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Turisme i cultura a Cerdanya
El periodista Miquel Molina, en un article publicat a La
Vanguardia es mostrava preocupat per si Barcelona sabrà
construir una oferta cultural de qualitat i atractiva per als
milions de turistes que visiten la capital catalana. Segons
Molina, si l’oferta cultural no té prou qualitat (en part per
culpa de les retallades i la crisi) el turisme se’n ressentirà
i canviarà de destí.
En aquest sentit, en els darrers anys la Cerdanya ha fet
un gir interessant en l’àmbit cultural i cada cop són més
els que entenen que turisme i cultura van de la mà. Tant
des de les institucions públiques (la sensibilitat dels polítics locals hi ha ajudat molt) com des de les empreses privades, entitats i associacions, tothom s’ha posat a treballar (cada cop de forma més coordinada) per construir una
oferta cultural de primer nivell, plural, sòlida i amb projecció. Una oferta que sigui interessant tant per a la gent del
país com per als milers de turistes que ens visiten.
Des d’aquesta capçalera no ens cansarem d’elogiar la
tasca que es fa de forma totalment desinteressada per
part de la gent del Grup de Recerca de Cerdanya, de l’Associació Llibre del Pirineu o de l’Associació Universitària
de Cerdanya. Aquests són exemples paradigmàtics, significatius, del moment actual que vivim.
Hi ha molta feina per fer, evindentment, però també se’n
fa moltíssima i bé. A les pàgines que segueixen aquesta
editorial hi trobareu una guia útil de tota l’oferta turística
i cultural d’aquest gener a Cerdanya, així com un repàs
d’alguna de les moltes activitats que es van fer durant el
desembre. Esperem que en gaudiu i que passeu un Feliç
Any 2014!
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Prats i Sansor

El 5 de gener a partir de les 9.30 h
Arribada dels Reis mags d’Orient.

Llívia

Diumenge 5 de gener
A les 16.30 h, espectacle de “Bombolles de sabó” al Poliesportiu. A continuació, cap a les 17.30 h, coca i xocolata per a
tothom.
A les 18 h, rebuda dels Reis d’Orient a la plaça del Molí, que
els acompanyarem fins a l’església, on podrem veure el pessebre vivent. Tot seguit, entrega de les cartes al Reis, dins de
l’església.

Bellver de Cerdanya

Dijous 2
21 h. “L’amor a totes les edats” de Nicasi Camps i Pinós.
A càrrec del grup teatral de Bellver.
Preu: 5€
Al Centre Cívic Escoles Velles.
Divendres 3
17 h. “Els músics de Bremen”
A càrrec de Xip Xap.
18 h. Recollida de cartes del Patge Reial.
19 h. Xocolata desfeta per la mainada
Al Centre Cívic Escoles Velles.
Diumenge 5
18 h. Cavalcada de Reis. Amb acompanyament musical de
la Colla de Grallers i Timbalers Gra de Palla. Ofrena de reis a la
plaça del Portal. Arribada al poliesportiu municipal.
Acte organitzat per la Comissió de Reis.
Dilluns 6
18 h. Quinto especial dels bombers voluntaris.
Al Centre Cívic Escoles Velles.
Diumenge 12
17.30 h. “L’amor a totes les edats” de Nicasi Camps i Pinós.
A càrrec del grup teatral de Bellver.
Preu: 5€. Al Centre Cívic Escoles Velles.
Divendres 17
Sant Antoni Abad
Al matí concentració d’animals a Bellver i cercavila pel poble, a
continuació benedicció dels animals i menjar popular.
Quintos dels Bombers Voluntaris
Al Centre Cívic Escoles Velles
3 de gener a les 21.30 h
Dilluns 6 de gener a les 18 h. Quinto especial.
TALLER CAL TRAVESSERES
TALLER DE DIBUIX I PINTURA
A càrrec de Jaume Rosell.
Divendres tarda (18 a 20 h) per adults.

Dissabtes tarda (17 a 19 h) per nens.
Preu: 5€ la clase.
GENER
Divendres 10 i Dissabte 11.
Divendres 24 i Dissabte 25.
TALLER DE SABÓ PER NENS
A càrrec de Sònia Coma.
Dissabte 18 de Gener de 17 a 19 h.
Preu: 8€ Mínim 8 nens/es per poder fer el taller.
Cal inscripció prèvia abans del 12 de gener.
ACTIVITATS D’HIVERN AL CENTRE D’INTERPRETACIÓ
DEL PARC NATURAL CADÍ-MOIXERÓ (TALLÓ)
Divendres 3
9 h. Ruta amb raquetes de neu (iniciació) pels llacs de
Malniu (segons condicions de la neu). 30€ persona. Activitat a
càrrec de Guies de Meranges.
Dissabte 4
9 h. Sortida amb esquís de muntanya (iniciació). Sortida per aprendre les nocions bàsiques d’aquest esport. 30€
persona. Activitat a càrrec de Guies de Muntanya.
Dissabte 18
9 h. Sortida d’ornitologia: els ocells a l’hivern.
10€ per persona, gratuït per menors d’11 anys. Activitat a càrrec de Taigà natura als Pirineus.
Dissabte 25
16 h. Sortida nocturna amb raquetes de neu (nens
a partir de 10 anys). 29€ persona. Activitat a càrrec de Bellver
Actiu-Vertientes.
Totes les activitats requereixen inscripció prèvia i es realitzaran
sempre que hi hagi un mínim de persones inscrites.
Més informació: www.bellverecoturismecerdanya.cat
centredetallo@bellver.org /973 51 08 02

Puigcerdà

Dimecres 1 de gener
21 h. Concert de Cap d’Any. Camerata Vindobona. Casino
Ceretà. Venda d’entrades a l’Oficina de Turisme de Puigcerdà.
Organitza: Joventuts Musicals de la Cerdanya.
Dijous 2, divendres 3, dissabte 4 i dilluns 6 de gener
De 16 a 20.30 h. Parc Infantil de Nadal
Poliesportiu de Puigcerdà.
Divendres 3 de gener
18.15 h. Arribada dels Patges Reals. Els patges de
SS.MM. els Reis d’Orient arriben en tren per recollir les vostres
cartes! Visita al Parc de Nadal. Estació de tren de Puigcerdà.
Diumenge 5 de gener
17.30 h. Sortida de la Cavalcada de SS.MM. els Reis
d’Orient des de l’Estació de tren, pels carrers de la vila de Puig-
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cerdà. Arribada a l’església parroquial on els infants lliuraran
les cartes i rebran un obsequi.
Dijous 9 de gener
SANT JULIÀ. Patró d’Age.
Dissabte 11 de gener
17 h. Taller de punt de creu. Fundació ADIS.
Informació i inscripcions: Fundació ADIS. Tel. 972 88 01 06.
Diumenge 12 de gener
XIII Puigcerdà Fons
Informació: Club Esquí de Puigcerdà.
Dilluns 13 de gener
18 h. Hora del conte. Contes molt animals, a càrrec de “La
Minúscula”. Activitat infantil. Biblioteca Comtat de Cerdanya.
Divendres 17 de gener
SANT ANTONI ABAD. Benedicció dels animals.
16 h. Tardes joves: videofòrum & picnic.
Informació i inscripcions: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de
Puigcerdà. Tel. 972 88 21 21.
Dissabte 18 de gener
17 h. Taller de punt de creu. Fundació ADIS.
Informació i inscripcions: Fundació ADIS. Tel. 972 88 01 06.
Diumenge 19 de gener
Tarda. Concert alumnes Conrat Oliver. Museu Cerdà.
18 h. Festival de Zumba. Casino Ceretà.
Dilluns 20 de gener
16 h. Tardes joves: el club de la tarda
Informació i inscripcions: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de
Puigcerdà. Tel. 972 88 21 21.
Dimarts 21 de gener
16 h. Tardes joves: tarda de Wii
Informació i inscripcions: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de
Puigcerdà. Tel. 972 88 21 21.
Dimecres 22 de gener
16 h. Tardes joves: tarda de ping-pong i jocs de taula.
Informació i inscripcions: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de
Puigcerdà. Tel. 972 88 21 21.
Dijous 23 de gener
16 h. Tardes joves: taller de deures
Informació i inscripcions: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de
Puigcerdà. Tel. 972 88 21 21.
Divendres 24 de gener
16 h. Tardes joves: taller de relaxació per a joves.
Informació i inscripcions: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de
Puigcerdà. Tel. 972 88 21 21.
Dilluns 27 de gener

16 h. Tardes joves: manualitats de tarda.
Informació i inscripcions: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de
Puigcerdà. Tel. 972 88 21 21.
18 h. Club de lectura junior. Es comentarà el llibre “La
meva família i altres animals”, de Gerald Durrell. Coordina i
modera: Ester Sirvent. Biblioteca Comtat de Cerdanya.
Dimarts 28 de gener
16 h. Tardes joves: taller de maquillatge
Informació i inscripcions: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de
Puigcerdà. Tel. 972 88 21 21.
20.30 h. Club de lectura. Es comentarà el llibre “Relatos”,
de Julio Cortázar. Coordina i modera: Marc Gómez. Biblioteca
Comtat de Cerdanya.
Dimecres 29 de gener
16 h. Tardes joves: taller per a joves cuiners
Informació i inscripcions: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de
Puigcerdà. Tel. 972 88 21 21.
Dijous 30 de gener
16 h. Tardes joves: activitat de ganxet XXL
Informació i inscripcions: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de
Puigcerdà. Tel. 972 88 21 21.
Divendres 31 de gener
16 h. Tardes joves: dinàmiques i activitats dirigides.
Informació i inscripcions: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de
Puigcerdà. Tel. 972 88 21 21.
20.30 h. Conferència. “Dinero y Conciencia: ¿A quién sirve
mi dinero?”, amb Joan Antoni Melé, subdirector general de Triodos Banc i vicepresident de la Fundació Triodos.
Organitza: AUCER. Informació i inscripcions: www.aucer.org o
bé 619 562 573.
Exposicions Museu Cerdà
Del divendres 20 de desembre de 2013 fins al dimecres 29 de
gener de 2014
Exposició “Mirades” d’Antoni Estanyol.
Organitza: Antoni Estanyol i Museu Cerdà.
Del divendres 29 de novembre de 2013 fins al dimecres 29 de
gener de 2014
Exposició “Percepcions d’un cop d’ull”
de Xisca Genovart. Organitza: Xisca Genovart i Museu Cerdà.
Del divendres 22 de novembre de 2031 fins al dimecres 29 de
gener de 2014
Exposició
“Històries. Maria Rius i Camps a Cerdanya”
Organitza: Joaquim Noguero, Maria Rius i Camps i Museu Cerdà.
Activitats Àrea de Joventut
Casal de Nadal de Puigcerdà
Per a infants de P3 a 6è de primària. Dies 23, 24, 27, 30 i 31 de
desembre i 2, 3 i 7 de gener.
Informació i inscripcions: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de
Puigcerdà. Tel. 972 882 121.
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REGALA SALUT I BELLESA

CURES COS I ROSTRE

RELAX PER ELLA I ELL
PACKS I CURES
2 o 3 cures per 1 o varis dies
CURES DEL ROSTRE PERSONALITZADES
MODELATGES ORIGINALS
Relaxant, nutritiu, reafirmant o energitzant
PRODUCTES PHYT’S
100% naturals i biològics
El què fa únic l’SPA NATURE
Cures innovadores
Tractaments amb productes naturals
La riquesa de les aigües sulfuroses
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Activitats del Centre d’Acollida Turística
ACTIVITATS FAMILIARS
Espai temàtic: El tractat dels Pirineus
Descobriu a través de la tecnologia digital com va es va produir
el fet històric del Tractat dels Pirineus i quines conseqüències va tenir. Preu 1’5€ (gratuït per menors de 12 anys). Centre
d’Acollida Turística de Puigcerdà (CAT).
Horari: Matí de 9 a 12.30 h. Tarda de 16 a 18.30 h
Dies: de dilluns a dissabte i diumenge 5 de gener.
Petjades Culturals de Puigcerdà
Visita guiada a peu per Puigcerdà. Coneix la vila amb la família
o amb els amics a través de les Petjades Culturals de Puigcerdà. No us perdeu la visita comentada pels indrets turístics i
culturals de la vila. Informeu-vos dels preus al Centre d’Acollida
Turística de Puigcerdà (CAT). Cal fer reserva prèvia trucant al
972 880 816 abans de 48 h de la data de l’activitat.
Horari: 10.30 h.
Dies: 2, 3, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.
Puigcerdà amb Segway
Visita recomanada! Visita guiada pels indrets turístics culturals
i naturals del municipi. Veniu amb la família o amb els amics
i descobriu Puigcerdà d’una manera diferent i divertida! Informeu-vos al Centre d’Acollida Turística de Puigcerdà (CAT) i a
l’Oficina de Turisme de Puigcerdà trucant al 972880816. Cal fer
reserva prèvia trucant al 972 880 816 abans de 48 h de la data
de l’activitat.
Horari: 1a sortida a les 10 h
2a sortida a les 16.30 h
Dies: 2, 3, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26

Raquetes de neu
Excursió de curta durada amb raquetes de neu pels boscos de
la Cerdanya o per l’Alta Cerdanya. Acompanyats en tot moment
per un guia que us mostrarà tot l’encant dels nostres paisatges
nevats, on podràs gaudir de la natura amb molta tranquil·litat.
Informeu-vos dels dies i les horaris de sortides al Centre d’Acollida Turística de Puigcerdà (CAT). Cal fer reserva prèvia trucant
al 972 880 816 abans de 48 h de la data de l’activitat.
Horari: 8.30 h
Dies: 2, 3, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.
CATAVENTURA’T
Gaudeix amb la família d’arbre en arbre sense tocar de peus
a terra. Tenim ponts tibetans, escales, tirolines i moltes més
aventures. T’ho perdràs?
Informeu-vos dels preus al Centre d’Acollida Turística de Puigcerdà (CAT) 972 88 08 16.
Horari: 10.30 h
Dies: 5
ACTIVITATS D’AVENTURA. Parelles i amics
Raquetes de neu, nivell avançat
Excursió mig dia o dia sencer. Tria tu! Gaudiràs amb raquetes de neu pels boscos de la Cerdanya o per l’Alta Cerdanya.
Acompanyats en tot moment per un guia que us mostrarà tot
l’encant dels nostres paisatges nevats, on podràs gaudir de la
natura amb molta tranquil·litat. Informeu-vos dels dies i les
horaris de sortides al Centre d’Acollida Turística de Puigcerdà
(CAT). Cal fer reserva prèvia trucant al 972880816 abans de 48
h de la data de l’activitat.
Horari: 8.30 h.
Dies: 2, 3, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.

Passejada en poni i/o cavalls
Informeu-vos dels preus i dels horaris de sortides al Centre
d’Acollida Turística de Puigcerdà (CAT). Cal fer reserva prèvia
trucant al 972880816 abans de 48 h de la data de l’activitat.
Horari: consulteu els horaris trucant al 972 88 08 16.
Dies: 2, 3, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26

ACTIVITATS GASTRONÒMIQUES
Tast de productes locals i comarcals. Al nostre espai de degustació podràs tastar diferents productes locals i comarcals i
gaudir d’un experiència gastronòmica inigualable.

Llegendes de Cerdanya
i volta circular a la Cerdanya
Us expliquem in situ el que es conta que va passar fa milers
d’anys a la Cerdanya. També us oferim una volta pels municipis
de la Cerdanya. Informeu-vos dels horaris de sortides i preus
al Centre d’Acollida Turística de Puigcerdà (CAT). 972 880 816.
Cal fer reserva prèvia abans de 48 h de la data de l’activitat Horari: Consulteu els horaris trucant al 972 88 08 16.

Consultar el web www.cat-puigcerda.com/ca.

ACTIVITATS FAMILIARS D’AVENTURA
Barranc Termal d’iniciació
No pots perdre’t aquesta oportunitat. Vine amb la família i gaudeix d’aquestes “piscines naturals d’aigua càlida”, amb tobogans, petites cascades i formacions càrstiques de gran bellesa.
Sempre acompanyats per tècnics professionals. Cal fer reserva
prèvia trucant al 972 880 816 abans de 48 h de la data de l’activitat.
Horari: 9.00 h
Dies: 2, 3, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.

- Melmelades “Ple de bo”.
- Tast de vi català
- Tast de vi francès
- Taller d’elaboració de dolços
- Tallers variats familiars gastronòmics.

Alp

Dia 1
64è Descens infantil a La Molina
www.lamolina.cat
18.30 h. Quina Pro-Reis. Palau de Congressos d’Alp.
IV Cross Compressport Play & Train a Alp
Més info: info@playandtrain.org. Tel. 687 518 600.
Dia 4
XI Cursa Familiar a Masella
www.masella.com
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Dia 6
Arribada de SM els Reis Mags d’Orient
ALP
17 h. Animació infantil a càrrec de Els Farsants al Teatre
Municipal
18.15 h. Xocolatada per a tothom al Teatre Municipal.
19.30 h. Arribada de SM Els Reis Mags. Acompanyats dels
Grallers d’Alp. Visita al Naixement a la pl. Major i a la cova dels
pastors a la pl. de l’Església.
Seguidament, recepció de SM Els Reis Mags d’Orient al Palau
de Congressos d’Alp i entrega de cartes.
LA MOLINA
17.30 h. Xocolatada per a tothom.
18 h. Castell de focs a càrrec dels “Diables de Puigcerdà” i arribada del Patge Reial
Seguidament, baixada de torxes per acompanyar l’arribada de
SM Els Reis Mags.

Dies 11 i 12
Esquí-test Blizzard-Nordica-Scott a Masella
www.masella.com
9è Gran Premi Cerdanya a Masella
www.masella.com
Curs Informàtica
Nivell Inicial. Dia 13 de gener de 19.30 a 21 h.
Nivell Mig. Dia 15 de gener de 19.30 a 21 h.
Inscripcions: Tel. 972 140 306.
Tots els dijous de 10 a 12 h del 30 de gener al 6 de març
Curs de màrqueting
“10 Consells de màrqueting per fer que el teu negoci vengui
més”. a la Sala de Lectura.
Dinamització del Local Jove
Dilluns, dimecres i divendres a la tarda.

MASELLA
18 h. Arribada de SM Els Reis Mags d’Orient amb màquina de
neu i comitiva de torxes al pla de Masella. Seguidament, xocolatada per a tothom.
18.30 h. Recepció i entrega de cartes a l’Alp Hotel Masella.

BOSC ENDINS
Bernat Huguet
El professor de l’institut La Serra de Mollerussa, Bernat Huguet (Golmés, 1963) debuta amb el
poemari “Bosc endins” (Editorial Salòria). 67 poemes que desenvolupen diferents experiències
viscudes al voltant del món del bolet.

Demana’l a la teva llibreria

Edicions Salòria
edicionssaloria@gmail.com

10
Breu extracte de les diverses notícies aparegudes a la premsa
i relacionades amb Puigcerdà i la Cerdanya
Font: www.viurealspirineus.cat

Llívia acull l’exposició itinerant de ceràmica
farmacèutica. La Vila de Llívia acull des del 6 de desembre l’exposició itinerant de ceràmica farmacèutica que fins ara
estava al MATBC, Museu Arxiu Tomàs Balvey de Cardedeu. Un
total de 27 albarelos es presenten al públic com a mostra de
pots de farmàcia de ceràmica procedents dels diferents museus de la Xarxa de Museus i Col·leccions de Farmàcia. Estarà
obert al públic a la sala d’actes de l’Ajuntament fins el 30 d’abril
de 2014 en els dies i horaris del Museu municipal de Llívia i
l’entrada és gratuïta. De les anomenades ciències de la salut,
la farmàcia és, potser, la que ha produït i conservat la major diversitat de materials d’interès històric i artístic. L’ús del pot de
ceràmica apareix a les antigues farmàcies monacals i rurals per
emmagatzemar plantes polvoritzades, arrels, llavors, ungüents
o extractes de plantes entre d’altres materials per elaborar pòcimes i medicaments. La ceràmica, impermeabilitzada interior i exteriorment amb una capa de vernís o esmalt, permetia
garantir l’estabilitat del producte que s’hi emmagatzemava i
evitar-ne alteracions, ja que les preparacions antigues acostumaven a ser inestables i s’alteraven amb facilitat.
Aproven la simplificació dels tràmits per accedir gratuïtament al Túnel del Cadí. La Comissió de
Territori i Sostenibilitat ha aprovat la proposta de resolució
sobre el millorament del procediment d’acreditació i vigència
de la condició de beneficiari de descomptes per a usuaris del
Túnel del Cadí presentada per ERC. La diputada d’ERC del Pirineu, Rosa Amorós, ha defensat la proposta presentada el mes
de juny passat, atenent-se a les queixes que hi hagut dels veïns
de les comarques del Berguedà, Puigcerdà i Alt Urgell i les mocions presentades en alguns ajuntaments com la Seu d’Urgell
o Puigcerdà on insten al govern que hi hagi canvis en la normativa vigent de l’any 2011 en la tramitació de les bonificacions al
Túnel del Cadí. Fins ara hi havia molts impediments burocràtics i creava una fractura social ja que desestimava l’ oportunitat de bonificació d’aquells residents del territori que no poden
optar-hi com pensionistes, mestresses de casa, entre altres.
La proposta preveu que s’adeqüin els requisits d’acreditació
per beneficiar-se dels descomptes als habitants del Berguedà,
la Cerdanya i l’Alt Urgell al seu pas pel túnel del Cadí i puguin
optar-hi TOTS els residents sense impediments. Fent-ho més
àgil, ràpid i senzill, controlant igualment els possibles fraus.
I també preveu allargar la vigència d’aquests permisos a 36
mesos, cosa que ara s’havia de fer cada 12 mesos, sempre que
la situació de les persones beneficiaris no canviï.
El Camí dels Bons Homes potenciarà un nou
tram per l’Alt Urgell i el Sobirà. El Camí dels Bons
Homes ha augmentat durant el 2013 el nombre de visitants
i d’empreses associades. Segons les dades facilitades aquest
dilluns pel seu Consell Regulador, enguany hauran recorregut
aquesta ruta unes 3.600 persones (a l’espera de les dades definitives dels últims mesos) mentre que el 2012 ho van fer 3.231.
A més a més, les visites a la pàgina web s’han enfilat fins a més
de 50.400 el 2013, per les 42.691 del 2012. De cara a l’any que
ve, la ruta s’ampliarà amb una nova proposta cap a l’Alt Urgell i

el Pallars Sobirà, batejada com el Camí de l’Últim Càtar. Segons
detalla l’ACN, la variant serà un itinerari transfronterer de 189
quilòmetres que ressegueix la història de l’últim càtar occità
conegut, Guilhèm de Belibasta. La nova opció, que ja està senyalitzada i preparada, connecta el Parc Natural del Cadí-Moixeró i el de l’Alt Pirineu amb el Parc Regional d’Arieja. De 189
quilòmetres, també es pot fer a peu, a cavall i, en la majoria de
trams, en bicicleta de muntanya. La èpica història de Guilhem
Belibasta també ha estat plasmada a la novel·la ‘El càtar imperfecte’, del periodista i escriptor Víctor Amela. La idea inicial del
Camí de l’Últim Càtar va sorgir fa uns anys dels socis de l’Arieja
i s’ha pogut realitzar gràcies a la implicació dels cinc Consells
Comarcals per on passa la ruta -el Berguedà, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Solsonès i el Pallars Sobirà-, els dos Parcs Naturals,
la Mancomunitat d’Esquí Nòrdic de Catalunya, l’Institut per al
Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA),
les Diputacions de Barcelona i de Lleida i l’associació francesa
Sentiers Transfrontaliers Pyrénéens.
Alfred Pérez-Bastardas presenta un llibre sobre
cartells feixistes. Divendres, 6 de desembre, a les 19 hores, a la Sala de Convencions del Museu Cerdà de Puigcerdà, va
tenir lloc la conferència i presentació del llibre homònim: “Els
cartells de la ‘Frase Quinzenal’” de l’historiador Alfred PérezBastardas. L’acte va ser presentat per la historiadora Queralt
Solé i s’emmarcà dins del nou Cicle de Conferències d’Interès
Pirinenc que organitza tradicionalment el Grup de Recerca de
Cerdanya durant tot l’any. El llibre és una recopilació i contextualització històrica d’uns cartells impresos i repartits per Barcelona a càrrec d’un col·lectiu feixista que han restat inèdits
fins a l’actualitat. Així, amb un mínim de 7.900 subscriptors
“obligats” en el seu moment, aquest breu i rudimentari butlletí era enviat a les cases de manera quinzenal, contenint frases
i sentències de contingut nazi i feixista i d’exaltació nacional.
Tots dos historiadors van fer esment que moltes de les frases
de propaganda feixista contingudes als cartells recollits al llibre
podrien estar signades per segons quins dirigents de la dreta
espanyola actual, cosa que fa que el lector actual pugui agafar
perspectiva del nivell de la dialèctica actual envers el poble
català i la concepció nacional d’Espanya i com ha evolucionat més aviat poc des dels temps de la postguerra. El públic
assistent va cloure la presentació amb un interessant torn de
preguntes.
Catalunya impulsa un HUB Forestal. El conseller
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació
i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí i Aixut, i l’administrador de
la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Josep
Ramon Pérez i Sánchez, han signat un conveni per fixar els
termes de la col·laboració entre la les dues institucions, per al
desenvolupament del Projecte Hub Forestal que vol fomentar
l’aprofitament dels boscos cap a la bioeconomia. L’esmentat
projecte comptarà amb la participació i col·laboració de l’European Forest Institute (EFI), institució ubicada al Recinte Modernista de Sant Pau, mitjançant la qual s’instrumentarà el seu
impuls i coordinació.
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La Molina i Masella accepten estudiar el forfet per als escolars. Les estacions de la Molina i Masella
s’han compromès davant els pares dels escolars de la Cerdanya a estudiar una fórmula que els permeti esquiar més econòmicament gràcies a la seva condició de joves residents. Els
representants de les associacions de mares i pares d’alumnes
(AMPA) de tota la comarca i els delegats de les dues estacions
han establert ja en una primera reunió els objectius de cadascuna de les parts i s’han citat a una segona trobada després de
les festes de Nadal. Però els uns i els altres podrien trobar un
punt d’acord en un forfet de mitja temporada. En la negociació
també hi juga un paper important el fet que la Molina i Masella
difereixen en la titularitat. En aquest sentit, el caràcter privat de
Masella li limita més el marge de maniobra. Un punt que no
agrada a les estacions i ha quedat palès en les converses és la
voluntat dels pares de parlar també amb les estacions d’esquí
de l’Alta Cerdanya. La Molina i Masella no troben bé que des
de la mateixa comarca les escoles potenciïn la competència
directa de la neu de l’altre costat de la frontera estatal, tal com
han fet alguns anys algunes escoles amb la setmana blanca.
Neix l’Associació Amics de l’Esquí de Fons. El passat divendres 20 de desembre es va presentar la nova Associació Amics de l’Esquí de Fons. L’entitat neix amb la idea d’esdevenir un reforç a les iniciatives ja existents per augmentar
l’activitat, la competitivitat i la repercussió de l’esquí de fons en
el món dels esports d’hivern. El grup està format inicialment
pels cinc clubs amb més presència en competicions: el CEFUC
de la Seu, el CENA de Tuixent, el CE Puigcerdà, el CE Bellver i
l’Aran Nòrdic. Tot i això, l’objectiu és que s’hi incorporin més
entitats. Una altra de les idees que s’han plantejat és la de consolidar un Equip Català amb presència en algunes competicions europees, al marge de les de primer nivell. L’entitat neix
amb el vistiplau de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern. El
president de l’FCEH, Òscar Cruz, ha estat present en l’acte de
presentació. També hi han intervingut Octavi Galceran i Mario
Ruiz.
PORTÉ-PUYMORENS AMPLIA EL DOMINI ESQUIABLE A
LA ZONA DEL BALADRÀ. L’estació d’esquí de Cerdanya, PortéPuymorens, ha ampliat el seu domini esquiable cap a la zona
del Baladrà, entre l’espai de la Mina i la carretera RN-320, més
enllà del Coll de Puymorens, a la carretera del Pas de la Casa,
a Andorra. En total, són prop de 2,5km de recorregut, amb un
desnivell d’uns 600 metres. Aquest tram estarà degudament
senyalitzat i amb balises, marcat en el pla de pistes de l’estació
com una nova pista vermella posada al servei dels esquiadors.
Aquest nou espai d’esquí de Porté recorre gairebé paral·lel
a la zona on es va instal·lar el primer remuntador de l’estació,
els anys 50, a la collada de Puymorens. La pista s’obrirà els
cap de setmana i els festius i dies de vacances. La pista, que
circula per un paratge d’una gran bellesa natural i des d’on
es pot veure les muntanyes d’Andorra i de l’Ariège i la vall de
l’Hospitalet, s’inaugura aquest dissabte. Els terrenys de la nova
pista de Porté-Puymorens formen part dels municipis de Latour de Carol i de Porté. Tots els usuaris de la carretera del coll

de Puymorens que es desplacin aquests dies entre Andorra i
Porté o de la Cerdanya a l’Ariege podran veure, a peu de la via
NR-320, un gran rètol que marca l’abast del domini de l’estació
d’esquí. Per oferir aquest nou espai, l’estació posa en servei
un autobús petit que farà de servei llançadora (tres minuts de
bus) entre el final de la pista del Baladrà i el coll de Puymorens,
des d’on els esquiadors podran baixar fins a la zona de la Vignole. Per poder disposar del nou servei d’autobús els usuaris/
esquiadors hauran de pagar un suplement a les taquilles de la
Vignole i reservar així una de les places del bus. El transport
començarà a les 10,45 hores i finalitzarà a les 15,45 hores. En
total, cada dia, el servei funcionarà unes 20 vegades.
Llívia i l’esquí urbà. Primer amb el Welcome Winter i
després la Nocturna d’Esquí de Fons, que es va fer el dia 27
de desembre, Llívia s’ha convertit en l’única població de l’Estat
espanyol i del sud de França que promociona l’esquí amb pista
d’esquí alpí i circuit d’esquí de fons dins el nucli urbà. Enguany
“La nocturna” del dia 27 va ser puntuable pel campionat de
Catalunya i va comptar amb els atletes més destacats d’aquesta disciplina. Les diferents curses van estar animades per un
espiker, bona música i xocolata i coca per a participants i espectadors. La Nocturna va tenir lloc el 27 de desembre al Parc
de Sant Guillem de Llívia. A les 16 hi va haver la prova popular
Open i a les 18 h, el Campionat de Catalunya d’sprints.
Aroa Amilibia, del Curling Puigcerdà, seleccionada per competir amb la selecció espanyola de
curling al Campionat d’Europa Junior de Lohja
(Finlàndia). Aroa Amilibia, jugadora del Curling Puigcerdà, ha estat seleccionada per competir el proper Campionat
d’Europa Junior que es celebra del 3 al 8 de gener de 2014 a
Lohja (Finlàndia). L’Aroa té 16 anys i en fa 2 que competeix
en curling. Per a ella poder participar en la màxima competició continental és una gran oportunitat per a seguir creixent
com a curlista i aprendre del millors jugadors juniors d’Europa.
En el Campionat d’Europa hi participen un total de 12 equips
femenins i 14 masculins de tot el continent europeu. L’equip
espanyol comptarà amb
Melanie Robillard (ex
campiona d’Europa i del
Món) com a entrenadora
del combinat femení. Cal
destacar que és la primera vegada que el club de
Puigcerdà compta amb
un dels seus membres
en el combinat nacional
junior, fet que premia
la tasca del club puigcerdanenc amb els joves. Actualment Curling
Puigcerdà és el club que
compta amb més juniors
de tot l’estat amb un total de 7 (4 noies i 3 nois).
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Puigcerdà lliura els premis
dels aparadors nadalencs
A principis del mes de desembre d’enguany, l’As·
sociació de Comerç de Puigcerdà, amb la col·
laboració de l’Ajuntament de Puigcerdà, va orga·
nitzar la tercera edició de la guarnició d’aparadors
nadalencs. És una idea que
s’emmarca dins de les diferents
campanyes que s’organitzen
des de l’Associació de Comerç
de Puigcerdà.

el tercer premi; Moments, a la plaça dels Herois,
premiat amb el segon i Fruites Mari, del carrer
Espanya, que va estar guardonat amb el primer
premi.

Amb questa iniciativa les dife·
rents botigues que participen
guarneixen els aparadors amb
temàtiques nadalenques i se’n
premia la originalitat i la bellesa.
El jurat ha estat format per gent
de la vila de diferents edats.
El passat dilluns 23 de desem·
bre es van lliurar els trofeus i
entre els aparadors guanya·
dors trobem: Esports Carpi,
al carrer Major que es va endur

Lo niu dels bandolers de Catalunya
Els setges del Castell d’Arsèguel (1588-1592)
De l’historiador Lluís Obiols
La història, explicada amb documents fins ara inèdits, d’un
episodi real de quan Cerdanya era el centre de Catalunya, un
moment en què Arsèguel era, com l’anomenava un cronista
de l’època, lo niu dels bandolers de Catalunya i el seu senyor,
Joanot Cadell, era al punt de mira de les principals autoritats
del país, que van esgotar la seva paciència fins a ordenar la
destrucció del castell.

El pots trobar a les llibreries de Cerdanya
EDICIONS SALÒRIA
edicionssaloria@gmail.com
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Si tens fotografies antiguesde la
Cerdanya
i les vols veure publicades a
envia-les a:
bellugat@hotmail.com

PUIGCERDÀ. EL mercat. (Jean-Marie Lemoine).

LLÍVIA. Església. (Família Sánchez-Granat).
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Petits museus amb encant
El pou dels Forçats. Montlluís
Aquest mes proposem una nova incursió a l’interessant poble de Montlluís, al límit de tres comarques: Alta Cerdanya,
Conflent i Capcir. En vam parlar a propòsit del seu Forn Solar,
exponent de museu científic però, aquesta vegada, ens endinsarem al racó més amagat de la ciutadella per a visitar un petit
museu de caire militar.
Montlluís és un indret inscrit al Patrimoni Mundial de l’UNESCO per
l’interès de la seva ciutadella, obra de l’enginyer francès Vauban a qui el
rei Lluís XIV va encarregar el projecte i construcció d’una veritable fortalesa que impedís l’entrada dels exèrcits enemics.
El lloc escollit per Vauban fou un promontori ocupat tan sols per prats
i ric en roca granítica que assegurava la matèria prima al mateix indret,
estalviant així haver-la de transportar des de llocs més llunyans. L’indret
també representava una talaia suficient per albirar l’aproximació de tropes enemigues, per tots cantons.
Abans de descriure el Pou dels Forçats, hem de parlar de la grandiosa
fortalesa que es troba situada dins de la que normalment ja contemplem
quan entrem a Montlluís, a través del pont sobre el fossat, amb accés des
de la carretera que porta a Perpinyà.
A aquesta segona fortalesa només hi podem accedir si tenim contractada una visita en grup ja que per entrar al Pou dels Forçats, hem
de penetrar en una zona militar en ple rendiment, tancada al públic.
Es tracta del Centre Nacional d’Entrenament dels militars francesos on
s’instrueixen forces de gairebé totes les divisions.
Després de travessar el grandiós pati d’armes envoltat d’edificis diversos, a mà dreta es troba el que conserva, al seu interior, un vell pou de 28
metres de profunditat. L’aigua potable prové de les capes freàtiques del
subsòl i des del segle XVII s’aprofitava per a tota mena d’usos. La manera d’extreure l’aigua del pou es feia gràcies a una gran roda de fusta
que es conserva intacta la qual s’havia de fer girar de la mateixa manera
que ho veiem fer als hàmsters a les seves gàbies. Per això aquest giny
era anomenat “roda d’esquirol” i era accionat per la força humana, tot
fent-la rodar per tal d’aconseguir que l’engranatge amb un sistema de
politges, fes pujar , alternativament, unes grans galledes a nivell de terra
que s’anaven buidant en un dipòsit.
Fa uns anys, es va permetre que un cos de submarinistes fes una primera immersió per tal de netejar el fons del pou. S’hi trobaren deixalles
i restes de tota mena que van ser retirades fins on es va poder. Però
també s’hi van trobar, en bon estat de conservació, algunes de les velles
galledes que s’utilitzaven per extreure l’aigua. Eren fabricades amb fusta
de castanyer i reforçades amb cercles de ferro i no pas idèntiques sinó
de formes diferents.
Dels 28 metres de profunditat del pou, 12 ho són d’aigua que es troba
a 6º de temperatura. Malgrat la neteja que es va fer del fons, encara hi
va quedar un gruix considerable de sediments que de poder-se retirar,
podrien reservar alguna bona sorpresa.
A França es coneixen almenys dos exemples d’aquest tipus de rodes
d’extracció d’aigua. Un, a Besançon en un pou de 150 m de profunditat
i l’altre, a Fort-Barraux (Isère) en un pou de 45 m . El de Montlluís es
va deixar d’utilitzar a finals del segle XIX. A banda de la gran roda, al
mateix edifici hi ha algunes petites mostres de mapes i material antic
dels soldats i una interessant maqueta que mostra tota la ciutadella.
Les guies-visites acostumen a ser en francès i és imprescindible que us
informeu abans a l’Oficina de Turisme, ja que no sempre és possible
l’entrada. Durant el 2013, el preu era de 5€. El telèfon de contacte: 0033
468042197 o bé a l’adreça otml@orange.fr.
Núria Boltà i Vilaró
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Hi ha reis que es jubilen.

Petita història d’una llarga trajectòria.

Passar més de 50 anys
de la vida fent de rei deu
cansar, perquè no és el
mateix fer de rei que viure
com un rei.
Fa molt de temps, concretament l’any 1954 del segle
passat, a la comissió de festes de l’Ajuntament de Puigcerdà els faltava un rei per a la cavalcada més esperada
de l’any pels nens i nenes de la vila. A algú se li va acudir
proposar-ho a Lluís Llanas i aquest va acceptar encantat. L’any següent, va passar una mica el mateix, faltaven reis. Va ser llavors quan Lluís Llanas va pensar en
un familiar i en un amic per tirar endavant la cavalcada.
Als tres amics, Lluís Llanas (rei negre), Joan Llanas (rei
ros) i Joan Guinot (patge Greens), se’ls va afegir, més
endavant, una nova incorporació, l’Emili Capdevila (rei
blanc), caracterització que abans havia anat a càrrec de
Pere Altimiras i Antoni Martínez. La bona compenetració entre tots va propiciar, amb algun canvi, que l’aliança
perdurés 56 anys, ni més ni menys que des del 1954 fins

el 2010, any en què van decidir que ja tocava deixar pas
al relleu.
Si bé ja fa un temps que es va produir aquest relleu, volíem saber com havia estat possible que durant més de 50
anys, uns amics no es cansessin d’organitzar la cavalcada més esperada per part de grans i petits. No tan sols
no es van cansar sinó que ens expliquen que mai no es
van posar malalts ni mai van haver de suspendre l’acte
per qualsevol causa.
Aquesta petita colla de “reis per un dia”, ens comenta
que s’ocupava de tot: buscaven els vehicles, els guarnien,
anaven a Barcelona a comprar el que no trobaven aquí,
cercaven els animals,...de manera que al llarg d’aquest
més de mig segle, els Reis de Puigcerdà van arribar amb
remolcs, amb cotxes, amb camió, amb avioneta, amb cavalls i fins i tot amb camells.
I on trobaven els animals? Els cavalls —expliquen— durant unes temporades havien estat facilitats pels soldats
de la caserna que hi havia al Passeig 10 d’abril Puigcerdà
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i tenien els estables al carrer de la seu de Ràdio Pirineus.
A vegades, van ser particulars que els van deixar els seus
cavalls gustosament. Pel que fa als camells, els van anar
a demanar a un parc d’animals prop de Perpinyà. En una
altra ocasió, l’arribada es va fer a l’aeroport de Cerdanya,
tot simulant un aterratge des d’un extrem de la pista.
Però a banda de les cares més visibles de la comissió,
van ser molts els que contribuïen cada any ajudant a
guarnir les carrosses a partir dels oficis i habilitats de cadascú: ferrers, fusters, electricistes, modistes i veïns i veïnes, en general. Segons conten, un gran nombre de nois
i noies de Puigcerdà van fer de patges durant aquests
llargs anys i són alguns d’ells els qui han pres el relleu.
El capítol de la caracterització també té la seva petita història. Al principi, per no disposar de quelcom més apropiat, el rei negre es pintava la cara amb un tap de suro
cremat. Més endavant es va utilitzar el fum d’estampa
que era una tècnica emprada per a pintar els sòcols de
les parets de les cases. El problema era a l’hora de netejar-se la cara ja que es trigava dos o tres dies a fer desaparèixer la barreja de pólvores amb aigua. Finalment,

van optar per anar a Barcelona a comprar maquillatge en
un establiment especialitzat. No cal dir que sempre van
comptar amb la total col·laboració de l’Ajuntament per a
tot allò que fos necessari.
El recorregut de la cavalcada ha variat al llarg de la seva
història. No han mancat les visites a la residència d’avis,
a l’hospital o a casa d’alguna criatura que, per malaltia, no pogués seguir la cavalcada al carrer. Durant 5 o
6 anys, la cavalcada començava a les 15h i acabava a
mitjanit ja que abastava Alp, Vilallobent, Puigcerdà i La
Molina!
El quarter general ha estat, invariablement, l’Hotel Tèrminus on els Reis han disposat de l’espai necessari per
a poder-se vestir d’acord a la solemnitat.
Aquests Reis jubilats ens comenten que, actualment,
hi segueixen assistint com espectadors, ara amb els
néts, però no poden deixar de sentir una dolça nostàlgia
d’aquells temps.

Llívia. Vivències de quan
repicaven les campanes
de Valentí Surià
Demana’l a la teva llibreria

Núria Boltà Vilaró
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Puigcerdà i Alp,
amb la Marató de TV3

Fotos: Emili Giménez
Ramon Ardid

Safrà bord
Crocus nudiflorus
El safrà bord (Crocus nudiflorus Sm.) és una flor que
pertany a la família de les iridàcies (Iridaceae).
Descripció
Planta herbàcia amb bulb sòlid, d’entre 8 i 15 cm d’alçada.
3 ó 4 fulles de desenvolupament primaveral, absents durant la floració. Entre 1 i 3 flors, campanulades, de color
lila o porpra, tèpals d’entre 3 i 6 cm, el·líptics, anteres grocataronjades, sovint blanquinoses.

Floració
Entre setembre i octubre.

Distribució
Creix en prats i clarianes de matolls als boscos. Pot arribar
fins als 2.350 m, generalment en sòls àcids.

Propietats medicinals
Tradicionalment se n’extreien olis per combatre certes enfermetats de la vista i de l’oïda.

Altres noms
Català: safrà, safrà de flors nues, safranó.
Castellà: azafrán desteñido, a. fatuo, a. loco, a. silvestre, pierdemeriendas, quitameriendas.

Etimologia
krokos (gr) > safrà; nudi (ll.) > nu, nua; florus (ll.) > flor > de flor
nua.
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Enric Quílez
Fotos: Francesc X. Esteban
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Si tens fotografies de la Cerdanya
i les vols veure publicades a

Llac de Puigcerdà
(Toni Lora)

envia-les a:
bellugat@hotmail.com

Forat de Carol
(Francesc Espel)

Arbre nevat
(Amadora Gutiérrez)

Forat de Carol
(Francesc Espel)

Camps de Llívia
(Àngel Carrillo)

Tardor. Rigolisa
(Núria Lora)
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VI TROBADA DE POESIA I MÚSICA
Grup de Recerca de Cerdanya
Dilluns, dia 30 de desembre, a les 21.30 h, a la Sala de Convencions
del Museu Cerdà de Puigcerdà va tenir lloc la VI Trobada de Poesia
i Música d’Hivern i el V Cant de la Sibil·la, organitzats pel Grup
de Recerca de Cerdanya, amb la col·laboració de la Coral “Flor de
Neu” i de l’Escola de Música Municipal “Issi Fabra” de Puigcerdà.
L’acte va tenir la següent estructura:
Introducció musical, a càrrec de l’Arnau Balcells, que va interpretar dos moviments de la sonata n. 49 de L. van Beethoven i “Lo
Pont de Sant Martí” de Pablo Ronso.
Primer bloc de dotze poemes extrets de “La pell de brau”, de
Salvador Espriu, en commemoració de l’Any Espriu.
Interludi musical, a càrrec de Laura Roca (violí) i Aina Delgado
(flauta travessera), les quals varen interpretar un fragment d’una
obra de W. A. Mozart.
Segon bloc de dotze poemes extrets del llibre “Bosc endins”, Bernat Huguet, de temàtica boletaire.
Interludi musical, a càrrec de Gisela Martí (violoncel) que va tocar el Preludi del “Te Deum” de Charpentier.
Tercer bloc de dotze poemes d’hivern i del Nadal, d’autors catalans diversos.
Interludi musical, a càrrec de Queralt Dachs (piano) i Mariona
Gastó (cant), que interpretaren el Lied “Soleika” de F. Mendelssohn amb text de J. W. von Goethe.
La Coral “Flor de Neu”, dirigida per Albert Piñeira, va interpretar
cinc nadales típiques catalanes.
Finalment, va tenir lloc el V Cant de la Sibil·la, amb Teresa Pérez
de Rozas (veu) i Albert Martínez (acompanyament a la guitarra).
Els rapsodes van ser Enric Quílez, Francesc X. Esteban, Manel
Figuera i Teresa Pérez de Rozas.
L’acte va seguir seguit per un centenar de persones i amb ell es
clou la programació cultural del GRC de l’any 2013.
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L’estació de Masella
estrena la temporada d’esquí
de nit
L’estació d’esquí de Masella va inaugurar el passat
divendres 20 de desembre al vespre la temporada
d’esquí nocturn. Masella ha fet una important aposta per l’esquí nocturn i s’ha convertit en l’estació
amb més pistes il·luminades per dur a terme aquesta pràctica de tot el Pirineu. L’estació ha il·luminat un
total de 13 pistes que sumen 10 quilòmetres i 420
metres de desnivell esquiable, des del sector de la
Pleta fins al Pla de Masella. La inauguració la va fer
el conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, que va
dir: “noves sensacions, una nova experiència i noves
inversions, s’ha de valorar l’esforç d’inversió que ha
fet Masella”. El conseller Puig va afirmar que “més
oferta turística d’hivern permetrà ampliar el nombre
d’esquiadors, crearà llocs de treball i això és molt
important”.

CURSET DE NADAL
Del 28 al 31 de desembre 2013
CURSET DE CAP D’ANY
Del 2 al 5 de gener 2014
CURSET DE 8 DISSABTES
Del 18/01/14 al 08/03/14
CURSET DE 8 DIUMENGES
Del 19/01/14 al 09/03/14
CURSET QUINZENAL
NOMÉS DIUMENGES
26/01/14, 09 i 23/02/14 i 09-23/03/14
CLASSES COL·LECTIVES
Horari de 13 a 15 h
Només reserves via formulari web

Tel. 972 890 145

Fax 972 144 457

escola@masella.com

www.masella.com

QUOTES CLUB PROGRAMA BASE
Quota individual tota la temporada: 499€
Quota 1/2 temporada. Opció A i B. 291€ (aprox. 180 hores).
Opció A. De l’11 de gener fins a final de temporada.
Opció B. De novembre a abril, només el dissabte o diumenge.
Aquestes dues opcions no inclouen vacances de Nadal i Reis.
Quota 1/2 temporada opció B més Nadal i Reis. 343€
Horari: de 9 a 14 h. Compatible amb el BUS BLANC.

PREVISIÓ CALENDARI
TEMPORADA 2013-2014
NOV: Obertura de l’estació. 23-24, 30.
DES: 1, 6-7-8, 14-15, 21-22-23, 27-28-29-30-31.
GEN: 2-3-4-5, 11-12, 18-19, 25-26.
FEB: 1-2, 8-9, 15-16, 22-23.
MAR: 1-2-3, 8-9, 15-16, 22-23, 29-30.
ABR: 5-6, 12-13-14-15-16-17-18-19-20.
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INFORMACIÓ:

inforacingcerdanya@gmail.com
Tels. 656 287 341 - 686 008 443
www.racingcerdanya.es

INICIACIÓ PRECOÇ
L’esquí alpí es un esport complexa. L’adaptació a un
medi que llisca utilitzant un material específic com son els
esquís i les botes i amb unes limitacions i possibilitats de
moviments concrets quan s’interacciona amb la neu fan
que una iniciació primerenca als 4-6 anys quan s’adquireix
un cert to muscular, faciliti enormement la progressió dels
esquiadors a l’hora d’assolir una capacitat funcional més
eficaç i de obtenir més i millors recursos motors per progressar adequadament.
Pots consultar-nos dubtes sobre la preparació i condicionament físic a inforacingcerdanya@gmail.com.
Pedro Pérez-Chirinos
Director esportiu
Màster en Alt Rendiment

Un hivern amb colors a

Cal Teixidó

HOTEL RESTAURANT

El plaer
dels
sentits.
Relax
Natura
Alta cuina

Aquestes festes, el millor lloc per als teus sopars

C/ Sol de Vila s/n Estamariu · Tel. informació i reserves:
info@calteixido.com · www.calteixido.com

+34 973 360 121
Menú
amb nit
romàntica

129 €
El preu inclou:

Sopar, habitació, esmorzar i tour romànic
Consulteu els nostres preus per a sopars d’empreses

Especial Menú Teixidó de
Nadal, Cap d’Any i Reis

Cal Teixidó, com a casa teva...

Estamariu és un dels municipis
de la comarca de l’Alt Urgell,
ubicat a 1084 m d’altitud,
entre la riera de Bescaran i el
barranc de Ribona. Situat en el
denominat Alt Pirineu Català.
La portalada d’entrada ens
recorda el costum de fortificar,
antigament, els nuclis habitats.
Els grans del poble encara
recorden l’antiga porta de la
zona oest.
Ja es parlava d’Estamariu en
“l’Acta de consagració de Sta.
Maria d’Urgell” al 819-839,
anomenant al poble “Stamariz”
El poble d’Estamariu acull
l’encant de Cal Teixidó, atractiva
casa pirenaica restaurada amb
tota la il·lusió i amor de la família
Planes, ideal per a escapades
romàntiques o vacances, en
un paisatge tranquil, amb
magnífiques vistes al Cadí.
Una casa amb encant, amb
14 comfortables habitacions
individualment decorades,
equipades.

HOTEL RESTAURANT

Ullets nocturns
Els mussols són nocturns, per això costa tant poder-los observar. Fins l’any 1981 no es va descobrir el
mussol Pirinenc (Aegolius funereus). A Catalunya se’l considera una espècie protegida de la fauna salvatge
autòctona, tot i que a nivell europeu es considera una espècie no prioritària degut a la seva àmplia distribució
al nord d’Europa.
Són mussols de mida petita, entre 24 i 26 centímetres de llargada. El podem trobar per tot el Pirineu, en
boscos vells de pi negre i/o avet entre els 1.650 i els 2.200 metres d’altitud. Els boscos on habiten solen tenir
un sotabosc poc desenvolupat, per poder capturar les seves preses, normalment petits rossegadors.
El mussol pirinenc és força sedentari, és a dir, que sol viure en un territori concret i no acostuma a migrar
fins als Alps, que és l’altre zona més propera d’Europa on el trobem. S’aprofita dels forats que fan els pigots
per fer-hi el seu niu, amb preferència pels del pigot negre, degut a que els fan més grans i a major alçada, cosa
que els protegeix del seu principal depredador, la marta (Martes martes).
El podem trobar en les zones de solana de la Cerdanya. La millor època per observar-los és entre febrer i
maig, ja que els mascles canten a prop del niu, bé abans de la sortida o la posta del sol.
La gestió forestal, la desaparició del seu hàbitat per la construcció i ampliació de dominis esquiables en
ambients forestals, la seva baixa taxa de reproducció i la baixa mida de les poblacions pirinenques fan que la
supervivència futura de les seves poblacions estigui seriosament amenaçada. Cuidem-lo!

Meritxell Clavell i Pujol
Vet A Dom (veterinari a domicili, Cerdanya)
Tel. 667 44 31 39

L’EQUIP DE BELLUGA’T
US DESITJA
UN BON 2014

Mini secadors i mini planxes
professionals a preus minis!

Bones Festes!!

MAGDA PERRUQUERIA
c. Orient, 26 - ALP
Tel. 972 890 265
magdaperruqueria@hotmail.com

Comencem les rebaixes!

moda

GRANS REBAIXES
Alfons I, 2

972 88 12 15

PUIGCERDÀ

guia dental

PUIGCERDÀ
Plaça Cabrinetty, 12, 1r 1a. Tel. 972 88 21 40
BELLVER DE CERDANYA
Camí Ral, 11, baixos. Tel. 973 11 76 96
MARTINET DE CERDANYA
Segre, 60. Tel. 973 11 76 96

A PARTIR DE JULIOL OBRIM TOTS ELS DIES, HORES CONVINGUDES

Passeig 10 d’abril, 12
Tel. 972 88 02 18
PUIGCERDÀ

Ctra. Barcelona-Puigcerdà, km 168,5
17520 PUIGCERDÀ
Tel. 972 88 19 16 Fax 972 14 12 59
garatge.cadi@garatgecadi.e.telefonica.net
www.garatgecadi.seat.es

OFERTA PNEUMÀTICS
HIVERN
195/65/15 91 T SNOW CONTROL3
91,35€
205/65/16 91 T SNOW CONTROL3
125,01€
225/45/17 91 H SOTTOZERO SERIE3
180,07€

guia
de serveis

Fotografia i vídeo social i d’estudi
Venda de material fotogràfic
Marcs de mida
Servei ràpid de fotos digitals i analògiques

Ferrers, s/n - 17520 PUIGCERDÀ - T/F 972 880 648

Antoni Pérez Pardo
Pedres naturals de tot tipus.
Cobertes i pissarres.

Fem monuments funeraris, encimeres de cuina,
fonts de granit...
c. Julia Lybica, 3, Bx, 1r 1a 17527 LLÍVIA
Tels. 972 896 570 - 0033 67 04 43 4 85

A PUIGCERDÀ
ES LLOGA PIS
Tel. 639 91 47 42

ASSECADOR DE SABATES ELÈCTRIC

ASPIRADOR DE CENDRES
ESTELLADORA MANUAL

Vine a recollir
el teu catàleg
o entra a la nova web

www.franurferreteria.com

Tenim un munt d'idees
per regalar

