigcerdà és bonic tot l’any, i hi ha opinions
irreconciliables sobre quina és l’època de l’any que li escau més. Sigui com sigui, en aquests moments convidem
a visitar-lo quan les seves aigües reflecteixen els tons
marronosos dels arbres que es troben als seus marges.
El laberint màgic de Rocaviva és una altra magnífica opció
per recórrer en família durant tot l’any, però si parlem de
màgia, el caient de les fulles pot contribuir a fer encara
més mística aquesta excursió entre les grans roques esculpides que suggereixen espècies animals, emocions o
simplement rostres de pedra esmorteïts en la quietud del
bosc. Trobareu el misteriós laberint entre la Cerdanya i
l’Alt Urgell.
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Una ruta menys coneguda és la que porta fins a la font
de la Vall d’Ingla, a Bellver de Cerdanya. La remor de la
font en un paisatge tardorenc té un fort component poètic i una invitació al romanticisme molt recomanable per a
una parella que cerca, per exemple, un octubre dolç.
Una altra ruta, aquesta més recurrent a la tardor, és la de
la llúdriga de Martinet. A banda de conèixer molta informació del simpàtic animal, no es poden perdre les vistes als
meandres dels Segre que ofereix aquest recorregut. Molt a
prop d’allà, s’hi troba el Parc dels Búnquers, un altre tipus
de ruta, amb una motivació històrica. I si de resseguir el
Segre es tracta, una bona opció pot ser visitar el parc de
Sant Guillem, a Llívia. Les passes ens poden portar fins a
Ur o Oncés, en aquest territori enclavat a l’Alta Cerdanya.
Tardor a l’Alta Cerdanya
Què hi ha més estimulant per a un nen o nena que trobar
tresors enmig del bosc? Aquest és precisament l’al·licient
de la Ruta dels dolmens d’Eina. Els infants poden plantejar-se el joc de trobar els dos dolmens –el del Pou i el de
Pasquerets- així com el menhir que es troben al llarg de
l’itinerari. El recorregut circular no arriba a les tres hores, i
es realitza a través d’un recorregut planer.
Si el que es volen trobar són bones panoràmiques, recomanem fer la ruta que va de Saneja a Iravals, també a
l’Alta Cerdanya. Des del punt més elevat també s’hi poden
albirar vistes de Puigcerdà. Per altra banda, si el que es vol
és veure com li queda la tardor als boscos de ribera cerdans, una bona proposta pot ser anar a cercar la cascada
d’aigua propera a Ur des del poble.

TARDOR A LA CERDANYA
PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS

El millor de la terra
LA TARDOR A LA CERDANYA ES FARCEIX
D’ACTIVITATS RELACIONADES AMB ELS PRODUCTES
QUE PROPORCIONEN EL CAMP I EL BOSC DURANT
L’ESTACIÓ

A la tardor, la Cerdanya no només viu de la caiguda
de la fulla o la caça de rovellons. Les activitats culturals també hi creixen com bolets en aquesta època de
l’any. Ho saben els milers de catalans que cada cap
de setmana arriben al territori. A cada municipi hi sol
esperar una sorpresa per arrencar una riallada, emocionar, posar a prova els visitants o alegrar-los el paladar. Moltes de les propostes d’aquests mesos tenen a
veure amb la gastronomia i els productes de quilòmetre zero. Són precisament aquestes activitats les que
ajuden a dinamitzar el territori i omplen de contingut
un marc paisatgístic únic i incomparable com el de la
plana cerdana.
Fira ramadera de Bellver
Un exemple d’esdeveniment relacionat amb el producte cerdà és la Fira ramadera de Bellver de Cerdanya. Enguany se celebra els dies 8 i 9 d’octubre al Prat
de Talló. La primera jornada ja comença bé, amb un
esmorzar popular al qual segueix l’exposició i concurs
morfològic de la vaca bruna dels Pirineus i el Cavall
Pirinenc Català. Els concurs del cartell també té premi;
es dona al migdia juntament amb els dels concursos
de bestiar i la rifa. El dissabte clou amb animació, un
taller destinat a nens i nenes i una demostració i ballada de swing. El diumenge, a més del concurs morfològic i el lliurament dels premis, s’ha previst una exhibició i taller a càrrec de la Colla Bastonera de Cerdanya,
jocs de bitlles i de taula i un concert tribut a la Trinca.
Art i vi
L’associació cultural Puigpedrós de Guils de Cerdanya
ens proposa una activitat que marida fotografia i vins.
La cita s’ha marcat el 23 d’octubre al Museu de Llívia,
on es visitarà l’exposició ‘Cerdanya Flashback’ seguida de les vinyes de Llivins, amb tast final. El cost és
diferent depenent si es tracta de socis o no socis. Les
places són limitades i cal inscripció prèvia.
Castanyes i carbasses
Al voltant de la Diada de Tots Sants i la tradició adoptada del 'Halloween', els dies pròxims a l’1 de novembre es farceixen d’activitats que tenen el terror divertit
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TARDOR A LA CERDANYA
PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS

com a un dels seus ‘leit motiv’. El dissabte 29 d’octubre, el grup de Recerca de Cerdanya i l’Ajuntament de
Puigcerdà han ideat una simpàtica cercavila gratuïta
que sortirà a les 7 del vespre del Museu Cerdà. Tindrà com a protagonistes els Dimonis de Puigcerdà i
els espantanens més nostrats, com el Rosegacebes del
Vilar d’Urtx, la Nit de Meranges o en Papassa de Grus
i Bellver. Els diferents personatges seran presentats al
públic i dansaran fins a la plaça de Santa Maria acompanyats de tots aquells qui els vulguin seguir.
També el 29 d’octubre però més tard, a les 10 de la
nit, a Guils de Cerdanya comencarà la Gimcana Jove
de Terror. S’hi poden inscriure prèviament i de manera gratuïta els joves a partir de 12 anys. La terrorífica
gimcana té un premi esperant per a tots els membres
de l’equip guanyador, a qui li tocarà ser valent per superar les proves sense que la por el bloquegi.
Vespres de musical
A la tardor a la Cerdanya també hi ha opcions per alimentar l’esperit, més enllà de la panxa. L’Associació
Cerdanya Musical ja té preparat un nou espectacle per
al mes d’octubre. En aquest cas, vol traslladar el públic
fins a Grècia amb el musical ‘Mamma mia!’ al teatre del
Casino Ceretà de Puigcerdà. Les entrades es posen a
la venda a partir del 17 d’octubre a www.codetickets.
com i a l’Oficina de Turisme, i el teló s’aixecarà fins en
tres funcions, els dies 28, 29 i 30 d’octubre, sempre a
2/4 de 10 del vespre.
No ens descuidem dels mercats
Diuen que no es coneix bé un poble fins que no es
visita el seu mercat. A la Cerdanya n’hi ha molts, de
setmanals, que bé mereixen una visita. El dimecres se
celebra el de Bellver i el dijous, el de Martinet. El dissabte és el dia assignat per als mercats de Llívia i Alp, i
el diumenge se celebra el de Puigcerdà.
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Mercer Restaurant, Bolvir
Elegant, sòbria i de qualitat. Així és la gastronomia del Mercer Torre del Remei,
amb receptes clàssiques i producte de proximitat
www.mercerhoteltorredelremei.com

TARDOR A LA CERDANYA
ENTREVISTA A LA PRESIDENTA DE L’ASSOCIACIÓ DE BARS I RESTAURANTS DE LA CERDANYA

"Confiem en la temporada de tardor,
només esperem que ens faci bon temps"
ENTREVISTA A
NATI BOVER, PRESIDENTA
DE L’ASSOCIACIÓ DE BARS
I RESTAURANTS DE LA
CERDANYA
Amb una xarxa d’establiments
eminentment familiars, els bars i restaurants de la Cerdanya s’encomanen al propi esforç i a la qualitat del
producte de proximitat per tornar a
complir una bona temporada de tardor. La resta, la posen els atractius
de la comarca, els Ajuntaments, les
empreses turístiques i les associacions, que procuren que cada cap de
setmana hi hagi una oferta variada
d’activitats. Parlem amb Nati Bover,
presidenta de l’Associació de Bars
i Restaurants de la Cerdanya i vicepresidenta de la Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona,
qui no es veu massa preocupada
per la conjuntura econòmica i sí per
l’aprenentatge continu i l’habilitat
dels cuiners joves per saber recollir
l’essència dels plats cerdans tradicionals.
Quines expectatives teniu per a
aquesta temporada de tardor a la
Cerdanya?
Nosaltres depenem molt del temps
que faci. Aquest setembre s’ha treballat perquè estem en una comarca
molt ben assortida de bolets. Això,
sembla que no, però porta un tipus
de client molt enamorat de la muntanya. Tot dependrà del temps que ens
faci i el que es prevegi, però com que
cada cap de setmana hi ha activitats
d’una cosa o altra, ho anem salvant.
Fins a quin punt us ajuda la programació d’activitats?
A nosaltres ens preocupa més la primavera, els mesos de maig i juny,
que comença a fer bon temps i ens
hi faltaria alguna activitat més. S’hauria de buscar que no es concentressin tant a l’agost, sinó que s’oferissin d’una manera més esglaonada.
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Però està demostrat que els nostres
clients són bastant fidels, cada cap
de setmana hi ha moviment i això és
molt bo de cara a la comarca.
No us preocupa la conjuntura econòmica?
No ens volem preocupar. Si alguna
cosa ens ha ensenyat el Covid, és
que hem d’anar al dia. Cada vegada
ens emmotllem més al que va tocant,
les previsions es trenquen molt fàcilment. Ara, tant el client com nosaltres anem més al dia. Abans la gent
trucava amb setmanes d’antelació i
ara truquen el dissabte pel diumenge i el dijous pel divendres. Les carreteres han millorat i en hora i mitja
poden plantar-se aquí. Tot ha canviat
moltíssim. Jo porto 38 anys d’empresària i darrerament els llibres no ens
serveixen de res.
Quins plats introduïu a partir
d’ara a les cartes?
Comencen a entrar-hi els plats calents, com la sopa o els peus de porc.
Ja ens comencem a encarar al producte de temporada, que és el millor
que hi ha.
I el que arriba de la caça?
Sí, tot i que l’any passat ens va costar
més introduir el producte de proximitat provinent de la caça, a causa
de les noves normatives. Però sabem que la caça arriba amb el pont
del Pilar. Esperarem si aquest any
les coses van més bé, perquè no és
el mateix adquirir un senglar de proximitat, pel gust, la cocció, si el comparem amb el que ve de fora. No té
comparació.
El producte de proximitat que ve
del camp sí que el teniu garantit.
Sí, molt més. Ara des de l’associació
estem preparant un curs molt interessant en el qual vindrà un cuiner
especialitzat en herbes que podem
trobar a la zona i que ens costa més
d’entrar a la carta. El prepararem de
cara al novembre amb la intenció
d’agafar alguna idea. Sempre estem

La Junta directiva de l’associació amb Nati Bover al centre

en un continu aprenentatge, i aquest
ofici cada dia més. Mai havíem pensat que tindríem en un codi QR. Tot
canvia de manera molt ràpida i nosaltres ens hem d’anar adaptant a
tot això.
Les noves generacions de cuiners
que s’incorporen tenen en compte
els plats tradicionals cerdans en
les seves cartes?
Sí, tot i que els veterans hauríem
de saber deixar-los l’empremta de
la nostra cuina, per exemple, ensenyant-los com saber fer un bon trinxat. Si algú vol innovar, no hauria de
perdre l’essència del plat autòcton.
Abans, la Societat Gastronòmica se’n
preocupava molt. Convindria marcar
les pautes perquè coneguessin millor el producte.
Quins són els plats que més us demanen a la tardor?
Generalment, tot el que són cremes
de bolets, sopes o altres productes
que porten bolets. Aquests són els
plats estrella. Les cartes són en base
al producte autòcton, sobretot les
d’aquells que seguim lluitant pel producte de proximitat, i al client no li
queda altra que tastar-lo.
I quins tipus de bolets solen haver-hi?
El rovelló és un bolet molt bo a la paella amb all i julivert. El pots fer també en guisats, però mai té el mateix
agraïment com fet a la paella. Després, tens una gran quantitat de bolets que potser no són tan coneguts,
com el moixernó, que tenen molt de
sabor i en un estofat de vedella, amb
unes mandonguilles o una espatlla
de xai, canvia el plat totalment.

VOLS VENDRE EL
TEU IMMOBLE?

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

TARDOR A LA CERDANYA
DESCOBRIM SALLAGOSA

Al bell mig de
l’Alta Cerdanya
SALLAGOSA, VILA ENVOLTADA DE NATURA,
OFEREIX MÚLTIPLES OPORTUNITATS PER GAUDIR
EN FAMÍLIA

Segurament, una de les millors maneres de descobrir
l’Alta Cerdanya és visitar la vila de Sallagosa, pels encants del seu poble i, sobretot, per les múltiples oportunitats del seu entorn natural. Ubicada al cor del Parc
Regional dels Pirineus Catalans, envoltada de més de 60
llacs, compta amb un parc ple de flora i fauna per divertir-se amb nens i nenes, una gastronomia excepcional i
multitud d’activitats per fer a pocs quilòmetres i en plena
natura. A tocar també s’hi troben els Banys de Llo, poble
que històricament havia pertangut a aquesta comuna.
A Sallagosa s’hi pot accedir amb el Tren Groc, un mitjà de transport que és una atracció en ella mateixa. El
seu tranquil nucli antic, a tocar del riu Segre, és un lloc
fantàstic per passejar en família, mentre es contemplen
les curioses escultures que sovintegen els seus carrers
i places. Allà també s’hi troba el parc de Sallagosa, especialment indicat per visitar amb nens i nenes. El seu
gran atractiu són els seus tres llacs plens d’ànecs, a més
dels seus jocs infantils de fusta molt ben cuidats. No cal
perdre l’oportunitat d’asseure’s al voltant de la taula d’un
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dels seus restaurants. A la tardor, les seves cartes compten amb plats amb porcions del paisatge de Sallagosa,
en forma de bolets o animals caçats en aquesta època
de l’any.
A tocar del nucli de Sallagosa
La fama dels Banys de Llo creua la frontera natural dels
Pirineus. Es troben a només tres quilòmetres de Sallagosa. D’aigües sulfuroses provinents del Puigmal i piscines d’aigua calenta d’un mínim de 35 graus a l’exterior,
compten a més amb dos vasos interiors amb hidromassatge, cascades d’aigua i musicoteràpia, instal·lacions
recentment remodelades i espais adients fins i tot per
a nadons. Qui visiti els banys també pot destinar una
estona a recórrer els preciosos nuclis de Llo, Ro o Vedrinyans, petits pobles dels voltants.
A tocar de Sallagosa també s’hi poden fer activitats esportives a l’aire lliure. Hi ha una oferta molt àmplia, com
el senderisme o la pesca, molt practicada aquí. I amb la
temporada de neu, les possibilitats es multipliquen. Sallagosa esdevé un gran enclavament per descansar després de visitar les estacions d’esquí de Font Romeu, a 12
quilòmetres de la vila de l’Alta Cerdanya; Les Angles, a
21, Masella, a 26 o Porté-Puymorens, a 28 quilòmetres.

TARDOR A LA CERDANYA
DESCOBRIM URÚS

Natura
pels descosits
ENCLAVAT EN EL PARC NATURAL DE CADÍMOIXERÓ, URÚS ÉS UN IDEAL PUNT DE PARTIDA
PER A LES MILLORS ACTIVITATS A L’AIRE LLIURE

A prop dels 1300 metres sobre el nivell del mar i a tocar
del Berguedà, Urús és un gran exemple dels pobles tranquils de la Baixa Cerdanya, lluny dels sorolls de les urbs i
molt a prop dels de la natura. No és casualitat que sigui
una flor la que apareix en l’emblema del seu escut. Urús
és un perfecte enclavament des d’on sortir a trepitjar el
verd i sentir el vertigen de les muntanyes.
Com tot poble de la Cerdanya, Urús acull un sense fi de
tipus de visita, depenent dels gustos de qui hi arriba. El
turisme rural ha guanyat presència en aquest racó de
natura, per la qual cosa les possibilitats d’estar-s’hi diversos dies són ben reals. Els visitants poden destinar un
dia a passejar tranquil·lament entre les cases de teulades fosques a dues aigües, descobrint monuments com
l’església de Sant Climent a la plaça Major, del segle XI i
estil romànic, o l’ermita de Sant Grau. També coneguda
com Sant Pau del Puig d’Urús, l’edifici està envoltat d’un
bonic jardí, taules, bancs i una font per relaxar-se enmig
del verd.
A la sortida del poble, prenent el camí que va a la muntanya, s’hi pot trobar la Font Freda, en un espai amb una
zona d’esbarjo infantil i un antic safareig. Hom pot sentir
l’aigua mentre imagina l’ús que se’n feia d’aquests antics
espais de socialització.
A les rodalies
Per a aquells als quals els agrada fer quilòmetres més
que passejar, un lloc a recomanar és sens dubte el Prat
del Cortal d’en Vidal. L’accés motoritzat hi és prohibit, la
qual cosa obliga a fer ús de les cames. L’experiència paga
la pena, ja que al prat s’hi troba el refugi del mateix nom,
un mirador excepcional de vistes panoràmiques sobre
la Cerdanya. I això no és tot. Fora del nucli d’Urús s’hi
poden trobar centenars d’activitats per fer enmig de la
natura, guiades o per pròpia iniciativa. Entre les primeres, s’hi troben experiències en 'segway' que no deixen
indiferent a ningú.

EMBOTITS
D’ELABORACIÓ
PRÒPIA
PLATS PER
EMPORTAR
TRINXAT DE CERDANYA
CANALONS DE CARN
CANALONS AMB CEPS
ESCUDELLA
BROUS, CREMES
LLÍVIA · Plaça Major 7 · 972 89 60 18
PUIGCERDÀ · Miquel Bernades 17 · 972 88 06 92
www.xarcuteria-rolland.com
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TARDOR A LA CERDANYA
FIRA RAMADERA DE PUIGCERDÀ

La Fira de Puigcerdà, cita
ineludible amb el cavall
EL PRIMER CAP DE SETMANA DE NOVEMBRE LA
CAPITAL DE LA CERDANYA ACOLLIRÀ UNA DE LES
FIRES RAMADERES MÉS IMPORTANTS D’EUROPA

El cap de setmana del 5 i 6 de novembre, Puigcerdà
tornarà a acollir la Fira de Puigcerdà i el 41è Concurs
de Cavalls. L’esdeveniment se celebra des del 1270 -excepte el 2020, que no es va poder celebrar a causa de
la pandèmia- i és sense cap mena de dubte una de les
fires ramaderes més importants d'Europa. Durant tot el
cap de setmana se solen reunir més d'un miler d'exemplars de la raça autòctona del Pirineu, presentant-s'hi
els millors. A l'esdeveniment s'hi donen cita cavalls guanyadors en altres fires i certàmens similars celebrats a
les comarques de l'entorn. Pel seu caràcter aglutinador
dels millors exemplars de la raça, el concurs morfològic
és l'acte més rellevant de l'esdeveniment.
Dues jornades espectaculars
Com mana la tradició, el primer dissabte de novembre
al matí se celebrarà el concurs de cavalls al Recinte Firal
de Puigcerdà. A les 10 es durà a terme el concurs de sobranyes, nascudes el 2021, i li seguiran el de sobranys,
terçones (fins a dos anys i mig), eugues amb pollí, terçons, quartons (menys de quatre anys) i sementals.
També a partir de les 10 del matí, es provaran en concurs les millors ramaderies de la Cerdanya, amb dues
categories, la A i la B, segons si s’hi presenten lots de sis
eugues amb polí, dues femelles de recria i un semental,
o lots de tres eugues amb polli, una femella de recria i
un semental.
Serà diumenge quan se celebrarà la fira de bestiar, a
partir de les 10 del matí. Durant tot el cap de setmana,
també s’hi celebrarà la fira multisectorial, amb parades
als carrers de Puigcerdà.
La fira manté el seu atractiu
Els professionals del sector creuen que les edicions que
han ressorgit després del coronavirus poden ser pròsperes pel que fa a les vendes, ja que la manca de fires
els darrers anys ha augmentat la demanda d'animals
de tir i criança, sobretot al País Valencià, on el concurs
de tir és una pràctica arrelada i on s'aprecia especialment les qualitats del cavall pirinenc-català. Això ha estat percebut pels criadors cerdans, a qui s'han adreçat
ramaders valencians interessats pels exemplars que
participen en les darreres edicions. Això vol dir que els
preus es poden mantenir o fins i tot incrementar.
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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

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

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

*WE: Cap de setmana.

Temporada Baixa

540€

115€

85€

390€

90€

60€

330€

70€

50€

540€

115€

85€

390€

90€

60€

330€

70€

50€

690€

150€

105€

600€

130€

95€

460€

98€

75€

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

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

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

830€

185€

130€

770€

160€

120€

580€

125€

90€

Edelweiss
6 adults

890€

195€

145€

840€

185€

125€

650€

140€

98€

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

620€

130€

95€

450€

98€

70€

390€

95€

60€

Angélique
4 adults + 3 nens

790€

170€

125€

660€

145€

98€

550€

120€

85€

E

D

Gentiane
6 adults + 2 nens

Totalment equipades
De 55.000 a 175.000€

IVA inclòs, sense despeses de notari

XA

A

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

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

LETS DE FUS

T

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

TARDOR A LA CERDANYA
EL PARC NATURAL CADÍ-MOIXERÓ

La frontera oberta
EL PARC NATURAL DEL CADÍ-MOIXERÓ ÉS UN
PARADÍS A LA TERRA, AMB UN GRAN PATRIMONI
GEOLÒGIC, VEGETAL I ANIMAL QUE ESPERA A SER
DESCOBERT

Les serralades del Cadí i el Moixeró no són només el
pas entre el Prepirineu a el Pirineu; són una barrera
muntanyosa que concentra un gran nombre d’espècies
animals i vegetals, enmig de gegants de pedra i aigua
impressionants. Les meravelles s’hi compten per centenars i totes són fàcilment accessibles. Comptem només
algunes de les que s’hi pot trobar tothom que s’atreveixi
a viure l’aventura de recórrer aquesta frontera natural.
Gegants de més de 500 milions d’anys
Les muntanyes calcàries del Parc Natural del Cadí-Moixeró s’han replegat per l’escorça terrestre des de temps
immemorials. El resultat són els nombrosos engorjats,
avencs, coves i valmes que es poden trobar per tot el
territori. La carena formada per les serres del Cadí, el
Moixeró, la Tosa, Puigllança i la Creueta constitueix la
columna vertebral del Parc i pot ser recorreguda a través de diversos itineraris. Enmig de la muntanya, destaca el Pendís com un interessant desplaçament de part
del Cadí, la principal estructura muntanyenca del Prepirineu oriental. Al sud de la serra, destaca el Pedraforca
com cap altre relleu. La seva peculiar forma i solitud ha
estat inspiradora fins als nostres dies. Sempre és bo de
tornar-hi. Entre les grans postals que podem trobar al
parc, també animem a descobrir el prat del Cadí, les
Fonts del Llobregat o del Bastareny, d’una bellesa singular.
Un terç de la flora de Catalunya
Al Parc Natural del Cadí-Moixeró s’han identificat unes
1.400 espècies i subespècies de plantes amb flors i falgueres, la qual cosa representa una tercera part de la
flora de tot Catalunya, i encara no s’han descobert totes les molses i algues que s’hi compten per complert.
La història de la seva arribada és ben diversa i depèn
dels múltiples factors climàtics, geològics i de situació
que hi han confluït. Així, trobem arbres i plantes típicament europeus, espècies mediterrànies i altres més
pròpies de l’alta muntanya, nòrdica o alpina. Bona part
de la flora del parc han estat introduïdes per l’home al
llarg de la història. Són les més properes als pobles i els
seus marges. Moltes d’aquestes espècies estan lligades
a l’agricultura i la ramaderia. Van arribar-hi fa segles
i ja són considerades com a pròpies del territori. N’hi
ha d’altres d’introducció més recent i amb procedència
més llunyana, com el seneci sud-africà, cada cop més
estès al parc.
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Foto: visitpirineus.com

Una gran varietat de fauna per descobrir
Al Parc del Cadí-Moixeró es poden trobar 130 espècies d’ocells que es poden observar de manera regular,
milers d’espècies d’invertebrats i unes 60 espècies de
mamífers, tot i que aquests últims són més difícils de
veure, pels seus hàbits nocturns o discrets. Un exemple
són la vintena d’espècies de ratpenats que s’hi coneixen
o la presència del llop, que va començar a recolonitzar
la zona l’any 2000 després d’haver-s’hi extingit. Al parc
hi ha altres espècies més cares de veure, com els rèptils, els amfibis i els peixos, tot i que també es pot aconseguir amb una mica de paciència.
Una llarga història cultural
A més del paisatge, al parc també hi ha espai per a la
cultura. Les seves expressions s’hi ha plasmat des que
l’home i la dona van voler compartir amb els altres les
seves emocions. A la zona de la fou de Bor s’hi poden
trobar restes prehistòriques del neolític, del bronze
mitjà, la primera edat del ferro i el període iberoromà.
Són també interessants les desenes d’esglésies romàniques que esquitxen el territori, les fortificacions i els
masos. Enmig del verd, discorren també nombrosos camins ramaders que connecten àrees de pastura d’alta
muntanya de gran rellevància a Catalunya.

TARDOR A LA CERDANYA
EL PARC NATURAL CADÍ-MOIXERÓ

Les serralades del Cadí i el
Moixeró són una barrera
muntanyosa que concentra un
gran nombre d’espècies animals i
vegetals, enmig de gegants de
pedra i aigua impressionants

La petjada humana de cada dia
Les possibilitats per fer-hi activitats de lleure i de natura
al parc són gairebé infinites. Al web del parc natural,
tothom qui vulgui pot ordenar-se les idees i la visita
perquè l’experiència a l’espai natural sigui del tot satisfactòria. Senders i pràctiques esportives poden connectar-nos fàcilment als diferents centres, jardins botànics,
àrees de lleure i miradors que es troben al territori. Per
altra banda, tots els itineraris estan ben senyalitzats i
ens informen de la dificultat, distància, desnivell i durada, així com els elements del paisatge que permeten
descobrir. Això sí, a la motxilla sempre s’hi ha de dur el
respecte per la muntanya, mai no s’ha de deixar a casa,
així com tota la informació referida a la previsió meteorològica, que ens eviti qualsevol ensurt per gaudir del
millor de la natura i les muntanyes del Cadí i el Moixeró.

1928
94 anys al vostre servei
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TARDOR A LA CERDANYA
EL PARC ANIMALIER DELS ANGLES A LA TARDOR

El Parc Animalier,
obert tot l'any
LA TARDOR OFEREIX UNA MIRADA DIFERENT EN
L'ESPAI NATURAL ON ELS ANIMALS VIUEN I ES
MOSTREN

L'avantatge de visitar animals de muntanya en el seu hàbitat natural és que aquest paisatge és canviant i ofereix
una visita diferent segons l'estació de l'any en què ens
trobem. La tardor tenyeix el Parc Animalier dels Angles
de colors rogencs. Els residents que no hi hivernen -la
pràctica majoria- s'adapten al medi. El seu comportament és canviant, tot i que sempre solen tenir gana. La
interacció amb els visitants, doncs, està assegurada, i les
fotografies seran ben diferents a les de l'estiu o l'hivern.
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

TARDOR A LA CERDANYA
CUINA DE TARDOR CERDANA

Recepta del xef Cisco Noguera de Casa Patxi d’Alp

Galets farcits de bolets de temporada
i gratinats al formatge blau del Molí de Ger
Ingredients:
· 500 gr de galets de Nadal
· 300 gr de farcit de bolets de temporada
· 50 gr de formatge blau del Molí de Ger
· ½ de crema de llet
· 20 gr de formatge Gruyère ratllat
· Oli, sal i pebre al gust

Recepta
Bullir els galets fins que estiguin ‘al dente’ per evitar que es trenquin, refrescar-los i guardar-los.
Quan estiguin freds, amb una mànega de pastisser els anirem farcint amb la massa de canelons amb bolets amb molt de compte, ja que és
molt sensible. La finalitat és que quedin sencers.
Aquest procés pot quedar preparat prèviament
abans del servei a taula.
Quan decidiu servir-lo, cerqueu una safata per al
forn no molt fonda. En un cassó a banda hi posarem la crema de llet i el formatge blau del Molí de
Ger, la sal i el pebre fins que bulli i ho retirarem. A
la safata que hem preparat hi posarem la crema
calenta que hem preparat, afegirem els galets a
sobre i amb la salsa sobrant els cobrirem totalment, ja que d’aquesta manera que a l’hora de
gratinar se’ns ressequin. Afegirem el formatge
ratllat i gratinarem al gust. Ja ho podem servir.
Aquesta és la nostra recepta, tot i que per al farcit es pot jugar amb el que més us agradi, ja que
els galets accepten bé tots els ingredients, com
els canelons de diverses varietats. El plat quedarà
exquisit i sorprenent.
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SAILLAGOUSE
(+33) 468 04 72 30

cosymaison.com

BARCELONE
(+34) 636 831 694

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

Vine a descobrir les nostres novetats!

SAILLAGOUSE
(+33) 468 04 72 30

cosymaison.com

BARCELONE
(+34) 636 831 694

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

