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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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Del 2 al 10 d’agost
Retaule de Sant Ermengol 
A la Seu d’Urgell 

Del 10 al 13 d’agost
Festival TRAMA 
A Bellver de Cerdanya 

El Parc Olímpic de la Seu 
d’Urgell ha esdevingut 
un centre esportiu i 
turístic de reconegut 
prestigi internacional

agenda
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Petits museus amb encant

El mes d’agost és el mes 
que us portarà més feina en 
collites, i serà hora també de 
fer les conserves!

I un consell molt important: 
Tindrem cura de tenir prepa-

rats pots de vidre de totes mides i, per fer bé la con-
serva, haurem esterilitzar-los abans perquè no agafem 
botulisme (cal bullir pots i tapes per separat en aigua 
durant 10 minuts i ja estaran llestos).

Allò que a l’agost madura, setembre assegura

Museu del Ciment
////////////////////////////////////////////////////////////////////
NÚRIA BOLTÀ · Castellar de n’Hug 

A 45 km de Puigcerdà, si es passa pel túnel del 
Cadí, podem fer la visita a un museu excepcio-
nal que de petit, no en té res. Es tracta de l’antiga 

fàbrica de ciment Asland que va funcionar durant 60 
anys i fins el 1975. També s’hi pot arribar des de Cas-
tellar de n’Hug per la carretera BV-4031, en direcció a 
la Pobla de Lillet.

La fàbrica Asland es va començar a bastir l’any 1901, 
gràcies a la iniciativa de diversos industrials de l’èpo-
ca, al capdavant dels quals destacava la figura d’Eusebi 
Güell. La conjuminació de tota una sèrie de contactes 
que Güell va saber orquestrar, a banda del seu immens 
potencial econòmic, va fer realitat que a l’indret cone-
gut com el Clot del Moro hi fos possible l’edificació 
de la gran fàbrica ja que, ben a prop, es trobaven unes 
muntanyes de pedra calcària, els magnífics salts d’aigua 
de les Fonts del Llobregat i unes mines de carbó a la 
Serra de Catllaràs, els tres elements indispensables per 
a la posada en marxa del gegantí complex industrial.

La façana principal, perfectament observable des 
de la carretera, recorda la forma d’una cascada d’aigua 
degut a la intenció d’aprofitar la mateixa orografia de 
la zona per a optimitzar els processos de fabricació. El 
nou material, el ciment portland, obria noves possibi-
litats de cara a la construcció. L’arquitecte i constructor 
Rafael Gustavino, n’era un ferm defensor. Els seus con-
sells van convèncer Güell per tirar endavant el complex 
que va ser inaugurat el 25 de juliol de l’any 1904. Per 
aquesta raó, la petita església que hi ha a la instal·lació 
es va posar sota l’advocació de Sant Jaume.

Es va construir una línia ferroviària que arribés a la 
fàbrica per al transport del material, així com un telefè-
ric que portava el carbó de Catllaràs fins la part alta de 
la Pobla. El complex és d’inspiració modernista i va ser 
declarat Bé d’Interès Nacional en la categoria de monu-
ment històric, l’any 2005.

agenda de l’Alt Pirineu i Aran | agost
TREMP 
· Dia 22 · Mostremp: mostra 
de cinema rural
· Dia 26 · IV Cursa nocturna 
“ El Camí dels cavalls” 

TALARN
· Del 21 al 24 · Festa Major 

ESTERRI d’ÀNEU 
· Dia 16 · Fira d’artistes i 
artesans 

ESPOT
· Dia 5 i 6  · Fira de l’aigua

SORT
· Del 13 al 16 ·  17è Obert Turís-
tic d’Escacs Nocturn
· Dia 15  · VII  Festes del Set-

ge d’Olp
· Del 23 al 24 -  7è  Tunning 
Vila de Sort

BELLVER DE CERDANYA 
· Dia 10 · XXXII Fira de Sant 
LLorenç
· Del 10 al 12 · Festival TRAMA
PUIGCERDÀ
· Del 9 al 20 · Festival  Sum-
mercourse of Exellence
· Del 15 al 31 · “Deja Vu” 
exposició fotogràfica de 
Montse Gomez
· 12 al 16 · Nova Col·lecció del 
Cercle Filatèlic Bíblic 
· Del 14 al 16 · Mercat del 
Pagés
· Dia 16 · Conferencia “His-

toricitat de la Bíblia”
· Del 16 al 24 d’agost 
Exposició de cartells de la 
Festa de l’Estany.
· Del 21 al 24 · Festa de l’Es-
tany
·Dia 22 i 23 · Fira de Pintura
LLíVIA
· Del 8 al 21 · Festival de 
música Vila de Llívia 

ALP
· Del 2 al 28 · VI Festivals 
estivals musicals  “La 
Baga de Cerdanya”

BOLVIR 
· Del 28 de juliol al 14 · III 
Lliga d’estiu de Volei 

· Del 3 al 31 · Exposició d’es-
cultures Philippe Lavaill 
· Dia 6, 13, 20, 27· VII cicle 
de Jazz
· Dia 16 · I torneig 12h volei
· Dia 17 · II Cursa Solana de 
la Cerdanya 

LA SEU D’URGELL 
· Del 2 al 10 · Retaule Sant 
Ermengol 
·Del 4 al 29 · Exposició “Ro-
caviva” de Climent Olm
·Del 8 al 31 · Exposició 
“Somnis d’una Pintora”

CABÓ
- Del 2 al 8 d’agost · Exposi-
ció del Centenari d’Esteve 
Albert

@Iaia_Toneta Com més vaig 
a la platja, més m’agrada la 
gent vestida... 

@elbaronrojo El problema 
de los minisueldos es que 
después en el super no hay 
miniprecios.

@mosasu Carai! La meva 
filla ja em torna el mòbil? Ah! 
Clar! Ja no li queda bateria!!!! 
:-( Quan dieu que s’acaben 
les vacances escolars?

@Somia_Truites  Que tin-
gueu tots molt bon dia. Surto 
a la vida...avui no vull depen-
dre del tfn.

@AvamysMvb  Cuando una 

persona nos envía un men-
saje, inconscientemente no 
está regalando una parte de 
su vida...

@Ramonpoch s’ha acabat 
el futbol. I si aixequem el cul 
del sofà i ens mullem pel 
partit, Israel - Palestina?

@lhmadaula  Gent que no 
fa servir els intermitents 
perquè confia cegament en 
la telepatia.

@frasesambanima No exis-
teix la persona perfecta + 
aviat existeix aquella perso-
na q encaixa perfectament 
amb les nostres imperfec-
cions

A pagès...
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opinió
Viure de nit té els seus avantatges MARIÀ CERQUEDA ·  Amant del Pirineu

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

En el moment en què la penom-
bra deixa pas a la foscor, o també 
a la inversa, quan la nit es retira 

per deixar pas a les primeres clarors 
del  dia,  els cels d’estiu canvien d’ha-
bitants. Els roquerols i els avions, que 
volen gairebé planejant, deixen pas als 
ratpenats que aconsegueixen enlai-
rar-se i mantenir-se en el aire amb un 
continu batre d’ales. Tots plegats ens 
resulten molt útils, ja que mengen una 
gran quantitat d’insectes.  Els ratpe-
nats, però,  malgrat ser mamífers i no 
tenir bec, no ens resulten gaire sim-
pàtics. Ser nocturns i viure en coves 
i llocs tancats, comporta molta menys 
visibilitat i també molta més facilitat 
alhora d’associar-los al món de les te-
nebres. 

No recordo quan va ser el primer 
cop que en vaig veure. Sí que tinc clar 
que, quan era molt petit, em passava 
moltes hores veient com caçaven tota 
mena de mosquits i papallones noc-
turnes, que es veien atretes pels focus 
d’un aparcament. Els ratpenats, que 
són cecs, no necessitaven la llum, però 
els insectes sí que s’hi senten atrets, fet 

que facilita força la labor dels depre-
dadors. Em va sobtar molt comprovar 
que, abans de migrar, els roquerols 
també s’aprofiten d’aquest recurs. Tot 
i que les aus sí que necessiten la vista 
per orientar-se, veure com s’abraona-
ven en massa per caçar, aprofitant la 
claror que generen les llums del camp 
de futbol, resultava un espectacle in-
creïble. 

Podria ser, però, que el primer cop 
que vaig veure un ratpenat, fos a la 
tele. Els de la meva generació de ben 
segur recorden el personatge de Bar-
ri Sèsam, El comte compte (que en la 
versió original anglesa seria The count 

count, un magnífic joc de paraules). 
Aquest singular vampir, que com el 
seu nom ens diu era comte, vivia en 
un castell i obtenia un gran plaer en 

comptar tot el que trobava. Com que 
casa seva era un lloc més aviat rònec, 
no era estrany que entre els seus habi-
tants hi figuressin els ratpenats. Com 
no podia ser d’un altra manera, es 
passava els dies comptant-los. La seva 
imatge estava força inspirada en el 
comte Dràcula (també ensenyava una 
magnífica ullals), el famós personatge 
literari que s’alimentava de sang (com 
algunes espècies de ratpenats) i que es 
convertia en aquest animal per fugir 
dels seus perseguidors. 

Cal dir que quan el conte compte 
tenia tots els ratpenats del seu castell 
numerats, un llampec i un gran tro 
acompanyaven el seu escandalós riure 
de satisfacció. Més endavant, un per-
sonatge de còmic que poca cosa tenia 
a veure amb el món dels quiròpters, 
tret del nom Batman (l’home ratpe-
nat) i de què també era un mamífer, 
va esdevenir molt popular. Certament 
si la seva vida hagués estat diürna, el 
seu tarannà no hauria estat, ni de bon 
tros, tan inspirador. No es estrany, 
doncs, que no hagi existit mai l’home 
(ni la dona) roquerol. 

opinió

Partits polítics i Alt Pirineu 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
AMADEU GALLART · La Seu d’Urgell 

En aquest moment de la història 
altpirinenca la reivindicació 
d’un espai administratiu 

per  l’Alt Pirineu i Aran queda 
desdibuixada per la gran fita 
d’aconseguir més graus de sobirania 
per Catalunya. O la sobirania “total”... 
Com anirà quedant tot això no ens 
ha de fer perdre de vista la necessitat 
urgent d’una planificació per a l’Alt 
Pirineu que asseguri el nostre futur en 
base a una presència molt operativa de 
l’administració pública entrelligada 
amb les iniciatives econòmiques 
sorgides al nostre territori. Es bo, 
tanmateix, que els estudis i els debats 
sobre la nova llei electoral catalana 
contemplin de manera força unànime 
la formalització d’una circumscripció 
electoral de l’Alt Pirineu i l’Aran. 

La circumscripció electoral en 
base a la província ens fa perdre molts 
recursos humans i polítics. Avui ens 
trobem que el cap de llista de CIU 
l’Albert Batalla, alcalde de La Seu, ha 
de centrar els seus esforços polítics 
en tota la circumscripció lleidatana, 
amb la dispersió que això suposa i 
el difícil equilibri entre la defensa 
dels interessos de dos territoris tan 
diferenciats com el de les Terres de 

Lleida i el de l’Alt Pirineu. Tres quarts 
del mateix per a l’Òscar Ordeig que 
s’ha convertit en l’únic representant 
socialista de la província de Lleida. 

També l’Albert Piñeira, alcalde 
de Puigcerdà, és el portaveu de CIU 
a la Diputació de Girona, cosa que 
no deixa de ser des del meu punt de 
vista, una dificultat afegida en les 
possibles reivindicacions territorials 
que podria fer i que en el nostre cas 
apunten directament a la necessària 
desaparició dels ens provincials com 
la Diputació. I aquí toparíem també 
amb els designis emanats de Madrid 
i del govern del PP per enfortir les 
Diputacions fins a extrems tenyits 
pel somni d’un govern centralista que 
ha confós la provincialització amb 
l’eficiència i l’estalvi. Tesi a vegades 
compartida per alguns sectors polítics 
de casa nostra que s’exposen com a 
catalanistes i independentistes.

Cal també que altres partits com 
ERC o com ICV-EU mantinguin 
les seves tradicionals postures a 
favor de la Vegueria de l’Alt Pirineu 
i Aran. Seria bo que els altpirinencs 
que militen al PP, o fins i tot a 
Ciutadans, o a la CUP, estudiessin 
bé aquestes qüestions territorials 

i s’hi manifestessin explícitament, 
tenint en compte que des de l’Alt 
Pirineu sempre s’han plantejat 
amb la perspectiva de la divisió 
administrativa de Catalunya. I tot 
això a part del fet que el nostre 
país es convertís en un Estat dins 
d’Europa, un Estat Federal dins de 
l’Estat espanyol, o anar tirant  en 
forma d’autonomia. I no cal ser 
més pessimista i veure’ns abocats a 
la possibilitat d’una nova Espanya 
recentralitzada. 

La passada contesa electoral 
europea no ha fet sinó refermar 
aquesta necessitat de tenir ben clars els 
nostres senyals d’identitat territorials. 
Els catalans necessitem Europa com 
a pàtria gran i la necessitem ben 
estructurada en tots els seus nivells 
administratius, des del municipi al 
ple govern europeu, passant per una 
Catalunya organitzada en vegueries. 
Tenim dues grans feines: les relacions 
territorials interiors i les exteriors. I 
no ens valen les veus que diuen que 
l’únic que cal és la independència.

Com diu Kavafis: “No lluitem per  
Itaca sinó per viatjar en primera cap 
Itaca”. 

El Joan no s’hi prestava gaire. 
Mirava d’escapar-se’n sempre 
que podia, però aquell dia li va 

tocar anar tres camins a la font. En el 
darrer viatge, enfurismat, va agafar 
la pellissa i es va posar a trescar im-
prudentment fins que es va fotre de 
lloros. Es va esbalçar.

La tampanada li va deixar un 
trenc al cap que li sagnava abundant-
ment. Va perdre la consciència. S’hi 
va estar una bona estona així. Fins 
que va arribar el seu pare, el Joan, 
que l’havia trobat a faltar.

El Joan anava balbucejant parau-
les inconnexes. Estava estamordit. 
Se li n’anava l’olla. El seu pare va 
decidir baixar-lo a la Seu. Durant el 
viatge va continuar pronunciant un 
sons estranys (consti, wert...).

Arribats a l’Hospital, els va aten-

dre la mare Rius qui, observant la 
gravetat de la situació, es va apressar 
a fer venir el cirurgià, el Dr. Carde-
l’òs. Aquest home va fer saber al pare 
del ferit que calia operar d’urgència. 
El pare no ho va dubtar: “Si cal au-

perar, que s’aupero. I que quedo com 

pugo”

La intervenció va anar millor del 
que es podia esperar. Es va deixar el 
malalt ingressat a l’Hospital on ‒amb 
les cures de la mare Rius, bona mon-
ja, bona menja i bon “gènero”‒ es va 

anar reviscolant.
El metge tenia cura de la ferida 

però també s’interessava pels pro-
gressos fonètics del pacient. Un bon 
dia, es va despenjar dient: “joan, joan, 

vai caure”. Se suposa que es referia a 
la manera com va tenir l’accident: ju-
gant, jugant. I també al fet que aquell 
dia el seu pare Joan l’havia fet anar 
tres camins a la font, a ell, el Joan...

Amb el temps es va anar estabi-
litzant i, de gran, es va especialitzar 
a fer infusions amb herbes de Sant 
Joan i a posar-los nom: Infubién (per 
a dormir), Infupié (en cas de torçades 
de turmell, Infutobillo); Infurrea (en 
cas de mal de ventre o restrenyi-
ment)...

El Joan de Cal Torrentsenta de Gòsol          J OAN AIXÀS · Metge Cirugià

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



98

Parc Olímpic del Segre: aventura per a tota la família
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
M. COLELL · La Seu d’Urgell 

El Parc Olímpic del Segre, a la 
Seu d’Urgell, és un centre d’Es-
ports d’Aventura que combina 

els espais de lleure amb la pràctica 
d’esports com el ràfting, el piragüis-
me, la BTT, l’open-cayak i molts 
més.

En l’entorn de parc urbà, cal des-
tacar la concepció dels jardins amb 
més de 700 arbres plantats, la zona de 
jocs infantils i la terrassa del Bar-Res-
taurant. Aquest escenari representa 
un entorn magnífic per la pràctica 
d’aquests esports als canals d’aigües 
braves i tranquil·les.

El Parc és accessible a tothom; fa-
mílies, amics, grups ... i disposa de tot 
el material personal: vestits, botins, 
impermeable i tècnic: salvavides, 
casc, embarcacions... i un important 
nombre de monitors qualificats que 
permeten gaudir de les diferents acti-
vitats amb total garantia de seguretat 
i confort.

El ràfting, descens guiat en bot 
pneumàtic pels canals d’aigües bra-
ves. A partir dels 9 anys.

El piragüisme, desplaçament 
en canoa i kayak pel canal d’aigües 
tranquil·les. Per a totes les edats.

L’open-kayak, descens pels més 
valents pel canal olímpic d’aigües 
braves. Majors de 16 anys.

Són les activitats d’aigua més sig-
nificatives que tenen un volum anual 
de 45.000 persones que representa 

que l’empresa del Parc del Segre sigui 
una de les més importants del mercat 
d’aventura català.

Complementàriament a l’activi-
tat esportiva d’aigua, el Parc Olímpic 
disposa també del passeig en barca 
de motor elèctric pel canal d’aigües 
tranquil·les, destinada bàsicament 
als col·lectius que fins ara no podien 
practicar cap activitat al Parc, nens 
de menys de 5 anys, persones de la 3ª 
edat i persones discapacitades.

El Centre BTT, amb 1.003 km se-
nyalitzats, i la promoció de la Marxa 
Nòrdica són complements d’altres ac-
tivitats que es poden fer aprofitant la 
infraestructura del Parc.

Finalment, com a novetat per 
aquest any, el Parc Olímpic del Se-
gre proposa “Paquets d’un dia” que 
permeten combinar les diferents ac-
tivitats (ràfting, piragüisme i lloguer 
de bicicleta) amb dinar inclòs al res-
taurant de la instal·lació.

portada
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El local, situat en una sala de l’antic castell de Pera-
mola, servirà per a exposar-hi i difondre el patri-
moni del municipi

Els integrants del III Camp de Treball Internacional 
de Peramola, dedicat aquest estiu a l’estudi del passat 
miner d’aquesta vila, també s’han ocupat de la rehabili-
tació d’una sala de l’antic castell baronial peramolí, amb 
la finalitat de convertir-la en una sala d’exposicions per 
a tot el municipi.

Una sala que a més de servir per a exposar-hi i di-
fondre el patrimoni del municipi, des de l’arqueològic 
fins a l’etnogràfic passant per l’històric, també es pre-
tén convertir en un espai de confluència ciutadana per 
al poble. És per això que el Grup d’Arqueologia de Pe-
ramola, juntament amb l’Ajuntament de Peramola i 
l’entitat Peramola et Crida, pensa continuar treballant 
a favor de la dinamització social i cultural d’aquesta sala 
d’exposicions.

Peramola inaugura una 
sala d’exposicions
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
JOSEP ESPUNYES · Peramola

actualitat
“Intentem millorar la vida dels 
malalts i dels seus familiars”
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
M. COLELL · La Seu d’Urgell 

Zósimo González, el president de l’Associació Espa-
nyola Contra Càncer (AECC) a l’Alt Urgell ha expli-
cat a VIURE ALS PIRINEUS que entre les activitats 

que desenvolupa l’AECC destaca, en primer lloc, “la de do-
nar tot el suport necessari a la gent que pateix la malaltia i 
als seus familiars” i, al mateix temps, “treballar per donar a 
conèixer públicament el càncer i tot el que aquesta malaltia 
comporta”. 

Des de l’AECC s’han organitzat unes jornades de recu-
peració per les dones afectades de càncer de mama a l’Hotel 
El Castell, amb exercicis a la piscina i treballs de recupera-
ció. A més, a Lleida i a Barcelona tenen pisos tutelats per 
tal que la gent que es fa tractament tinguin un lloc on estar, 
es donen ajudes econòmiques a gent que pateix la malaltia 
(gràcies a l’ajuda d’un assistent social se segueix i es revisa 
cada cas i, si cal, l’associació es fa càrrec de despeses com ara 
la llum o l’aigua). Sens dubte, una gran feina de voluntariat 
que des d’aquesta revista volem reconèixer!
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El Retaule de Sant Ermengol i l’Esteve Albert 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
LLUÍS OBIOLS PEREARNAU · La Seu d’Urgell 

L’any 1914 va néixer Esteve Al-
bert i Corp, l’activista cultural 
i polític que va escriure el Re-

taule de Sant Ermengol. Des de 1957, 
amb algunes interrupcions, el Retau-
le ha aglutinat prop d’un centenar 
d’urgellenques i urgellencs per a re-
presentar la vida de Sant Ermengol al 
claustre de la Catedral. Aquest any el 
podreu gaudir des del dissabte 2 fins 
al diumenge 10 d’agost, cada nit a les 
22:00.

Per a commemorar el centena-
ri d’Esteve Albert s’han realitzat un 
conjunt d’actes arreu del país, i el 
Retaule no se n’ha volgut mantenir 
al marge: juntament amb l’espectacle 
“Bandera de Catalunya” de Bellcaire 
d’Empordà són les úniques represen-
tacions escrites per ell que continuen 
actives a data d’avui.

Per aquest motiu, el dissabte 9 
d’agost s’ha programat una jornada 
en record i homenatge a l’Esteve. A 
les 18:30 h. s’inaugurarà l’exposició 
“Esteve Albert: vida i obra” a la Cuina 
de les Monges, a càrrec de Lluís Puig, 
Director General de Cultura Popular, 
Associacionisme i Acció Culturals de 
la Generalitat de Catalunya i de Jordi 
Pasques Canut, Comissari del Cen-
tenari d’Esteve Albert. Acte seguit es 
projectarà un documental sobre els 
inicis del Retaule i es realitzarà una 

taula rodona amb alguns dels actors 
que van participar en les primeres re-
presentacions.

En aquesta jornada hi participa-
ran també els companys del Maresme 
i de l’Empordà, on el mestre Esteve 
Albert va desenvolupar una bona 
part de la seva producció. La jornada 
finalitzarà a les deu de la nit amb la 
representació del Retaule al claustre 
de la Catedral. 

Tothom hi és convidat!

actualitat

Esteve Albert. Font: Patronat del Retaule de Sant Ermengol 

Representació del Retaule. Font: Patronat del Retaule de Sant Ermengol 
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La Penya és un lloc emblemàtic 
de Talarn. Un espai per gaudir 
d’unes vistes espectaculars, per 

estar-hi tranquil i per degustar la gas-
tronomia del país. Un local amb mol-
ta història, utilitzat com a local social 
del poble i estretament vinculat a les 
festes i les tradicions de Talarn i de 
tot el Pallars. 

Actualment, els gestors d’aquest 
espai proposen un projecte força 
interessant que vol compaginar les 
activitats socials i culturals amb una 
àmplia oferta gastronòmica de proxi-
mitat, vinculada als productors locals 
i de qualitat. 

El Bar Restaurant La Penya és 
un punt de trobada d’associacions i 
entitats, amb accés lliure a internet 
i sempre obert a l’organització d’ex-
posicions d’artistes locals i tot tipus 
d’activitats d’oci com ara campionats 
de futbolí, diana, jocs de taula, play-
station, concerts, etc. 

L’establiment, que compta amb 
una gran terrassa amb vistes pano-
ràmiques, s’ha reformat recentment i 
compta amb diverses zones diferen-
ciades tan a l’interior com a l’exterior 
amb un espai “chill out” i, sobretot, 
pensant en un públic variat i familiar, 
amb espais i activitats per a tots els 
membres de la família.

La Penya, un espai social i gastronòmic a Talarn  
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
AMÈLIA CAMPOY·  Talarn

territori

Plaça portal de Caps ·Talarn
Tel. 873490112

horari: de 9 a 23h
els cap de setmana i dies d’estiu 

màxim fins les 2:30 h
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Salàs de Pallars és un poble pa-
llarès amb encant, ple de racons 
que et transporten a altres temps 

on la vida és feia al carrer, al camp 
i a les eres. Allà mateix trobem una 
antiga era de pagès reinventada 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 his-
tòria que l’envolta. 

Allà 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 elaborat. 
També disposen d’una extensa carta 
amb plats per a tots els gustos: tor-
rades fredes i calentes, entrepans ca-
lents i hamburgueses que no deixen 
indiferent a ningú, pizzes, amanides, 
carns a la brasa i tapes que van des de 
les populars patates braves fins a uns 
pecats dolços de foie. Tanmateix, els 
vegetarians poden gaudir d’aquesta 
oferta gastronòmica amb plats pen- sats per a ells, així com els celíacs.

A més a més, durant l’agost hi 
ha programades diverses actuacions 
musicals i festes. El dia 2, música amb 
Toni Largo i els Argonautes, el dia 7 
soul amb Food 4 Soul, el dissabte dia 
9 festa Seagrams i el dia 28 sons lla-
tins per ballar amb Sonsonite. 

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

Telèfon: 973 676207  

facebook.com/leradenbalust 

leradenbalust@gmail.com 

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

territori

L’Alberg La Solana ha esdevin-
gut un punt de referència per 
al turisme internacional que vol 

descobrir el Pallars i el Pirineu. Un 
lloc idoni per a relaxar-se, per estar 
en contacte amb la natura i per gaudir 
d’un ampli ventall d’activitats d’aven-
tura.

L’alberg ocupa un edifici antic, 
una casa de pagès de Salàs de Pallars 
(vila medieval) amb prop de 200 anys 
d’història que s’ha reformat, conser-
vant l’essència, per adaptar-se a les 
necessitats actuals: amb sales de joc, 
bany a totes les habitacions, wifi, bi-
blioteca, un petit teatre a l’aire lliure, 
una àmplia terrassa, piscina i totes les 
habitacions amb bany. Tot pensant 
per relaxar-se en plena natura, amb 
totes les comiditats i per emportar-se 
un record inoblidable de l’estada al 
Pallars. 

L’Agustí Béjar, catedràtic de Llen-
gua i Literatura, professor d’institut 
i animador sociocultural, és l’actual 
director de l’Alberg La Solana. Un 
home vinculat al món de l’ensenya-
ment i que ha sabut convertir l’alberg 
en un pol dinàmic d’alumnes i pro-
fessors gràcies a les colònies d’anglès 
i multiavnetura que s’hi duen a terme 
des de fa uns quants anys.

Cada mes de juny La Solana s’om-
ple de vida i d’activitat al voltant de les 
colònies Summer Adventure en les 
quals es combina la formació, l’apre-
nentatge i la convivència amb l’oci i 
el turisme de natura. Sens dubte, es 
tracta d’un dels equipaments més po-

lifacètics del Pallars que compta amb 
un metòdic equip de professors i edu-
cadors especialitzats en activitats lin-
güístiques adreçades als escolars: les 
classes s’alternen amb tallers, teatre, 
vídeo, cinema, etc.

Una altra de les activitats que es 
fa aquest agost a l’alberg és un curs 
d’il·lustració de 5 dies pensat per a un 
públic més genèric i familiar. 

La cultura i l’entorn són els dos 
pals de paller d’aquest singular equi-
pament dirigit per l’Agustí i que a 
causa del seu perfil professional ha 
sabut impregnar un insòlit esperit 
acadèmic a aquest raconet del Jussà, 
en una regió especialment rica en 
l’àmbit geològic, fet que també per-

met i facilita l’aprenentatge històric, 
de temes ambientals i naturals sobre 
el terreny. 

El territori que envolta La Solana, 
situat al costat del pantà de Sant Llo-
renç (amb el cartell d’activitats aqua-
tiques que això comporta), destaca 
per ser un espai d’usos agroalimen-
taris tradicionals i per una produc-
ció que, com no podia ser d’una altra 
manera, nodreix l’alberg dels millors 
productes de la terra. 

Us recomanem visitar La Solana i 
aprofitar per conèixer el centre d’in-
terpretació de l’antic comerç, l’antiga 
botiga d’alimentació de Salàs, la bar-
beria i la farmàcia, l’església de Sant 
Pere, els porxos, etc. No us deixarà 
indeferents.

Un centre turístic internacional al Pallars Jussà 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
AMÈLIA CAMPOY · Salàs de Pallars 

www.alberglasolana.cat      

info@alberglasolana.cat

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
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C/ Sant Jaume, 5 - Isona
Tel 973 664 172 

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 ramadera 
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 au-
tèntica de poble, amb més de 
200 anys d’antiguitat, 4 pla-
ces de capacitat i adherida 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 Cane-
lles, el conjunt monumental 
de Sant Pere d’Àger, la col-
legiata, el congost de Mont-
rebei. Un espai ideal per 
al senderisme, btt, esports 
d’aventura, parapent, ala del-
ta, escalada i espeologia.

Però sens dubte un dels 
atractius de Casa Ros i Cal 
Selmo són els fruits secs de 
collita pròpia del Josep i d’ela-
boració 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  

publicitat
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Cal Maciarol, un lloc per gaudir de l’essència del Montsec 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
AMÈLIA CAMPOY · Àger

L es possibilitats tu-
rístiques de la vall 
d’Àger són infinites. 

Les visites culturals, les 
excursions a la serra del 
Montsec, la natura, l’aven-
tura, la gastronomia, l’ob-
servació dels estels per la 
nit...  Hi ha possibilitats per 
a tothom, per a grans i per 
a petits. Però sobretot des-
taca la tranquil·litat de l’en-
torn, el silenci, la calma.

En aquest entorn, hem 
visitat Cal Maciarol, una 
casa amb tradició que fun-
ciona com a allotjament 
rural i hotel apartament. 
De la mà del Jaume i la 
Carme i de les seves filles, 
Marta i Imma, el servei i 

l’atenció als clients és fami-
liar, inspira confiança i, en 
definitiva, et fa estar a gust. 
Ells t’assessoren, et guien i 
t’ajuden a conèixer un ter-
ritori que no deixa indife-
rent a ningú.

Cal Maciarol també té 
un bar-restaurant en el qual 
ens ofereixen una cuina 
casolana feta, bàsicament, 
amb les verdures de l’hort, 
els fruits secs de la zona, les 
melmelades i la mel pròpia 
de la vall d’Àger, el vi, les 
postres elaborades artesa-
nalment... 

La casa és centenària i 
encara conserva el pou per 
abastir-se d’aigua potable 
així com el celler en el qual 

hi guarden l’oli i el vi: un 
oli d’elaboració pròpia. 

L’ubicació d’aquest es-
tabliment, situat en el camí 
que porta a l’Observatori 
Astronòmic del Montsec, 
el converteix en un lloc 
ideal per accedir fàcilment 
a la pràctica de diversos es-
ports d’aventura com són 

el parapent, l’escalada, l’es-
peleologia o el senderisme 
(hi ha diverses rutes que 
passen pels voltants i que 
es poden fer en família). 

No oblideu que, a un 
quilòmetre de la casa, po-
dreu gaudir de l’observació 
del que està considerat “el 
millor cel de Catalunya”.

publicitat
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Camins i desenvolupament local: el camí Cardoner
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
CARLOS GUARDIA  · Geògraf

natura

L’Institut d’Estudis Comarcals de 
l’Alt Urgell impulsa un estudi 
sobre el camí Cardoner, i especí-

ficament sobre el tram que transcorre 
per la cara nord del Cadí. Es tracta de 
la històrica via que comunicava la Ca-
talunya central amb la muntanya i que 
era utilitzada pel transport, des de les 
mines de Cardona, de la sal, aliment 
bàsic per a la ramaderia transhumant 
que aprofitava les pastures d’estiu a les 
terres altes pirinenques. És important 
remarcar aquest fet, atès que no es trac-
ta d’un camí qualsevol, ans al contrari, 
la seva importància era tal que fins i tot 
s’havia utilitzat com a via de pas en cas 
d’ocupacions militars (Guerra del Fran-
cès o Guerres Carlines).

El projecte, que compta amb el su-
port institucional i del teixit associatiu 
del territori, s’orienta a contribuir a un 
major coneixement d’aquest tram de 
camí, concretament el que passa pels 
municipis d’Alàs i Cerc, i Cava (Alt Ur-
gell) i Montellà i Martinet (Cerdanya). 
A més de comptar amb un document 
que en determini el seu recorregut i 
la identificació dels elements patri-
monials, la proposta resultant pretén 
esdevenir una eina per a la dinamitza-
ció socioeconòmica dels territoris que 
travessa.

Cal destacar que alguns dels muni-

cipis que integren l’àmbit d’estudi dis-
posen d’una xarxa de camins senyalit-
zats aptes per a la pràctica d’activitats 
de lleure, esportives i turístiques, tals 
com el senderisme, la marxa nòrdica o 
el trail running. En aquest context, la 
presència del Parc Natural del Cadí-
Moixeró és un aspecte clau, tant pel que 
fa al patrimoni natural com per l’atrac-
tiu paisatgístic dels llocs pels quals dis-
corre aquest camí, sense dubte, factors 
que el converteixen en un itinerari amb 
un alt valor afegit.

En l’àmbit recreatiu i esportiu, 

el camí contribuiria a l’ampliació de 
l’oferta d’itineraris a peu del Parc Natu-
ral del Cadí-Moixeró i que enllaçarien 
amb els que ja existeixen en alguns dels 
municipis; d’aquesta manera, s’ampli-
aria la xarxa de senders, i al seu torn, 
la possibilitat de dissenyar nous re-
correguts. En darrer lloc, i referent a 
l’àmbit turístic, els negocis ubicats als 
municipis que formen l’àrea d’estudi i 
voltants, disposarien d’un argumentari 
molt potent a l’hora de crear productes 
ecoturístics i arrelats amb el territori i 
la seva gent.
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En primer lloc m’agradaria dife-
renciar l’ansietat normal de la 
que podem considerar com una 

malaltia o trastorn.
L’ansietat normal és una reacció 

d’emergència davant de situacions 
que representen una amenaça o pe-
rill, un instint NORMAL d’autopro-
tecció. L’ansietat normal ens posa en 
alerta, i ens prepara i activa per de-
fensar-nos d’un perill o per fugir. És 
a dir, una resposta ansiosa adequada 
a la causa és necessària per sobreviu-
re.

I l’ansietat patològica? Doncs és 
una preocupació excessiva, a vegades 
com a resposta exagerada a circum-
stàncies reals, o bé com a resposta a 
causes imaginàries.

Tipus de trastorns ansiosos

− Trastorn d’angoixa o atacs de 
pànic, aparició sobtada de sensació de 
por o terror. Durant les crisis aparei-
xen també símptomes físics com falta 
d’aire, palpitacions, malestar toràcic, 
molèsties abdominals, mareig, etc

− El trastorn d’ansietat generalit-
zada es caracteritza per la presència 
de preocupacions ansioses exagera-
des i persistents durant mesos. El ma-
lalt que ho pateix li costa controlar la 
preocupació constant, i a més pateix 
de impaciència, fatiga, dificultats per 
concentrar-se, tensió física, irritabi-
litat, insomni... El més freqüent però 
és la presència mixta de símptomes 
ansiosos i depressius.

− Trastorn fòbics: pors a situaci-
ons i objectes determinats com po-
den ser als espais tancats (claustrofò-
bia), a la llum (fotofòbia), a animals 
(rates, insectes, aranyes...) a la sang, 
fòbia social (una mena de timidesa 

patològica)... Tot i que la més greu i 
coneguda és l’agorafòbia, una fòbia a 
diverses situacions que inclouen es-
pais oberts, sentir-se exposat, multi-
tuds, sortir al carrer, etc. La persona 
fòbica evitarà la situació que li genera 
aquesta por excessiva i irracional.

− El Trastorn obsessiu-compulsiu 
és una malaltia força freqüent carac-
teritzada per OBSESSIONS (idees, 
pensaments o imatges persistents i 
repetits que es perceben com repul-
sius o sense sentit i generen molta 
preocupació al no aconseguir evi-
tar-los: per exemple, pensaments de 
violència o de tenir l’impuls de fer 
mal), i també COMPULSIONS que 
són conductes repetitives amb una 
necessitat imperiosa que pretenen 
evitar un suposat mal o perjudici fu-
tur (rentar-se les mans per por ab-
surda a la brutícia, comprovar portes 
i finestres, tocar i comptar objectes, 
simetria i ordre exagerats, etc). Es 
considera una malaltia greu que pot 
arribar a generar un malestar signifi-

catiu i un funcionament familiar so-
cial i laboral molt afectat.

Els trastorns d’ansietat poden ser 
tractats si són adequadament diag-
nosticats. En els tractaments actu-
alment disponibles es combinen els 
tractaments farmacològics (psicofàr-
macs) i teràpies psicològiques, habi-
tualment prou eficaços per aconse-
guir una qualitat de vida acceptable i 
sovint la curació de la malaltia.

Sovint no se’ls hi dona prou im-
portància i pot haver una tendència 
a considerar “normal” patir, a vega-
des per la vergonya de reconèixer la 
pròpia malaltia, pensant erròniament 
que és una feblesa o una manca de ca-
pacitats en lloc d’una malaltia. 

Davant del dubte és recomana-
ble consultar amb el nostre metge de 
confiança (atenció primària) qui sa-
brà identificar i diagnosticar adequa-
dament el problema i resoldrà gran 
part dels casos, o aconsellarà consul-
tar amb un especialista (psiquiatre i/o 
psicoterapeuta).

Qué ès l’ansietat?
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
CARLES BERCHÉ · Psiquiatra

benestar
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El canvi climàtic 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ENRIC QUÍLEZ · Puigcerdà

una mica de ciència...

L’ONU torna a alertar el món so-
bre les conseqüències del canvi 
climàtic. Per si algú a aquestes 

alçades encara no ho té clar, el canvi 
climàtic antropològic és l’efecte que 
tenen sobre el clima de la Terra les 
emissions de gasos hivernacle –so-
bretot el CO2 i el metà– provocats per 
les activitats humanes, especialment 
les de caràcter agrícola i industrial.

Aquests gasos, alliberats a l’at-
mosfera, retenen més calor del nor-
mal i fan pujar la temperatura global 
del planeta. Això no vol dir que a tot 
arreu faci més calor o que hi hagi 
més sequera necessàriament, però sí 
que augmenten aquests fenòmens de 
mitjana. A més a més, com que a l’at-
mosfera hi ha més energia, seran més 

freqüents també els fenòmens vio-
lents com els ciclons, les tempestes i 
d’altres similars.

Però no per a tothom el canvi cli-
màtic és una amenaça. Per a països 
com Rússia, la desfeta del casquet po-
lar àrtic pot representar un avantat-
ge, tan pel que fa a la navegació per 

les costes actualment gelades del nord 
del país, com per la possible conver-
sió d’àmplies regions de Sibèria en 
zones agrícoles.

Tanmateix, per la major part dels 
països, especialment per les illes, una 
de les conseqüències del canvi climà-
tic representa una amenaça directa a 
la seva supervivència: és la pujada del 
nivell del mar.

Espanya pot patir-ho sobretot de 
dues maneres importants: pel recu-
lament de la costa, com podria ser a 
la zona del delta de l’Ebre, o per una 
major desertització del país. Potser ja 
comença a ser hora que ens posem 
tots les piles d’una vegada i afrontem 
el problema, cara a cara, abans que no 
sigui massa tard.




