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www.viurealspirineus.cat

Tardor de fires 
Guia de les principals fires pirinenques, el millor 
aparador dels nostres productes agroalimentaris 

Av. Guillem Graell, 38
La Seu d’Urgell

Tel. 973 35 54 38
Fax. 973 35 54 39

www.centresodontologiaintegrada.com

Equip d’odontòlegs
i metges especialistes
∙ Implants
∙ Pròtesis immediates
∙ Ortodòncia
∙ Estètica Dental i blanquejament

Pressupostos sense compromís.  
Consulti com finançar 

el seu tractament
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Petits museus amb encant

El codony és el fruit de l’ar-
bre del codonyer (Cydonia 
oblonga). El nom científic 
prové de la regió de Cydo-
nia, a la costa de Creta, i 
es cultiva des de fa milers 
d’anys a la zona mediterrà-
nia.

És un fruit de tardor excel·lent. Dels codonys se’n fa 
codonyat, una confitura dolça i tova que es pot menjar 
sola, amb formatge, amb galetes, amb pa, amb iogurt i 
també allioli per acompanyar carns o pa.… 

Figuera, magraner i codonyer 
Volen son amo carnisser Museu de la Ferreria

////////////////////////////////////////////////////////////////////
NÚRIA BOLTÀ · Pi

El mes de març de l’any 2010 es va inaugurar un 
dels més joves museus de Cerdanya: el Museu de 
la Ferreria de Pi, al municipi de Bellver de Cer-

danya.
Potser seria molt agosarat dir que possiblement el  

Museu de la Ferreria sigui el més petit del món, però 
no n’hi deu faltar gaire. No obstant això, no hi manca 
de res. Al seu interior podrem observar-hi les eines de 
ferrer (tallacascos, tallaungles, estenalles, botavant...), 
la recreació del seu entorn de treball amb els elements 
imprescindibles, mostres de diferents tipus de ferradu-
res, especialment les de vaca i bou no tan conegudes pel 
públic de ciutat, una figura a escala natural que repre-
senta el ferrer en plena feina i les brases del foc “ence-
ses” per a tenir el ferro ben roent. 

Un audiovisual ens explica els secrets d’aquest ofici 
que es practicava a la Vall de Pi fins no fa tants anys 
però que, amb la irrupció de la maquinària de motor, ja 
no té raó de ser. 

Al porxo de l’entrada hi podem observar una com-
pletíssima i ben conservada gàbia de ferrar bestiar, so-
bretot, vaques i bous, però també  mules, rucs i algun 
cavall. Als que no hem viscut de prop el món de la pa-
gesia, se’ns pot fer una mica estrany que els cavalls no 
fossin els primers en el rànquing d’animals ferrats en 
aquesta antiga ferreria. 

Tot té una explicació: el cavall és un animal de po-
tència moderada que no és apte per a llaurar segons 
quin tipus de terra quan la composició d’aquesta és 
massa dura i feixuga de treballar. Quan es dóna aquesta 
circumstància, la vaca i el bou són animals de tir més 
apropiats perquè són més forts i resistents que el cavall 
a l’hora de desterrossar un camp.

A l’entrada del museu hi ha un monòlit on s’hi ha 
marcat els camins de les rodalies del poble de Pi que 
formaven l’anomenada Ruta de la Ferreria i que es pot 
recórrer en una agradable passejada. És un circuit se-
nyalitzat d’uns 10 km que abasta els pobles de Olià, Nè-
fol i Cortariu.

L’horari del minúscul museu és il·limitat: obert les 
24 hores del dia, els set dies de la setmana i els 365 dies 
de l’any. Tot és gratuït. 

Fires  octubre - novembre

@Iaia_Toneta Si una cosa 
m’ha ensenyat twitter, és a 
carregar la bateria del mòbil 
dos cops al dia... 

@elbaronrojo  Ya le he com-
prado los libros de primaria 
al niño y una furgoneta para 
cargar con ellos hasta el cole 

@elbenegre  L’essa sorda, 
la ce trencada, la be baixa, 
l’hac muda... L’abecedari 
català sembla un camp de 
refugiats. 

@martalluvich  La llum 
elèctrica arriba al Meüll en 
ple segle XXI. És sorprenent 
això passa al Jussà amb més 
línies elèctriques.

@jjorbas  He escoltat que la 
llum pujarà un 11% pel clima i 
el turisme. El pitjor no és que 
et tractin d’imbècil, sinó que 
es pensin que ho som...

@Iaia_Toneta  Fa temps, 
el més important abans 
d’anar a dormir era resar 
un Pare Nostre. Ara, el més 
important és posar el mòbil 
a carregar.

@eduardvoltas  Conversa 
llarga. Té 8 anys i ja m’entén. 
Estic eufòric. Si podeu, si-
gueu pares.

@parauladedona  Has de 
sentir la pluja. No n’hi ha 
prou amb mullar-se.

A pagès...

1
Diada de Fruits i Herbes Oblidades 

de Catalunya. Se celebra a Prullans els 
dies 3 i 4 d’octubre. És la primera edi-
ció d’una fira que és  única a Catalunya. 
Tindrà xerrades tècniques, un sopar-
col·loqui, presentacions de llibres, con-
ferències i fira d’artesans. 

2 

Fira Ramadera de la Pobleta de 

Bellveí. Dies 4 i 5 d’octubre. In-
clou concurs d’animals de raça bru-
na, mostra de vaques de raça bruna, 
xarolesa, llemosina, salers, i mercat. 
Mostra de corders i aviram. Concurs 
de Cavall Pirinenc Català.

3 

Fira Ramadera de Bellver de Cer-

danya. 11 i 12 d’octubre. Fira popular 
i multisectorial que aplega les pro-
postes i iniciatives socials, culturals i 
econòmiques impulsades pels veïns 
del municipi. Inclou un Concurs de 
Raça Bruna dels Pirineus i un concurs 
de Raça Frisona.

4Fira de Sant Ermengol de la Seu 

d’Urgell. Dies 18 i 19 d’octubre. És la 
més antiga documentada a la penín-
sula ibèrica. Fa 20 anys va incorporar 
un espai per als Formatges Artesans 
dels Pirineus que s’ha convertit en 
un referent internacional.

5
Fira del Bolet d’Isona i Conca De-

llà. És la 12ena edició d’una fira que 
enguany està de goig ja que ha estat i 
és una gran temporada de bolets grà-
cies a les pluges caigudes durant tot 
l’estiu al Pirineu.

6

Fira de Girella. Enguany és la 15ena 
edició de la Fira de Girella del Pont 
de Suert que es durà a terme el diu-
menge 26 d’octubre. És una mostra 
excepcional de la vida a muntanya 
protagonitzada pels antics oficis.

7
Fira de Tots Sants d’Oliana. Dia 
1 de novembre. Fira multisectorial 
que se celebra cada any el dia de Tots 
Sants i que reuneix artesans, rama-
ders i marxants en diversos carrers 
del municipi.

8

Fira Ramadera de 

Puigcerdà. 1 i 2 de 
novembre. Inclou el 
XXIV Concurs Tradi-
cional de Cavalls i és la 
fira de referència a Eu-
ropa pel que fa al cavall 

hispà-bretó. Hi assisteixen els principals criadors 
de cavalls de tota Europa. És tot un espectacle.

9
Fira de tardor de Sort. Dies 8 i 9 de 
novembre. Certamen multisectorial 
que inclourà el 5è Concurs de Ratafia 
del Pallars. Bona gastronomia.

10

Fira de Sant 

A n d r e u 

d’Organyà. 

Dies 29 i 30 
de novem-
bre. Inclou 
una mostra 

d’artesania del Pirineu, un certamen ramader his-
tòric i una fira multisectorial. 

10 fires úniques al Pirineu  
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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opinió

Has arribat a casa exhaust. Ha 
estat un dia molt dur. Sem-
pre et passa. En aquests ca-

sos, quan et poses al llit, et sents 
desvetllat, inquiet. Els pensaments 
i les idees et volten vertiginosa-
ment per la ment i no et pots re-
laxar fins que els perceps míni-
mament endreçats. I encara aquell 
dolor rebel al peu dels lloms. Et 
preocupa. T’hauràs de prendre al-
guna cosa. Fes-ho. Ja està.

A poc a poc, et va vencent el 
cansament i vas caient en un estat 
on perds el control voluntari dels 
teus pensaments. L’estat oníric més 
o menys profund. La respiració es 
fa més i més calma. Va adquirint 
profunditat. Et deixes anar. Potser 
encara un petit espasme d’algun 
paquet muscular desorientat.

I comences a notar una escalfor 
enganxosa que et va corrent pel 
coll i la cara. Una suor oliosa. Per 
damunt, la fluència d’un aire fred 
d’artifici que et fa moure lleument 
els cabells i et llisca per tot el cos. 
La teva pell no l’identifica com a 
natural. Els porus se’t contrauen, 
els pèls se t’ericen i, de cop, et re-
corre tot el cos un corrent gèlid. Et 
vénen formiguejos als braços i a les 
cames. El cor s’accelera. El seu ba-

tec et retruca als timpans.
Proves d’obrir els ulls però no 

pots. No t’hi atreveixes. La respi-
ració es torna a accelerar. T’estan 
passant moltes coses noves –o no 
tan noves- i necessites tota l’aten-
ció del teu somni per intentar 
controlar-les. Sents una olor ape-
galosa, persistent, de plexiglàs i de 
lubrificants. Et tems que alguna 
cosa molt greu t’està a punt de pas-
sar. I et vas preocupant a mesura 
que sents com se’t contrau tota la 
musculatura. Torna aquell corrent 
d’aire glaçat que no para de recór-
rer-te tot el cos.

L’oïda rep uns sons indestria-
bles que no atenen cap seqüència, 
cap melodia coneguda. Potser et 
resulten familiars: els teus acúfens, 
els tinnitus. Aquesta vegada han 
decidit arrenglerar-se sobre un 
baix continu rítmic, aquest sí; dues 
corxeres i una negra a cada temps 
del 2x4. Mires de centrar-hi tota la 

teva atenció per distreure-la de la 
teva commoció. Tot plegat, va aug-
mentant d’intensitat i et fa retru-
nyir el cap i el teu cos contracturat. 
Sues profusament. Estàs moll.

Has caigut en un estat d’ansietat 
màxima. Sents com ja t’arriba l’atac 
de pànic, la sensació de mort immi-
nent. Has perdut el control.

En aquell instant, algú estira el 
teu jaç cap avall. I aquest es des-
plaça com si estigués muntat sobre 
unes guies. S’encén el llum i aquella 
presència t’informa que ja s’ha aca-
bat l’exploració. T’han fet una res-
sonància. Es troba bé? Segur?

Et despertes sobresaltat, estu-
porós. Et retrobes en la teva habi-
tació de sempre. Et costa tornar a 
la realitat. Un malson. I encara et 
sents més exhaust.

I els resultats de la prova?

L’onirisme         J OAN AIXÀS  ·   Metge Cirugià

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Des de la redacció de VIURE 
ALS PIRINEUS volem feli-
citar el Joan Aixàs pel Premi 
Mn. Albert Vives de Perio-
disme que se li va concedir a 
la darrera edició de les Homi-
lies d’Organyà.
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El savi Martí (1)  JOAN OBIOLS  ·  Des de Setúria...

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Vaig conèixer el Martí Bo-
ada en un sopar a Sobre-
roca, una casa sola que viu 

discretament sota la carretera de 
Valldarques, la mateixa que va a 
Isona i uneix l’Alt Urgell i el Pallars 
Jussà. Ens havia convidat la Mont-
se Fruitós, una amiga comuna que 
gestionava l’establiment de turisme 
rural. 

Recordo aquell sopar com una 
autèntica lliçó de saviesa, d’huma-
nitat i de sensibilitat. Aquella nit, 
vaig escoltar molt, vaig callar molt 
i vaig acabar d’assumir que una de 
les millors maneres d’aprendre és 
escoltar les persones que saben el 
que diuen i diuen el que saben, com 
el Martí. 

Aquella nit vaig adonar-me 
també que al llarg de la meva vida 
havia parlat massa i, el que era pit-

jor, havia perdut moltes oportuni-
tats d’escoltar. En un món com el 
nostre, avesat al molt soroll i po-
ques nous, el sopar organitzat per 
l’amiga Montse va ser una opor-
tunitat d’or per fer-me propòsits 
d’esmena.  

El Martí Boada és un geògraf 
prestigiós, doctor en geografia, a 
qui l’expresident sudafricà, l’em-
blemàtic Nelson Mandela, havia 
lliurat el premi Global 500 de les 
Nacions Unides. 

Al cap d’un temps, vaig recu-

perar una entrevista del diari El 

Periódico de Catalunya del passat dia 
15 de febrer de 2006 en la qual la 
periodista Núria Navarro entre-
vistava un lúcid Martí Boada. “El 
pagès és un productor de primera 
matèria i un constructor del paisat-
ge”, afirmava el geògraf. Un con-
cepte ben diferent (rebutjat pels 
pagesos actuals) del de jardiner del 
paisatge, “que és el que ens vol im-
posar la Unió Europea”, denuncia-
va el Martí. 

Entrada l’entrevista, el Martí 
Boada assegurava amb saviesa que 
“l’home urbà no sap que és doble-
gar l’esquema”, i hi afegia de forma 
contundent i encertada que “el sis-
tema urbà proveeix d’alta cultura 
i de serveis, però produeix anal-
fabetisme sobre l’origen d’algunes 
coses”. 
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Jornada tècnica 
PRULLANS, d  de 2014 

plantes i fruits silvestres, 
una alternativa amb futur? 

 

Organització 
 

 

 

Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural 

 
 
 

Col·laboració 
 

 
      
     Ajuntament de Prullans 

 
 

                     Cerdanya Resort 
 

              
    Cuina Pirinenca de 

Cerdanya 
 

 

Programa 
 

 

17.00 h Inauguració  de la Jornada 
Sr. 
DAAM. 

 
 

17.15 h Presentació del Pla de Biodiversitat Cultivada. Recuperació de 
les varietats tradicionals 

Sr. Joan Gòdia  Tre
DAAM. 

 
 

18.00 h Els fruits silvestres: producció i ús 
Sr. Joan Muntané Bartra, botànic i farmacèutic. 

 
 

18.30 h Pausa  
 
 

19.00 h La producció de plantes aromàtiques i medicinals per a la seva 
venda en fresc  
 Sra. Eva Moré i Palos, Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. 

 
 

19.45 h Deliciosa natura 
Sra. Astrid Van Ginkel, assessora i divulgadora sobre els usos de 
les plantes i responsable de http://www.fitomon.com 

 
 

20.30 h  Cloenda de la Jornada 
 Il·lm. Sr. Daniel Górriz i Nuet, alcalde de Prullans. 
 
 

20.45 h Sopar  col·loqui sobre els usos culinaris de les plantes i fruits 
ssociació Cuina Pirinenca*  

 

 
 

 

 

Inscripcions 
 

 

La jornada és gratuïta però cal ins   
Comarcal de la Cerdanya:  
Tel.: 972 884 550 -  A/e: acerdanya.daam@gencat.cat  
 
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades 
del PATT del portal RuralCat: 
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt  
 

 

Presentació 
 

 

En el marc de la Diada dels Fruits i 
Herbes Oblidades ARÇ que té lloc a 
Prullans, la Cerdanya,  i el Pla 
per a la Biodiversitat del DAAM que 

 la 
divulgació de les varietats locals per 
evitar la pèrdua del patrimoni genètic i 
cultural  la jornada sobre 

. 
 

En aquesta primera edició es  pretén no 
només conèixer la seva producció i ús 
sinó, també, aprofundir en la seva 
elaboració per tal de donar un valor 
afegit a les produccions  locals de fruits i 
plantes silvestres i així poder 
incrementar els ingressos de les 
explotacions agràries en una conjuntura 
de mercat i de consum favorable al seu 
ús i comercialització. 
 

 

931 / 4,50 

 

Lloc de realització 
 

 

Sala Valls del Cadí 
Hotel Muntanya 
25727  PRULLANS (la Cerdanya) 

 

ARÇ, la primera Diada dels Fruits i Herbes Oblidades 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
M. PASCUAL · Prullans

E n aquesta nova proposta que se 
celebrarà els dies 3 i 4 d’octubre 
a Prullans, es pretén posar en 

valor els fruits i herbes oblidades del 
nostre territori i ser un punt de tro-
bada entre professionals, productors, 
tècnics i públic en general. Vol ser un 
punt de referència per la creació de 
sinergies que garanteixin el coneixe-
ment, la recuperació i l’aplicació en 
diferents camps (producció ecològi-
ca, gastronomia, jardineria, medici-
na, cosmètica, decoració, etc).

La Diada dels Fruits i Herbes 
Oblidades donarà a conèixer els fruits 
silvestres que es poden trobar al nos-
tre país, aquells fruits més descone-
guts (gínjols, arboç, caquis, atzerola, 
nespla, serva...), els fruits secs de tar-
dor autòctons (castanyes, avellanes, 
nogues, pinyons), els fruits silvestres 

comestibles (saüc, aranyons, nabius, 
mores, garraveres, gerds, moixera de 
guilla, ginebre, corner, cassís, etc), les 
varietats antigues de fruiters i les bo-
tàniques amb ús gastronòmic (saüc, 
caputxines, orenga, timó, coscolls, 
xicoia, calèndules, ortigues, etc).

Es tracta de la primera fira 
d’aquestes característiques que se ce-
lebra a Catalunya, una fira inspirada 
en la que s’organitza des de l’any 1981 
a Casola Valsenio, a Itàlia. A més de 
donar a conèixer els fruits silvestres, 
un altre objectiu és el de consolidar 

el poble de Prullans com un centre 
d’estudi i de difusió de les alterna-
tives agroalimentàries i medicinals 
que els fruits silvestres poden repre-
sentar. En aquest sentit, la fira tindrà 
un grup de treball permanent que 
desenvoluparà estudis i publicacions 
relacionades amb els fruits silvestres 
i amb els usos i costums tradicionals 
de la Cerdanya.

L’esdeveniment, que compta amb 
la implicació de diversos artesans, 
començarà el divendres dia 3 per 
la tarda amb unes xerrades tècni-
ques organitzades pel Departament 
d’Agricultura i continuarà amb un 
sopar–tertúlia a l’Hotel Muntanya 
ofert per Cuina Pirinenca de Cerda-
nya. El dissabte dia 4 es durà a terme 
la primera fira dedicada als fruits i 
herbes oblidades.

actualitat

10
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La UNED Sènior obre el 
període d’inscripcions
////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
REDACCIÓ · La Seu d’Urgell

La UNED Sènior ha obert el seu termini de matrícu-
la per a totes aquelles persones que vulguin accedir 
a una formació variada, personalitzada i flexible.

La metodologia del programa UNED Sènior dóna 
protagonisme als implicats. L’eix central del programa 
és la participació dels adults en el procés d’ensenyament-
aprenentatge, la qual cosa es tradueix en una metodolo-
gia nova completament inserida en l’entorn cultural de 
l’estudiant.

El passat curs 2013-2014 es van matricular 2.500 
estudiants en 24 Centres Associats (23 nacionals i un a 
l’estranger), que van poder triar entre la trentena de cur-
sos oferts per la universitat. 

La creació i contínua millora i ampliació de la UNED 
Sènior respon a l’objectiu principal de la universitat a la 
qual pertany: oferir igualtat d’oportunitats a tothom i fer 
realitat el dret a l’educació. Igualment, tracta de respon-
dre a l’innegable increment del col·lectiu de persones 
grans, que cada vegada demanden més formació i són 
més participatius.

actualitat
La Ribagorça promociona 
la cuina del bolet
//////////////////////////////////////////////////////////////////
AMÈLIA CAMPOY · Alta Ribagorça

El 30 de setembre es va donar oficialment el tret de 
sortida a les 20es Jornades Gastronòmiques del Bolet 
a l’Alta Ribagorça. Judit Comes, especialista en deco-

ració gastronòmica, medalla d’or de la Copa del Món de 
Gastronomia i campiona d’Europa de Talla Vegetal, va ser 
l’amfitriona d’aquestes Jornades que es duen a terme du-
rant tot el mes d’octubre a 13 restaurants de la comarca (del 
3 d’octubre al 2 de novembre).

 A l’acte de presentació, els restaurants participants van 
presentar alguns dels plats de degustació que ofereixen a 
les Jornades, que per nombre de menús servits són les més 
importants de Catalunya.

Josep Lluis Farrero, conseller de Turisme del Consell 
Comarcal de l’Alta Ribagorça, va explicar que enguany 
confien “arribar als 2.000 comensals, ja que aquest any és 
l’aniversari i és un bon moment per gaudir de la riquesa 
de la cuina ribagorçana”. L’objectiu de les Jornades és “ofe-
rir tant als ribagorçans com als visitants de la comarca una 
oferta gastronòmica caracteritzada per la gran qualitat dels 
menús. 



1514

La Seu d’Urgell, capital del formatge
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ALBERT BATALLA I SISCART · Alcalde de La Seu d’Urgell 

Fira Sant Ermengol 

El cap de setmana del 18 i 19 d’oc-
tubre la Seu d’Urgell acull la Fira 
de Sant Ermengol, primera fira 

documentada de la península, l’any 
1048. Aquest no és però el seu princi-
pal mèrit, sinó el fet que tot just vint 
anys enrere va saber reinventar-se i 
especialitzar-se en el formatge artesà. 
Per tant, durant la Fira trobareu a la 
Seu allò que podeu trobar en altres fi-
res, però de forma singular i protago-
nista hi trobareu formatge. Més de 40 
productors artesans dels Pirineus. Tot 
un espectacle per als sentits que ha 
convertit aquesta cita en un esdeve-
niment que acull al voltant de 60.000 
visitants.

I és que la Seu i el formatge estan 
vinculats des de fa molt temps. L’any 
2015 se celebrarà el centenari de la 

Cooperativa Cadí, indústria puntera 
del país. Coincidint amb aquesta com-
memoració hem iniciat una petició 
perquè la Generalitat els reconegui 
amb la Creu de Sant Jordi. De la seva 
mà de Cadí, la Seu té dues marques 
de qualitat alimentària, DOP format-
ge de l’Alt Urgell i la Cerdanya i DOP 
mantega de l’Alt Urgell i la Cerdanya. 
És evident que la relació del formatge 
amb la ciutat és sòlida.  

L’aposta de la Seu ha passat aquests 
anys per potenciar aquesta relació amb 
la llet i el formatge: situar la formació 
de formatgers a l’Escola Agrària, crear 
rutes per visitar formatgeries, dedicar 
al món del formatge una planta i múl-
tiples activitats de l’Espai Ermengol - 
Museu de la Ciutat, potenciar aquests 
productes en el comerç i l’hostaleria 

local... La darrera aposta, en aquest 
cas privada, és la posada en marxa a 
la comarca de Blanca from Pyrenees, 
una explotació ramadera que té en la 
recerca i la investigació el seu puntal 
d’actuació amb ambició mundial.

Arribem a la Fira amb molts rep-
tes per aconseguir, però alhora amb la 
satisfacció de la feina ben feta. Som, 
i així volem dir-ho ben alt i fort, la 
Capital del Formatge. Hi ho som per 
una feina que va molt més enllà de dos 
dies Fira i que treballa per articular 
una estratègia econòmica, paisatgísti-
ca, turística o cultural al voltant d’un 
element tan global i alhora tan proper 
com la llet i el formatge. Una feina 
que s’exhibeix durant dos dies perquè 
tots vosaltres la pugueu tastar, sentir i 
compartir a la Seu.
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Els artesans agroalimentaris del 
Pirineu s’han organitzat per 
donar un nou impuls a l’asso-

ciació que els aplega, per tal de re-
valoritzar la seva feina i diferenci-
ar-la de la resta d’oferta alimentària. 
Sota el nom ‘Artesans Alimentaris 
del Pirineu’, l’entitat ha renovat la 
junta i «ha fet net econòmicament» 
per tal d’iniciar una nova etapa, se-
gons ha explicat en nom de l’associ-
ació el cansalader de Bellver Antoni 
Vigo. 

L’associació s’ha autoimposat 
uns criteris de qualitat que marquen 
els seus productes. Així, amb la pri-
oritat d’«oferir un aliment d’alta 
qualitat avalat per tots», els format-
ges han de ser fets amb llet crua o 
pasteuritzada del ramat propi o del 
territori; les verdures i les herbes 
ecològiques han de ser conreades 
a casa; i els productes naturals com 
ara les melmelades tan sols han de 
ser de recol·lecció silvestre.

A partir d’aquests criteris, l’asso-
ciació s’ha reimpulsat amb 19 mem-
bres de tot el Pirineu català. Antoni 
Vigo ha explicat que «ara formem 
l’associació formatgers, cansaladers, 
elaboradors de mel i melmelades i 
els de la vedella ecològica». L’expert 
cansalader ha explicat que l’entitat 
«s’havia d’actualitzar perquè hi havi 
empreses que ja no hi són i d’altres 
de noves que treballen molt bé i que 
s’hi han volgut incloure». 

L’associació ha comptat amb la 
col·laboració de l’Institut de Desen-
volupament de l’Alt Pirineu i l’Aran 
(IDAPA), que ha finançat una cam-
panya de promoció que inclou l’edi-
ció de nova publicitat, que ja es pot 
trobar a les botigues del Pirineu, 
així com l’elaboració de bosses i la 
creació d’una pàgina a Internet.

Antoni Vigo ha remarcat a 
VIURE ALS PIRINEUS que l’ob-
jectiu de l’entitat és posar en valor 
«la feina del productor artesà, és a 
dir que som gent que ens ho fem 
tot i que no utilitzem cap producte 
químic, de manera que el que fem 

és completament natural». Vigo ha 
apuntat que a les fires hi ha molta 
gent que tan sols fa de venedor, de 
manera que el repte de l’associació 
és fer visible el valor afegit d’aquests 
productes artesans. En aquest sen-
tit, els membres de l’entitat també 
estan estudiant l’organització d’una 
fira pròpia on el consumidor pugui 
trobar tots els productors del Piri-
neu, un fet que ja passa quasi amb 
la seva totalitat a la fira de Sant Llo-
renç que el mes d’agost se celebra a 
Bellver. 

A la fira de Sant Ermengol de la 
Seu d’Urgell també hi seran molts 
dels dinou components de l’associa-
ció, però a títol particular. Els dinou 
elaboradors de l’associació són: For-
matgeria Casa Mateu del Pallars So-
birà, Formatgeria Valette del Solso-

nès, Can Maia de la Garrotxa, Ple de 
Bo, Molí de Ger, El Tupí, Casa Jau-
me, Ecopyrene i Vall de Meranges 
de la Cerdanya, i Mel de la Serra del 
Boix del Berguedà, Formatge Baridà, 
Formatgeria Serrat Gros, Herboris-
teria Nogué, Melmelades Cal Casal, 
Formatgeria Mas d’Eroles, La Reula, 
Formatges l’Oliva, Castell-Llebre i 
Asana de l’Alt Urgell.

Els artesans agroalimentaris del Pirineu refunden la 
seva associació per donar-li un nou impuls al sector 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
MIQUEL SPA· Bellver de Cerdanya

Fira Sant Ermengol 
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En la presentació del programa 
de la Fira de Sant Ermengol, 
l’alcalde de la Seu d’Urgell, Al-

bert Batalla, va manifestar que la 
fira de formatges artesans del Pi-
rineu “s’ha consolidat com la pun-
ta de llança de la Fira de Sant Er-
mengol, tot ajuntat la seva tradició 
mil·lenària amb una especificitat 
incorporada ara fa vint anys com és 
el formatge”.

Estrena del logotip: “La Seu 

d’Urgell, capital del formatge”

Una de les novetats de l’edició 
d’enguany és l’estrena d’un nou lo-
gotip: ‘La Seu d’Urgell, capital del 
formatge’ . “Ho som sobretot, afir-
ma l’alcalde de la ciutat, per una fei-
na que va molt més enllà de dos dies 
de Fira i que treballa sobretot per 
articular una estratègia econòmi-
ca, paisatgística, turística o cultural 
al voltant d’un element tan global 
i alhora tan proper com la llet i el 
formatge”.

20a Fira de Formatges Arte-

sans del Pirineu

El regidor de Promoció Eco-
nòmica de l’Ajuntament de la Seu 
d’Urgell, Jordi Pallarès, va desgra-
nar el contingut del programa de la 
Fira de Sant Ermengol. Pel que fa a 
la Fira de Formatges Artesans del 
Pirineu estarà ubicada de nou a la 
pista polivalent de la zona esporti-
va municipal de la Seu d’Urgell. S’hi 
aplegaran un total de 43 formatge-
ries: 42 formatgeries del Pirineu, de 
les quals el 50% són del Pirineu ca-
talà. El formatge convidat és el Wa-

ister di Rela Riccardo de l’Altipiano 
di Asiago, Veneto (Itàlia).

A més de les parades on els ar-
tesans venen els seus productes i el 
tradicional concurs on es guardo-
nen els formatges més excel·lents 
d’entre el centenar llarg que s’hi 
presenten, a l’entorn a la Fira també 
s’hi celebren una sèrie d’activitats 
complementàries. Així doncs, sense 
sortir del planeta formatge, el di-
vendres abans hi haurà la Jornada 
Tècnica “Per què ens agraden tant 
els formatges? El valor sensorial”, 

organitzada per l’Ajuntament i el 
DAAM, amb la col·laboració de la 
UPC, on productors, gastrònoms, 
cuiners i gourmets podran apro-
fundir sobre el coneixement cien-
tífic dels aspectes sensorials dels 
formatges.

Tant dissabte com diumenge de 
fira hi trobarem les Aules de tast, 
amb 14 sessions que inclouen de-
mostracions de cuina, tastos, vins 
i cerveses, i activitats destinades als 
nens, com un taller d’elaboració de 
formatge i el Joc de l’Hostaler.

La Fira de Sant Ermengol celebra la 20a edició de la 
prestigiosa Fira de Formatges Artesans del Pirineu
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
MONTSE COLELL · La Seu d’Urgell 

Fira Sant Ermengol 

De dijous a diumenge tindran 
lloc, a l’Espai Ermengol, tastos gui-
ats i visites a la ruta del formatge

I més a més, 13 restaurants de 
l’Alt Urgell i la Cerdanya oferiran 
durant els dies de la fira àpats ela-
borats amb formatges de les dues 
comarques, i 4 restaurants de la Seu 
presentaran Amb gust de formatge, 
uns menús on els formatges arte-
sans tenen tot el protagonisme.

Un any més, l’Espai Tast Km 
0-Gustum aplega 13 productors de 
l’Alt Urgell i la Cerdanya en la de-
gustació conjunta dels seus produc-
tes (carns, embotits, melmelades, 
pans, pollastre, vins i cerveses...).

Un any més, la Fira de Sant Er-
mengol també hi serà present una 
mostra ramadera, amb exposició de 
les races bovines bruna, frisona, lle-
mosina, xerolesa, aubrac i angus, i 
alguns exemplars de cavall pirinenc 
català.

L’aparcament a l’aire lliure Dr. 
Peiró es tornarà instal·lar l’espai 
Autofira amn 9 expositors de vehi-
cles. Al pavelló poliesportiu es tor-

naran a situar les empreses, entitats 
i associacions de la ciutat amb 12 
estands diferents.

Una vegada més tindrà lloc la 
Fira d’Artesania del Pirineu cons-
tarà de 75 parades d’artesans que 
s’ubicaran bàsicament a la plaça dels 
Oms de la Seu.

A més, una desfilada de modes 
organitzada per la Unió de Boti-
guers de la Seu d’Urgell)(UBSU), 
tindrà lloc diumenge 19 d’octubre a 
la tarda, a la sala Sant Domènec.

I com és tradicional, la Fira tam-
bé acull venda ambulant pels carrers 
de l’Eixample de la Seu amb un total 

de 350 parades. Mentre que al car-
rer dels Canonges se celebrarà Els 
Encants dels Canonges, mercat de 
productes de segona mà que té lloc 
cada dissabte en aquest carrer.

El certamen també inclou diver-
ses propostes culturals: dues repre-
sentacions de l’obra Obaga, d’Albert 
Villaró, portada a escena per Torb 
Teatre a l’Espai Ermengol, un con-
cert dels andorrans Hysteriofunk i 
la representació de Coses nostres, a 
càrrec del grup A tota teta. Durant 
el cap de setmana, els grups Orques-
trina Trama i Bramasachs ompliran 
els carrers de la Seu.
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El Joel, l’Abel, l’Anna i l’Eladi són 
quatre joves de la Pobla de Segur 
que amb il·lusió i professionalitat 

han posat en marxa un taller d’elabora-
ció d’una cervesa artesana aromatitza-
da amb llúpol del Pallars. Un producte 
singular que han batejat amb el nom 
de C.Tretze Pirineus i que ha rebut els 
elogis dels consumidors. Ells fan una 
cervesa diferent, sense cap mena d’ad-
ditiu ni conservant, un producte de 
proximitat, que es fa amb fermentació 
natural i una producció limitada.  

Van començar el mes de febrer 
d’enguany i elaboren 2 varietats: la So-
lana i l’Obaga. La Solana és una cervesa 
molt refrescant, d’intens color daurat, 
elaborada amb combinació de maltes i 
llúpols seleccionats. L’Obaga, en canvi, 
té un color caramel amb toc de fus-
ta, tonalitats opaques i d’intens gust, 
però equilibrat, en el qual es defineix 
l’amargor del llúpol. 

A les ampolles hi ha el dibuix de la 
muntanya dels Encants de Sant Mau-
rici com un símbol del territori i de la 
força del producte. Un producte que 
ha entrat amb bon peu al mercat de 
proximitat, fet que ha animat els seus 
impulsors a tirar endavant la construc-
ció d’una fàbrica nova que permeti se-
guir progressant en la fabricació però 
sense perdre la identitat artesana que 
els defineix: una identitat directament 
vinculada amb la qualitat. 

Tel. 973 68 12 34 · ctretze@tretze.cat 

www. ctretze.cat 

facebook.com/Ctretze 

twitter.com/CTretzePirineus 

instagram.com/ctretzepireus

Uns joves de la Pobla elaboren la cervesa artesana 
C.Tretze Pirineus aromatitzada amb llúpol del Pallars
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
AMELIA CAMPOY · La Pobla de Segur La Mònica de Casa Roca ens explica 

com van iniciar el negoci. Primer 
van començar com a casa de turis-

me rural i posteriorment van ampliar 
amb l’elaboració de productes de casa.  

Elaboren oli d’oliva verge extra amb 
les olives agafades de les finques de casa, 
el 80% de les oliveres familiars són cen-
tenàries. El procés d’elaboració comença 
amb el premsat en el molí del mateix 
poble, les olives són recollides i porta-
des directament al molí quan encara 
conserven l’essència del camp de la Vall 
de Barcedana. Les principals varietats de 
les olives són la negral i la massanell. 

També fan melmelades i almívars 
amb els fruits de la seva collita com ara 
cireres, préssecs, mores, nectarines, pla-
terina, pera, poma, codony, figues i gro-
sella, carbassa de confitura i cabell d’àn-
gel. I venen els  productes directament 

als clients del seu allotjament i a les bo-
tigues de proximitat. El sistema d’elabo-
ració i conservació de les fruites es fa de 
forma tradicional: la recollida del camp, 
el rentat, pelat, trossejat, la cocció afe-
gint el sucre necessari i després envasat 
al bany maria. 

Els àpats de l’allotjament estan cui-
nats amb els productes de casa, esmor-

zars amb productes de proximitat, con-
fitures... A la seva cuina incorporen les 
confitures de temporada: panxeta rosti-
da acompanyada de confitura de codony 
i poma; rodó de pollastre amb confitura 
de mores... Unes molt bones combinaci-
ons que s’han de tastar! A més, han creat 
un nou producte, una setrillera feta amb 
fusta de les seves oliveres, un regal molt 
original per acompanyar els seus pro-
ductes.

Productes  agroalimentaris artesans de collita pròpia
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
AMELIA CAMPOY ·  Sant Martí de Barcedana

Tel.  973 65 10 70   
www.casaroca.info  

monica@ casaroca.info

territori i agricultura
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El Molí del Pau: la qualitat dels que s’estimen la terra 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
AMÈLIA CAMPOY · Os de Balaguer

A la Noguera Alta, terra de cere-
als i fruiters de secà, i de pai-
satges nobles, va néixer ja fa 

30 anys l’empresa alimentària El Molí 
del Pau. A partir d’una tradició page-
sa, es va iniciar una activitat artesana 
amb l’objectiu de vendre la producció 
pròpia inicialment en l’àmbit més lo-
cal. 

Així va ser com aquesta família 
pagesa de terres de secà van comen-
çar a elaborar i vendre el seu oli, 
100% natural, exquisit, d’una qualitat 
excepcional, un oli que tñe el gust de 
la terra i que està fet a partir de les 
olives arbequines de les seves planta-
cions i d’altres varietats, com el verdi-
ell en un 15% i el sarrut en un 5% que 
donen el resultat d’un oli verdós, gust 
afruitat e intens i més dolç al passar 
el temps.

El Molí del Pau i el Rebost Els 
Vilars estan units i, precisament, en 

aquest establiment s’hi poden trobar 
tots els productes artesans del Molí 
del Pau, així com diferents productes 
d’artesans de tota Catalunya. 

També podreu trobar-los directa-
ment al molí o en fires de productes 
artesanals a Sort, Vilanova de Meià, 
la Seu d’Urgell i la de Sant Andreu 
d’Organya. També fan lots i cistelles 
de Nadal, cistelles artesanals, detalls 
de festes, etc...

Enguany, com sempre, seran pre-
sents a la Fira de Sant Ermengol per 
atendre els seus clients i amics i per 
apropar-nos els seus excepcionals 
productes artesanals i elaborats amb 
la cura pròpia dels que s’estimen la 
terra.

    www.molidelpau.cat

info@molidelpau.cat 

info@rebostelsvilars.cat

OS DE BALAGUER 

973 43 80 98 · M. 635 479 694

territori i agricultura
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La fira de productes Sabor de 
Portugal arriba a Andorra
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
M. PASCUAL · Sant Julià de Lòria

El Grup Mercacenter i Portugal Foods duen a 
terme una campanya de promoció de produc-
tes portuguesos a Andorra que compta amb el 

suport del govern portuguès i està cofinançada pels 
fons europeus FEDER. La campanya es va iniciar 
el passat 13 de setembre en els diversos supermer-
cats del Grup Mercacenter i s’allargarà fins el dia 
12 d’octubre. 

A la presentació de la campanya, que es va fer 
a River centre comercial, hi va assistir el secretari 
d’Estat d’Alimentació i Investigació agroalimen-
tària de Portugal, Nuno Brito de Vieira, el cònsol 
general de Portugal a Barcelona, Paulo Teles da 
Gama, el president del Consell d’Administració de 
Portugal Foods, Amandio Santos i el cònsol hono-
rari de Portugal a Andorra, José Manuel da Silva. 

Des de Portugal es considera que Andora és es-
tratègica des del punt de vista geoeconòmic ja que 
representa una important plataforma de difusió per 
al mercat català i per al sud de França. Tot i l’àm-
plia colònia portuguesa que resideix a Andorra, les 
relacions comercials entre tots dos països encara 
són embrionàries i amb aquesta campanya, que és 
el segon any que es duu a terme, es volen sentar 
les bases d’un canal de comercialització i promoció 
regular i constant entre els dos territoris.

Original proposta de vins 
d’immersió al Pallars
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
AMÈLIA CAMPOY · Tremp

Els 7 cellers de la subzona Pallars (DO Costers de 
Segre) han submergit una mostra dels seus vins 
per avaluar-ne l’evolució al cap de 7 i 18 mesos.

Els cellers pallaresos Castell d’Encús, Mas Garcia 
Muret, VilaCorona, Xic’s de Cal Borrech, Sauvella, 
Terrer de Pallars i El Batlliu de Sort han enfonsat di-
verses ampolles de  vi a l’embassament de Sant Antoni. 
Aquesta acció, iniciativa de l’Ajuntament de Tremp, 
Salàs de Pallars, Talarn i La Torre de Capdella, està em-
marcada en el projecte Al teu gust aliments del Pallars 
i pretén avaluar l’evolució del vi embotellat sotmès a 
unes condicions concretes, en aquest cas sota l’aigua.

D’acord amb el sector vitivinícola i amb el suport i 
l’experiència del Club Submarinista del Pallars i Busseig 
Pallars, l’experiment consisteix en submergir 2 gàbies 
amb 12 ampolles de cada celler (entre 1 i 4 referències 
per celler) a uns 40m de profunditat, a l’embassament 
de Sant Antoni. A aquesta profunditat es garanteix que 
no hi ha llum i la temperatura és constant, de 12ºC.

Transcorreguts 7 mesos, i en el marc de la Fira de 
Primavera de Tremp, es traurà la primera gàbia i es 
convocarà a sommeliers i enòlegs per fer un tast a ce-
gues de la botella submergida “contra” la mateixa bote-
lla envellida en les condicions de celler. Posteriorment, 
quan hagin passat 18 mesos, es repetirà el tast amb les 
ampolles contingudes a l’altra gàbia.

territori i agricultura
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territori i agricultura
Impulsen una gamma de productes de cosmètica 
fets a partir de plantes aromàtiques i medicinals
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
MONTSE COLELL · Montant de Tost 

E l 2006 van començar a pen-
sar en la possibilitat de fer 
realitat un projecte agrícola 

ecològic amb garanties, a cau-
sa de la necessitat de millorar el 
rendiment econòmic d’una finca 
tofonera. L’experiència adquirida 
en diverses visites a explotacions 
franceses, on podem observar fa-
rigoles, espígols “lavandes” o ro-
manins entre les línies dels arbres 
tofoners, ens permet conèixer tot 
un món com és el del cultiu de 
plantes aromàtiques i medicinals 
(PAM). 

Tot això juntament amb la 
necessitat de poder mantenir 
l’activitat agrícola i ramadera a 
la població de Montant de Tost, 
a la comarca de l’Alt Urgell, mit-
jançant la introducció de cultius 
alternatius nous, sense oblidar els 
cultius tradicionals, com són els 
de la patata o trumfos, cereals i 
farratges. Fins i tot, hem recupe-
rat un petit ramat d’ovelles de raça 
“Xisqueta”.

L’espígol “lavanda”

Una vegada cultivades cinc va-
rietats aromàtiques (romaní, fari-
gola, sàlvia i dos tipus d’espígol o 
lavanda) per valorar la seva adap-
tació a les condicions edafoclimà-
tiques de la zona, en funció de les 
seves essències i de les seves possi-
bilitats, finalment l’espígol “lavan-
da” i la sàlvia van ser les varietats 
que més bon resultat van donar.

Inicialment vam començar 
amb 100 espígols “lavandes” i ac-
tualment tenim plantades més de 
30.000 plantes d’espígol en una 
superfície total de 3 hectàrees. 
Una plantació tarda 4 anys fins 
arribar al seu màxim rendiment. 
Es necessiten uns 100 kg de mate-
rial semi-sec per aconseguir 1 kg 
d’oli essencial 100% pur, natural 
i ecològic. El mètode tradicional 
d’elaboració es basa en la destil-
lació per corrent de vapor d’aigua 
durant uns 45 minuts. Abans de 

destil·lar, la collita s’ha de deixar 
assecar al camp durant 1 o 2 dies 
perquè perdin humitat. Això és 
indispensable en l’espígol “lavan-
da”, ja que d’aquesta manera no es 
modifica la qualitat de l’oli essen-
cial. En un alambic de 1000 litres 
de capacitat hi caben entre 100 i 
150 kg de material semi-sec. 

El producte final que resulta 
d’aquest procés és aigua o “hidro-
lat de lavanda” i l’oli essencial de 
lavanda, per diferència de densi-
tats, es troba surant per damunt 
de l’aigua.

Celler Terrer de Pallars, estima al món del vi 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
AMÈLIA CAMPOY · Figuerola d’Orcau 

C eller Terrer de Pallars és una 
petita empresa familiar dedi-
cada al món del vi, nascuda a 

la Conca de Tremp i amb una filo-
sofia basada en l’estima al producte i 
en la cura de tots els detalls (des de la 
producció del raïm fins a l’embotella-
ment i la distribució) amb l’objectiu 
d’elaborar vins de primera qualitat.

Núria Bigorra i Jordi Ruiz són els 
responsables de l’empresa. La Núria, 
enòloga i filla de Figuerola d’Orcau, 
va decidir crear la seva pròpia bode-
ga l’any 2010 a partir de celler on la 
família havia fet vi antigament. I el 

Jordi gestiona la part comercial. 
La idea inicial va ser la d’apostar 

per uns vins d’altíssima qualitat, vin-
culats a la terra, amb molt poca pro-
ducció i fets a partir d’una elaboració 
extremadament rigorosa on tots els 
detalls tenen importància. Així van 
néixer els vins de Celler Terrer que, 
en la primera anyada, ja s’han gua-
nyat un prestigi en el complex món 
del vi. 

www.terrerdepallarscom  

Tel. 616 701 080 - 639 207388

lapinedajordi@gmail.com
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Refugi Gall Fer a la Vall Ferrera
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
AMÈLIA CAMPOY · Alins

E l refugi gall fer situat a la Vall 
Ferrera, a 1700 m d’alçada, 
és un punt de trobada entre 

nombrosos itineraris de senderis-
me com les Rutes del Ferro que us 
transportaran uns segles enrere per 
viure d’aprop l’extracció minera del 
mineral de ferro. O bé la Ruta de la 
Serra d’Erta que us transportarà a 
les trinxeres amagades pel bosc que 
es van construir durant la guerra ci-
vil pel bandol republicà. 

També durant l’hivern obren les 
pistes d’esquí de fons del Bosc de Vi-
rós amb un recorregut de 25 km de 
pistes traçades, diverses rutes amb 
raquetes de neu i aquest any obren, 
per primer cop, una ruta d’esquí de 
muntanya per fer el pic del Cubil i la 
Màniga. Al refugi disposen de ma-
terial de lloguer d’esquí, raquetes i 
trineus.

El Bosc de Virós és un lloc de re-
collida de bolets, famós per la seva 
gran diversitat d’espècies. Un bon 
lloc per l’observació d’aus així com 
dels estels.

El refugi disposa d’instal·lacions 
per allotjar a 40 persones, un bon 
tracte amb menjar casolà, i els guar-

des per informar de qualsevol itine-
rari. També hi ha espai de jocs per 
nens tant a l’interior com a l’exteri-
or.

El Marc i la Zulai compaginen 
aquesta activitat amb l’elaboració de 
sabons, cosmètica i remeis naturals: 
sabons amb oli d’oliva terapèutics 

que s’avenen a tot tipus de pell, ido-
nis per a guarir posibles irritacions 
o transtors, ungüents pel dolor o 
per les feridetes dels més xics, cre-
mes facials, xampús o gels biode-
gradables, oli de cop, àrnica, etc... 
Productes naturals elaborats amb 
cura.

territori i agricultura

Refugi Gall Fer
info@refugigallfer.com
Bosc de viros · Alins 

www.refugigallfer.com
www.essenciadelaterra.com

NOVA COL·LECCIÓ

 TARDOR - HIVERN

C. Major, 73 baixos 
La Seu d’Urgell · Tel: 973 98 96 76

Facebook: xics moda infantil

MODA INFANTIL 0-18 anys
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Salàs de Pallars és un poble pa-
llarès amb encant, ple de ra-
cons que et transporten a altres 

temps on la vida és feia al carrer, al 
camp i a les eres. Allà mateix tro-
bem una antiga era de pagès rein-
ventada en bar-restaurant. És l’Era 
d’en Balust. Un lloc per passar una 
bona estona i gaudir dels colors i 
aromes de l’estiu, de les pedres, de 
les plantes i de la història que l’en-
volta. 

Hi podem trobar una àmplia 
oferta gastronòmica, que no oblida 
les arrels pallareses i alhora és cre-
ativa i diferent. Als migdies oferei-
xen un ampli menú casolà i elabo-
rat. També disposen d’una extensa 
carta amb plats per a tots els gustos: 
torrades fredes i calentes, entrepans 
calents i hamburgueses que no dei-
xen indiferent a ningú, pizzes, ama-
nides, carns a la brasa i tapes que 
van des de les populars patates bra-
ves fins a uns pecats dolços de foie. 
Tanmateix, els vegetarians poden 

gaudir d’aquesta oferta gastronòmi-
ca amb plats pensats per a ells, així 
com els celíacs.

L’Era d’en Balust, amb un am-
bient acollidor i únic, és un indret 
que no us podeu perdre si veniu al 
Pallars.

Telèfon: 973 676227  

facebook.com/leradenbalust 

leradenbalust@gmail.com 

L’Era d’en Balust, un raconet a Salàs de Pallars 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
AMÈLIA CAMPOY · Salàs de Pallars 

territori i agricultura
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L’Arner dels Padrins, mel del Montsec d’Ares 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
AMÈLIA CAMPOY · Àger

E n l’espai natural de Montsec 
d’Ares s’hi fa la mel artesana de 
l’Arner dels Padrins, un pro-

ducte completament natural, com la 
mel d’abans, com la de tota la vida, 
feta a partir de la pol·linització de 
plantes aromàtiques com la farigola, 
el fonoll, la menta, l’orenga, el roma-
ní i la sajolida. Plantes, totes elles, que 
troben en aquest espai natural el cli-
ma i la terra idonis per al seu creixe-
nement i desenvolupament.

En aquest context, l’Àngel Roi-
gé, de l’Arner dels Padrins i el seu fill 
Marc, es dediquen a l’apicultura, amb 
una petita empresa familiar. Treba-
llen pràcticament igual que abans, tal 
com ja ho feien el seu pare i la seva 
mare, i anteriorment el seu avi que 
va començar l’activitat a la zona del 
Montsec de Rúbies per continuar-la, 
més endavant, al mateix lloc on ara 

treballen, que és al Montsec d’Ares, 
molt a prop d’Àger.

L’Àngel ens explica a VIURE ALS 
PIRINEUS que l’ofici d’apicultor és 
molt complex, cada dia més, i que “la 
natura és la millor escola, una esco-
la viva, en permanent transformació 
i que, si ens hi fixem, ens pot ense-
nyar moltes coses”. A l’abril baixa els 
ruscs al terme d’Almenar per aprofi-
tar el moment de la pol·linització del 
préssec i després els trasllada a la vall 
d’Àger en un entorn vegetal excepci-
onal, la vall de les mil flors. 

Així, amb un sistema tradicio-
nal i basat en el respecte a la natura, 
s’aconsegueix una mel única que es 
pot comprar en fires, a la seva pròpia 
web o, directament, a casa de l’Àngel 
que també recull pol·len de tot tipus 
de plantes que serveix com a complex 
vitamínic.

L’ARNER DELS PADRINS
Apicultor: Angel Roige Baulies
Camí de l’Observatori s/n (Afores)
Àger · Lleida
Mòb. 690 847 460 - 605 500 708
www.arnerdelspadrins.info
arnerdelspadrins@hotmail.es

territori i agricultura
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Turisme rural en una terra de pagesia mil·lenària
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
AMÈLIA CAMPOY · Agulló

Agulló és un indret 
encara molt desco-
negut de la vall del 

Montsec. Terra de pagesos, 
de gent treballadora, ferma, 
arrelada al país, de costums 
mil·lenàries i d’una gran 
fermesa. Aquest tarannà au-
tèntic és el del Josep Mirada, 
pagès com els seus avantpas-
sats la seva dona Mª Rosa i 
els seus fills, tenen una ex-
plotació agrícola i ramade-
ra d’oví que complementen 
amb dos allotjaments inde-
pendents, situats al mig del 
poble d’Agulló, rehabilitats i 
equipats amb tots els serveis 
i oberts tot l’any.

Parlem de Casa Ros, una 
casa pairal amb més de 100 
anys d’història, amb capa-
citat per a 5+4 persones; i 
també de Cal Selmo, casa 
autèntica de poble, amb més 
de 200 anys d’antiguitat, 4 
places de capacitat i adheri-

da a casa Ros.
Al voltant d’aquestes 

cases podem visitar punts 
d’interès com l’Ermita de la 
Mare de Déu de la Pertusa, 
el Centre d’Observació de 
l’Univers, la vall d’Àger i el 
Montsec amb el millor cel 

de Catalunya, el pantà de 
Canelles, el conjunt monu-
mental de Sant Pere d’Àger, 
la col·legiata, el congost de 
Mont-rebei. Un espai ideal 
per al senderisme, btt, es-
ports d’aventura, parapent, 
ala delta, escalada i espeo-

logia.

Però sens dubte un dels 
atractius de Casa Ros i Cal 
Selmo són els fruits secs 
de collita pròpia del Josep i 
d’elaboració artesana: fruits 
secs torrats i las famoses 
ametlles garrapinyades.      

Casa Ros i Cal Selmo

Josep Mirada
Tel. 659 287 063 

973 455 138  
info@casaros.es  

territori i agricultura

Distribuidora NUS KIN, liders mundials amb antien-
velliment, busca particulars o centres de perruqueria i 
estetica que vulguin treballar amb els seus productes.
cristinacardonavial@hotmail.com. Tel: 376-356141. 
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Celler Miquel Roca, quatre generacions fent vi
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
AMÈLIA CAMPOY  · Sant Cristòfol de la Vall

E l Celler Miquel Roca és un 
celler amb experiència. Ja són 
quatre generacions de treball, 

de producció de vins amb caràcter, 
de plena dedicació i de professiona-
litat. Tota una família dedicada al vi 
amb cos i ànima, en l’entorn excep-
cional de Sant Cristòfol de la Vall.

El Miquel Roca està satisfet per 
la feina feta primer pel seu avi, des-
prés pel seu pare i per ell mateix i 
ara, també, per la seva filla Sílvia 
que estudia enologia i que amb 
només 25 anys ja té claríssim que 
vol continuar la saga familiar. Són 
molts anys d’experiències i d’orgull 
de pertinença a una família vitivi-
nícola, arrelada a la terra i al país. 
Una empresa amb un passat que 

l’acompanya i amb futur brillant pel 
davant.

El Miquel explica, per als lectors 
de VIURE ALS PIRINEUS, que re-
corda perfectament com el seu avi 
txafava el raïm amb els peus. Eren 
els inicis d’una generació de gent 
treballadora, empresaris del vi que 
l’any 1992 van començar a vendre el 
vi de forma professional (abans no-
més era per la família i pels amics)
amb la creació del celler en el qual 
fem aquesta entrevista. 

El caliu familiar és present a cada 
racó d’aquest entranyable celler i a 
cada botella que surt de la bodega. 
Actualment, fan dos tipus de vi em-
botellat: el Brocat Jove i el Brocat 
Semicriança, que porten les matei-

xes varietats (Merlot, Monastrell i 
Brocada) però en diferents propor-
cions i el segon porta uns mesos de 
criança.

El celler està situat a la vessant 
nord del Montsec de Rúbies, a les 
portes del Pirineu, a 750 metres 
d’alçada, en un territori marcat per 
una climatologia pròpia, a cavall 
entre el pla i la muntanya. En defi-
nitiva, en unes condicions idònies, 
que fan que d’aquí en surtin uns 
vins excepcionals, de gran qualitat, 
amb la força que els dóna l’alçada i la 
suavitat d’aquest clima específic del 
Montsec. El vi que fan (a granel, en 
garrafa i embotellat) el comercialit-
zen majoritàriament a les comar-
ques veïnes. 

territori i agricultura
Cal Homiliaire 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
MARIÀ CERQUEDA ·  Organyà

La fira del llibre del Pirineu se ce-
lebra el primer cap de  setmana 
de setembre, divendres inclòs, i 

ja ha aconseguit arribar a la divuitena 
edició. Des de el 2003 es fa a la vila 
d’Organyà i enguany l’ajuntament ha 
decidit canviar-ne la ubicació per a 
les presentacions dels llibres que van 
deixar de fer-se en una carpa a la Pla-
ça Major i es va dur a terme en un es-
pai al carrer del Sol: més recollit i més 
adient per a aquesta mena  d’actes. El 
canvi també va fer que els visitants 
descobrissin els encants del centre 
d’aquesta històrica localitat, capital 
del llibre pirinenc. 

Dissabte a la tarda. Em tocava 
presentar el llibre que he publicat 
enguany, Poques ovelles, pocs xiulets. 
Lògicament no podia faltar a la cita. 
Abans, però, els autors ja havien po-
gut intercanviar idees en un dinar 
que seguint el corrent imperant ja 
s’ha batejat amb un terme anglès, di-
nar networking, el que fins ara s’havia 
conegut com un dinar de germanor, 
en el qual (tot i que s’hagi batejat 
amb anglès) hom acaba parlant amb 
les persones que té assegudes al cos-
tat, tal i com acostuma a passar en les 
teulades grans.  

Les presentacions literàries de la 
tarda de dissabte començaven amb 
un llibre de contes il·lustrat. Segons 
confessaven els autors de Contes de la 

mare, Pepita Clop com a escriptora i 
Ramon Berga com a dibuixant, l’en-
teniment entre tots dos havia estat 
perfecte i ni tan sols havia calgut cap 
mena de reunió per a definir com ha-
vien de ser els dibuixos. Un fet que 
diu molt de la claredat amb que estan 
escrits els contes. L’autora també va 
confessar com li sorprenia que algu-
na de les històries que havia escrit es 
repetís en altres llocs de Catalunya. 

El següent autor de la tarda, tal i 
com el va presentar la mestressa de 
cerimònies, Noemí Rodríguez, fou 
el “mediàtic” Albert Villaró, que ha 
recuperat i actualitzat el seu primer 
llibre, escrit fa una vintena d’anys, 
La selva moral 2.0. Poc després, Juan 
Carlos Borrego, autor de Brut Natu-

re, es mostrava sorprès de què la seva 

obra, que ell suposava tràgica, hagués 
divertit d’allò més a alguns dels seus 
lectors, tot mostrant-nos una de les 
grandeses de la literatura (i de l’art 
en general). Per molt que l’autor hagi 
escrit la seva obra amb una certa in-
tenció, un cop surt de les seves mans 
és el lector el que la reescriu. I això fa 
que l’obra adopti nous camins. 

Després d’una petita pausa, i men-
tre a la Plaça Major el Pep Lisandre i 
l’Isidre Domenjó explicaven llegendes 
del Pirineu, em va tocar fer cinc cèn-
tims del que es troba dins del text Po-

ques ovelles, pocs xiulets. No sé si me’n 
vaig sortir gaire. El que sí que puc dir 
és que una lectora, en acabar, em va 
demanar que li signes un llibre. Tal 
va ser l’emoció que, mentre li dema-
nava a qui calia dedicar-lo i com que 
tinc una veu més aviat poc estrident, 
fins i tot es va escoltar algun xiulet ja 
que no deixava escoltar el que anava a 
explicar la Laia Creus, que presentava 
el seu llibre Arcavell. Un poble de mun-

tanya i fronterer. Aprofito per dema-
nar disculpes però l’emoció de poder 
atendre un futur lector com cal, va 
superar les bones maneres. 

Poc després era el torn de la Est-
her Miralles que ens descobria un 

moviment molt poc emboscat, el dels 
emboscats. O el que seria el mateix, 
gent que durant la guerra van optar 
per amagar-se i desaparèixer per tal 
de no anar a lluitar al front.  

Un cop acabades les intervenci-
ons, a l’espai de les Homílies s’obria 
una taula rodona al voltant de la fi-
gura d’Esteve Albert. I ja per acabar, 
a l’església es va donar pas a la lectura 
de les Homilies i al lliurament de pre-
mis. L’encarregada de llegir l’Homilia 
Laica, Care Santos, va explicar-nos 
que ensenyar una llengua a una altra 
persona pot ser molt gratificant. Tant 
encantat vaig quedar amb aquesta 
homilia que, quan va ser l’hora de 
l’Homilia Religiosa pronunciada per 
Antoni Pladevall, vaig perdre el fil. 
Curiosament, en el moment en què el 
conseller Ferran Mascarell va llegir el 
seu text, vaig adonar-me que potser 
ell també havia perdut el fil: no re-
cordava com se’n deia de la persona 
que llegeix una homilia, tot i que la 
Care Santos, pocs moments abans, 
ens havia recordat que ella estava en-
cantada de ser Homiliaire. Aquest oblit 
em va consolar, tot fent-me creure que 
la meva manca de memòria, no era pas 
preocupant. 

territori
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Xarxa de pobles de senderisme, una opció 
per a l’Alt Pirineu i Aran
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

CARLOS GUARDIA  · Geògraf

natura

El senderisme és una activitat 
que en alguns països europeus 
adquireix una dimensió molt 

diferent a la catalana o la pirinenca. 
No només pel que fa al nombre de 
practicants (es tracta d’una pràctica 
àmpliament estesa entre la població) 
o a la capacitat per generar activitat 
econòmica, sinó també per la volun-
tat que han mostrat alguns territoris 
per especialitzar-se i promocionar 
com a destinacions de senderisme; 
un fet que passa, necessàriament, per 
treballar conjuntament i establir si-
nergies entre els diferents agents pú-
blics i privats.

Aquest és el cas de Walkers are 
Welcome (“senderistes sou benvin-
guts”), una xarxa creada l’any 2007 
al Regne Unit i que va néixer per 
potenciar aquells territoris que feien 
una decidida aposta pel senderisme. 
La iniciativa va tenir molt bona aco-
llida des dels seus inicis, tal com ho 
demostra el nombre de ciutats i po-
bles adherits: de les 30 de l’any 2009 
s’ha passat a gairebé 100 cinc anys 
després, repartides per Anglaterra 

(on es concentra bona part de l’ofer-
ta), Escòcia i País de Gal·les. Les po-
blacions que es volen afegir a aquesta 
xarxa han de complir un seguit de 
criteris: 1) comptar amb el suport 
de la població local (món associatiu, 
empresarial, etc.) i de les institucions; 
2) establir mesures que garanteixin el 
bon estat de la xarxa de senders se-
nyalitzada; 3) potenciar el transport 
públic i 4) demostrar que es pot man-
tenir l’estatus dins la xarxa Walkers 

are Welcome.
Aquest model s’està intentant re-

produir al nostre Pirineu i els primers 
que han começat a fer-ho han estat 
els municipis de la Torre de Capdella, 
Senterada i Sarroca de Bellera, al Pa-
llars Jussà, que han establert aliances 
entre ells. A partir de la implicació de 
la població local i el teixit empresari-
al, s’està treballant en la creació d’una 
marca de qualitat que garanteixi als 
senderistes, entre altres aspectes, que 
els camins restaran en un bon estat i 
els serveis i productes s’ajustaran a les 
seves necessitats: referències sobre la 
contrada, propostes d’itineraris, in-
formació meteorològica, horaris del 
transport públic, allotjaments adap-
tats als hàbits senderistes, etc.

Per tant, si volem convertir-nos 
en una destinació de referència a ni-
vell europeu, hem de seguir la traça 
dels veïns pallaresos i contribuir a 
l’establiment d’una xarxa de pobles 
“amics” del senderisme en l’àmbit de 
l’Alt Pirineu. Altrament, des la suma 
de projectes individuals, no arriba-
rem gaire lluny...
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Impuls al sector turístic pirinenc
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ALBERT DE GRÀCIA  · Senderó

Senderó és una petita empre-
sa formada actualment per dos 
socis i que va néixer al juny del 

2014 amb la intenció d’impulsar el 
sector turístic pirinenc.

Actualment té dues línies de 
treball: una d’elles es basa en la col-
laboració amb projectes vinculats 
amb l’estudi i dinamització del terri-
tori i els parcs naturals del Pirineu, i 
una altra està dedicada a la descober-
ta del patrimoni pirinenc i a la rea-
lització de sessions formatives sobre 
temàtiques pirinenques de diverses 
vessants com la científica, la cultural 
o la turística.

Creiem que amb els nostres va-
lors, doncs, generem a través de l’es-
tudi, el treball i la formació del patri-
moni pirinenc, el seu reconeixement 
i preservació, alhora que millorem i 

generem noves oportunitats pel ter-
ritori i la seva gent.

Algunes de les sessions organitza-
des per als propers mesos són:
4 octubre: Sortida marxa nòrdica 
pels boscos de tardor de Civís.
17 octubre: Sessió teòrica sobre Sen-
derisme.
19 octubre: Sortida marxa nòrdica 
pels boscos de tardor del Baridà.
1 novembre: Sortida marxa nòrdica 
pels boscos de tardor del Cadí.
8 novembre: Primera visita guiada 
pel Romànic de l’Alt Urgell (La Seu, 
Estamariu, Anserall).
9 novembre: Sortida marxa nòrdica 
pels boscos de tardor de la Seu.
28 novembre: Sessió teòrica sobre la 
formació del Pirineu.
 
www.senderopirineu.wordpress.com 

natura
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Pantalons a mida
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

CLIMENT MIRÓ I TUSET                                                                

història

Fa anys, els sastres ocupaven un 
lloc central en la vida de les fa-
mílies de la Ciutat d’Urgell i de 

la seva comarca. Abans del segle XX, 
els homes no tenien el costum de 
comprar regularment roba a les bo-
tigues. En aquella època, la indústria 
tèxtil no havia desenvolupat encara la 
fabricació a gran escala de pantalons, 
camises, gecs o de la majoria de peces 
de vestir. Per aquest motiu, els sastres 
confeccionaven pràcticament tota la 
roba que duien els nostres avantpas-
sats. 

La llunyania amb la capital no im-
pedia un aïllament en els gustos i for-
mes de vestir. De fet, la moda de les 
grans ciutats arribava aviat als tallers 
d’aquests artesans. Sense anar més 
lluny, alguns sastres aprenien part 
de l’ofici a Barcelona. Les estades a 
la capital del país permetien als apre-
nents captar quines eren les modes 
d’aquell moment per així desenvolu-
par-les en tornar a la comarca. L’elit 
urbana -sempre en contacte amb els 
grans centres de poder- o la mobilitat 
de bona part de la població influïen 
també en els diferents canvis en la 
moda dels urgellencs. 

Uns canvis que costaven d’arri-
bar a les butxaques més modestes de 
la població i a la de la majoria d’ha-
bitants de la comarca. No tothom es 

podia permetre la confecció de roba 
a mida regularment. La majoria de 
famílies aprofitaven els pantalons 
de pana i les camises durant pràcti-
cament tota la vida. En molts casos, 
la roba canviava sovint de portador: 
passava de germà a germà o de pare 
a fills. 

A mesura que entren al segle XX, 
visitar el sastre per a la confecció 
d’americanes i de diferents peces de 
roba va convertir-se en un fet més 
usual. El diner circulava amb més fa-
cilitat gràcies als ingressos obtinguts 
per part de la població en treballs jor-
nalers, com els de la vinya i la verema 
al Rosselló i la Fenolleda, per citar un 
exemple. 

Els sastres també confeccionaven 
roba per al clergat i per als militars. 
Els membres d’aquests dos estaments, 
conjuntament amb l’elit urbana de 
la Seu, eren els seus millors clients i 
possiblement els responsables del seu 
alt nombre entre la ciutadania. En el 
cens de població del 1726, conservat 
a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, 
hi surten referenciats un total de 13 
sastres.

Sense deixar de consultar la docu-
mentació de l’Arxiu Comarcal, com 
els censos de població i les matrícules 
industrials, podrem comprovar que 
en alguns casos, aquest ofici es trans-

metia també de pares a fills. Aquest 
era el cas de la família Pallarès. L’any 
1863, Ermengol Pallarès exercia de 
sastre al carrer dels jueus. Temps 
després, el 1898, Dot Pallarès Moliné 
prenia el relleu del seu predecessor en 
el mateix taller, com així li succeiria a 
ell amb Francesc Oriol Pallarès. 

En la matrícula industrial del 
1898, entre d’altres, trobem a Fe-
liu Ritort Pallarès, aleshores amb el 
taller ubicat al carrer de Sant Josep 
de Calassanç, i a Climent Faus (sas-
tre Clemens), amb taller al carrer de 
Sant Emigdi, el qual possiblement 
prengué el relleu dels Borrell, una 
nissaga de sastres ubicats pretèrita-
ment en aquell lloc. Tant Feliu Ritort 
com Climent Faus ensenyaren l’ofici 
als seus fills, coneguts per la majoria 
d’urgellencs entrats en anys. El sastre 
Ritort, especialitzat en roba de cape-
llans i de militars, com tants altres de 
la Seu, va obrir una sucursal de la seva 
sastreria a Escaldes - Engordany.

No voldria acabar l’article sense 
oblidar les feines de tisora i fil dels 
sastres Argullós, Armenta, Augé, 
Canals, Juvete, Moles, Obiols, Parra-
mon, Planavila, Porté, Minguell i Ro-
quet. Molt possiblement els darrers 
de tota una llarga llista que minvà 
fins a extingir-se, amb l’arribada de la 
roba de fàbrica.
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El trastorn disocial
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
ANNA GARCIA I NATÀLIA JIMÉNEZ · Stimulus Vitae

Els trastorns de la conducta a l’adolescència són 
preocupants per a pares, professors i professio-
nals de la salut mental infantil i juvenil. Aquests 

nois presenten quadres conductuals que necessiten 
suport mèdic, suport psicopedagògic i psicoterapèutic. 
La Fundació Cadah assegura que “el Trastorn Disocial 
es troba entre els trastorns de conducta més freqüents 
en població adolescent”. Està considerat com un tras-
torn greu de conducta. Es caracteritza per un patró de 
comportament persistent i repetitiu en el qual es vi-
olen els drets bàsics dels altres o importants normes 
socials adequades a l’edat del subjecte.                

Aquestes actuacions acostumen a anar unides a una 
sèrie de situacions familiars, socials, escolars que influ-
eixen tant a l’origen com en el seu manteniment. Els 
comportaments que es manifesten poden ser:      

- Agressions a altres.         
- Danyar la propietat d’uns altres.                 
- Fraudulència o robatori.                
- Violacions greus de normes.
El Trastorn Disocial provoca una deterioració clí-

nicament significativa de l’activitat social, familiar i 
acadèmica. És important atendre d’inici del trastorn. 
Com més aviat es produeix la presència de símpto-
mes, més sever és. Les  estratègies terapèutiques amb 
aquests nens anirien encaminades a la prevenció de 
conductes de risc i el treball sobre l’autocontrol; a tre-
ballar l’autorregulació emocional per desenvolupar 
formes òptimes d’expressar els sentiments i entrenar 
per modificar estats d’ansietat, frustració i ràbia; aten-
dre als aspectes subjacents del problema (entorn fa-
miliar, problemes afectius, entorn escolar, problemes 
psicològics, etc.) i establir límits. 

En cas de detectar a les llars o a les escoles, que el 
vostre fill comença a manifestar conductes disruptives 
que poden suposar una greu deterioració de les relaci-
ons socials, és fonamental acudir el més aviat possible 
a un especialista, que pugui valorar l’existència o no 
del Trastorn Disocial. Heu de tenir en compte que un 
fet o fets puntuals no equivalen a la presència d’aquest, 
sinó una conducta reiterada i al llarg dels anys. Penseu 
que la condició d’adolescent ja comporta certa rebel-
lia: qui no recorda la seva etapa adolescent?

benestar

Menjar és una necessitat i la majoria de vegades 
també un plaer pels sentits... per sort! Si hagues-
sis de fer quelcom desagradable cinc vegades al 

dia per no morir, la vida seria una tortura!
Alguna vegada t’has sentit deprimit i has recorregut 

al menjar per sentir-te millor? Has menjat per calmar els 
nervis o l’estrès? Has utilitzat els aliments per omplir un 
buit? Llavors has menjat amb les emocions. Existeixen 
moltes variants d’aquest tipus d’ingesta i no totes perju-
dicials. Hi ha un límit que delimita el que és saludable del 
que no; el de l’autocontrol. 

Moltes persones reconeixen perdre totalment el con-
trol amb aquest tipus d’impulsos. El primer pas és iden-
tificar quines emocions envolten l’acte de menjar. Pot 
ser interessant registrar-ho per escrit durant uns quants 
dies. El tipus d’emocions que més sovint hi estan invo-
lucrades son la tristesa o pensaments depressius, la por, 
l’ansietat, l’avorriment, la soledat, la ràbia, etc. Caldrà 
aprendre a distingir-les i identificar-les quant es presen-
tin i trobar eines que t’ajudin a resoldre-ho sense recór-
rer al menjar.

Cada persona ha de fer el seu propi camí per trobar-ne 
les causes i posar-hi remei, amb ajuda de professionals 
qualificats o per un mateix. Cal pensar que l’esforç neces-
sari per fer aquest tipus de canvis és una mena d’inversió 
en un mateix que no té preu. Finalment una conclusió 
que de tant simple pot semblar ridícula: si el problema no 
es la gana, la solució no la trobaràs en el menjar.

No podem ni hem de confondre 
les emocions amb la gana 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ALBA CRESPO · Diplomada en Nutrició humana i Dietètica 

L’equip de 
VIURE ALS PIRINEUS

 

us desitja bona fira! 
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salut infantil
Recomanacions per a la correcta administració 
de paracetamol a les escoles 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
JORDI FÀBREGA · Director Assistencial de Pediatria dels Pirineus 

Recentment la Societat Catalana de Pediatria i el 
Departament de Salut de la Generalitat de Cata-
lunya han elaborat unes recomanacions pràcti-

ques per a la bona administració de paracetamol a les 
escoles. Amb aquestes breus recomanacions s’intenten 
esvair els dubtes que els pares i els centres educatius 
catalans poden tenir sobre la conveniència o no d’ad-
ministrar antitèrmics per part de les escoles als seus 
alumnes. 

En aquest document es remarca que, per tal que l’es-
cola pugui administrar l’antitèrmic, l’escola ha de tenir 
l’autorització del pare, mare o tutor, que s’ha de dema-
nar en el moment de matriculació de l’alumnat. I que, 
per la seva bona tolerància i la relativa absència d’efec-
tes secundaris, el fàrmac d’elecció és el paracetamol. 

El document especifica que davant d’un infant amb 
febre l’escola ha de contactar amb el pare, mare o tutor i 
demanar-li que el reculli tan aviat com pugui, mentres-
tant, si la temperatura de l’infant és igual o superior a 
38 ºC es recomana administrar el paracetamol. Encara 

que no es tracti d’una urgència, un infant amb febre no 
ha de quedar-se a l’escola fins que finalitzi la seva jor-
nada escolar. 

Bons consells del Departament de Salut!
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Jordi Gassió: 
“L’Hospital Transfronterer
 és únic a Europa”

Foto: Emili Giménez
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Us convido a venir a la Fira de Puigcerdà
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ALBERT PIÑEIRA I BROSEL · Alcalde de Puigcerdà

Puigcerdà té una llarga tradició 
de fires i mercats. Concreta-
ment, després de la repobla-

ció de la nostra Vila pel rei Alfons 
I l’any 1177, ja al juny 1182 es va 
establir la fira. Aquesta es va crear 
amb caràcter perpetu i anual, po-
sant als firaires sota la protecció 
reial. Aquest privilegi fou confir-
mat repetidament pels monarques 
successors.

Fruit segurament del volum 
comercial assolit i de la necessitat 
d’expansió, l’infant Jaume de Ma-
llorca concedí, al maig de 1270, per-
mís per celebrar una segona fira per 
Tots Sants, que ha perdurat fins els 
nostres dies.

L’emblema de la nostra fira és el 
Concurs i la Fira de Cavalls, la mos-
tra de bestiar equí més important 
del país amb una xifra al voltant del 
miler de caps de bestiar. Sens dub-

te, l’Associació de Criadors de Ca-
valls de la Cerdanya i els ramaders 
de la comarca són els protagonistes 
d’aquest certamen, que es comple-
menta amb les diferents parades de 
la fira multisectorial pels carrers de 
la Vila.

La nostra fira genera un volum 
important d’activitat econòmica a 
Puigcerdà i a la Cerdanya i és un 

dels esdeveniments que porta més 
gent a la comarca.

En ocasió de la fira, els dies 1 i 
2 de novembre, us convido a venir 
a Puigcerdà, a passejar per la fira i 
pel concurs de cavalls, a gaudir de la 
nostra oferta turística, hotelera i de 
serveis, i a visitar els nostres comer-
ços i restaurants.

Bona Fira de Puigcerdà 2014!

DISSABTE, 1 de novembre de 2014

Al recinte de la FIRA:
   A les 11.00 hores: CONCURS DE TERÇONES (femelles fins a 2 anys i mig).
   A les 11.45 hores: CONCURS D’EUGUES AMB POLLÍ.
   A les 12.30 hores: CONCURS DE TERÇONS (mascles fins a 2 anys i mig).
   A les 13.15 hores: CONCURS DE QUARTONS (sementals de menys de 4 anys).
   A les 14.00 hores: CONCURS DE SEMENTALS (sense límit d’edat).

Concurs a la millor ramaderia de la Cerdanya

Hi haurà dues categories:  Categoria A. Hi participarà un lot del mateix ramader amb:
     6 eugues amb els seus respectius pollins.
     2 femelles de recria, terçones o sobranyes.
     1 semental.

    Categoria B. Hi participarà un lot del mateix ramader amb:
     3 eugues amb els seus respectius pollins.
     1 femella de recria, terçona o sobranya.
     1 semental.

DIUMENGE, 2 de novembre de 2014

Al recinte de la FIRA i a partir de les 10:00: Fira de bestiar.



5554

Imatges en el record  
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Puigcerdà - Llaurant els camps. Any 1950

Ribes - La Molina 
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Crataegus Monogyna - Arç blanc
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ENRIC QUÍLEZ  ·   Puigcerdà

L’arç blanc (Crataegus monogyna 
Jacq.) és un arbre que pertany a 
la família de les rosàcies (Rosa-

ceae).
Descripció: arbre de fulla caduca, 

que pot arribar als 6 metres d’alçada, 
amb branques espinoses, fulles sense 
pèls, asserrades. Les flors, típiques de 
les rosàcies, són blanques, amb cinc 
pètals, flairoses i en corimbes de 5-25 
flors, d’estams nombrosos i vermello-
sos. El fruit és ovoide, revestit d’una 
pell vermellosa, la polpa és dolça i 
només conté una llavor. L’escorça de 
l’arç blanc és ampla. 

Floració: De maig a juny.
Usos: se sol emprar com a tanca 

vegetal per separar camps, ja que les 
seves branques tancades i amb espi-

nes impedeixen el pas dels animals.
Propietats medicinals: les flors 

contenen tanins, flavonoides, olis 
essencials, triterpens i derivats de les 
purines. Els fruits: tanins, flavonoi-
des, pigments i vitamines. S’empra en 
infusió per tractar problemes del cor 
i circulatoris. Les fulles verdes s’em-

pren en amanides. I de la fruita se’n 
fan licors, vins i melmelades.

Curiositats: és un arbre mític al 
folklore popular de tota Europa. Es-
pecialment conegut és l’arç blanc de 
Glastonbury, que floreix a la primave-
ra i a l’hivern i del qual s’enviava cada 
any una branca al rei anglès. Fa pocs 
anys, però, aquest arbre va patir un 
atac d’uns vàndals. Al folklore gaèlic, 
l’arç blanc marcava l’entrada de l’altre 
món i es troba associat al món de les 
fades. Van ser arbres sagrats pels cel-
tes i per moltes altres cultures.

Altres noms: cirerer de la Mare 
de Déu, cirerer del pastor, espí blanc, 
espinalb, ram de Sant Pere, agraüller, 
bolqueret, espinal, gavarrer, mallol, 
pometes del bon pastor, tapaculs.
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Laia Martín toca a Puigcerdà 
///////////////////////////////////////////////////////////////////// 
M.  BRISCELIA · Puigcerdà

La pianista Laia Martín va prometre que faria un con-
cert gratuït en agraïment a la gent de Puigcerdà i 
així ho va fer. El passat 26 d’octubre el Casino Ceretà 

es va omplir per escoltar el concert que la Laia va preparar 
especialment per aquesta ocasió i que es va convertir en 
un homenatge als mestres Enrique Granados, Pablo Ron-
só i Antoni Monsó, tres personatges que van estar estra-
tament vincultats amb món cultural cerdà.

Nova estació meteorològica
////////////////////////////////////////////////////////////////          
M. BRISCELIA · Alp

El passat 30 de setem-
bre es va signar a 
l’ajuntament d’Alp el 

conveni entre el Consisto-
ri, el  Servei Meteorològic 
de Catalunya i les estaci-
ons d’esquí de Masella i La 
Molina per a la instal·lació 
d’una estació meteorològica 
en aquest municipi. 

L’estació meteorològica, 
que ha estat batejada amb 
el nom “ZD–LA TOSSA 
D’ALP, 2500”, està ubica-

da en uns terrenys propietat de l’ajuntament d’Alp  a les 
immediacions de la Tossa d’Alp entre les estacions d’es-
quí de La Molina i Masella. La seva instal·lació i posada 
en funcionament va a càrrec del Servei Meteorològic de 
Catalunya amb el suport i col·laboració, a més de l’ajunta-
ment d’Alp, de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
i l’Estació d’esquí de Masella.
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