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L’estiu és una època on la 
mobilitat pot suposar arribar 

allà on calgui per gaudir de les 
moltes descobertes que es proposen 
a diferents sectors en les activitats 
d’aquests mesos. Concerts, festivals, 
visites, propostes gastronòmiques 
i altres opcions per aprofitar del 
temps lliure de les vacances. Mai és 
un temps perdut quan el destinem 

a l’assistència a concerts, festivals i 
visites que ens porten a gaudir de 
valors que, més que mai, sense els 
condicionants d’altres èpoques ens 
permeten fer-ho amb més temps 
i aprofitant dels moments que ens 
faciliten gaudir en plenitud de tots 
els indrets on l’interès ens hi porta. 
SORTIDA en aquesta edició us 
proposa moltes opcions.

POblE amb Encant
DE catalunya
taüll

parc natural de 
les capçaleres del 
ter i del freser
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A la fresca, en un paisatge 
pirinenc, Andorra 

proposa una agenda estival 
carregada d’actes, amb una 
oferta lúdica i cultural per 
a totes les edats, gustos i 
butxaques.

L’agost comença amb festa 
grossa a la capital. La festa 
major d’Andorra la Vella, que 
se celebra del 3 al 6 d’agost, 
té programats una seixantena 
d’actes. Els espectacles 
musicals i de ball seran els 
grans protagonistes, però amb 
l’objectiu d’atreure públics de 
totes les edats, la corporació 
ha planejat també diversos 
espais amb activitats esportives, 
culturals i populars encarades a 
tota la família.

L’acte principal serà el concert 
de cinc dels exconcursants 
d’Operación Triunfo. Aitana, 
Ana Guerra, Cepeda, Miriam 
i Roi actuaran el diumenge 
dia 6 d’agost a la carpa del 
Parc Central. Seguint amb les 
actuacions musicals, aquesta 
edició de la festa major seguirà 
tenint com a epicentre la 
plaça Guillemó, que acollirà el 
divendres els concerts d’Ovella 
Xao i Doctor Prats, dos grups 
coneguts per la seva música 

dies i nits
andorra

d’oci i cultura
fusió, rumba i ‘ska’. Al mateix 
escenari el dissabte es podrà 
escoltar el grup ABBA Revival 
i Los Toreros Muertos, mentre 
que diumenge serà de nou el ja 
clàssic concert de La Principal 
de la Bisbal i el grup de versions 
DeNoche.

Alhora, es mantenen les 
competicions esportives ja 
tradicionals, com el campionat 
de vòlei platja, el d’’skateboard’ 
o el de tennis taula. De la 
mateixa manera, els balls 
tradicionals, els espectacles de 
circ i les actuacions castelleres 
i de geganters mantenen el seu 
protagonisme.

A mitjans de mes, el 15 i 16 
d’agost, té lloc la festa major 
d’Encamp. Més modesta que la 
primera, l’encampadana també 
recull un ventall d’activitats 
per a tots els públics, com un 
concurs de pesca, programació 
infantil o concerts i balls de nit. 
El castell de focs posarà el punt 
final a la festa, diumenge a la 
nit.

Visites culturals
Entre festa major i festa major 
també hi ha lloc per a les visites 
culturals, que enguany es poden 
fer tant de dia com de nit. 

L’oferta inclou recorreguts per 
la ruta del ferro i fins a la mina 
de Llorts, que té una visita d’una 
mitja hora per conèixer com es 
treballava el ferro fa un segle i 
mig.

També s’ofereixen itineraris 
per descobrir l’arquitectura de 
l’aigua d’Escaldes-Engordany, 
i la ruta per conèixer els 
racons més inhòspits i amagats 
d’Engordany, que és la gran 
desconeguda de la vall central 
del país.

Durant tot l’estiu, les esglésies 
romàniques del país disposen 
de guies turístics que faciliten 
informació i ajuden els visitants 
a conèixer la història i el 
patrimoni arquitectònic de les 
Valls. A més, algunes propostes 
de l’edició d’enguany de ‘Les 
Nits d’Estiu’ inclouen visites, 
per quan es pongui el sol, a les 
esglésies de Santa Maria i Santa 
Eulàlia d’Encamp (7 d’agost), 
al nucli de la Mosquera i Casa 
Cristo (21 d’agost) i al conjunt 
històric de Sant Romà de les 
Bons (6 de setembre). Totes les 
visites acabaran amb un concert 
en petit format.

El 15 de setembre, uns dels 
espais emblemàtics del país, la 
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c. Prat de la Creu, 85 local 1 AD500 Andorra la Vella

Parades:
· Estació Nacional
  d’Autobusos (ENA) a
  Andorra la Vella.
· Parades Autoritzades 
 d’autobús del recorregut
  comprès entre Andorra la
  Vella i Sant Julià de Lòria.
· Estació AVE (Lleida).
· Lleida, Estació Autobusos,
  andana 13.
Aquest Servei funciona a 
diari excepte els dies 25 de 
desembre i 1 de gener.

Parades:
· Andorra la Vella: Estació
  Nacional d’Autobusos (ENA).
· Aeroport de Reus (amb
  reserva prèvia): Edifi ci
  d’arribades, andana 1.
· Tarragona: Estació
  d’autobusos, andana 10.
· Salou: Estació
  d’Autobusos (pg. Marítim).
· Cambrils: Estació
  d’Autobusos, andana 1.
· Miami Platja: Plaça
  Tarragona (davan Caprabo).
· Hospitalet de l’Infant:
  Parada davant SPAR.
Aquest Servei funciona a 
diari de l’1 de juliol al 8 de 
setembre.
De divendres a dilluns del 9 
de setembre al 30 de juny 
(excepte el 25 de desembre 
i l’1 de gener).

www.montmantell.com
+376 866 444

info@montmantell.com
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ANDORRA_TURISME

DIES I NITS
D’OCI I CULTURA

Casa Rossell d’Ordino, acollirà 
una sessió de l’Orquestra 
Nacional Clàssica d’Andorra, en 
el seu format Bàsic, que oferirà 
l’actuació ‘Mozart i Brahms, 
descobrint el clarinet’.

MUSEUS
De dia, i puntualment també de 
nit, els museus del país obren 
les seves portes per visitar tant 
les exposicions permanents 
com les temporals. El Centre 
d’Art d’Escaldes Engordany 
proposa un recorregut per les 
obres de Marc Chagall. ‘La 
Biblia i Chagall’ és una sèrie de 
gravats que retraten diversos 
episodis de l’Antic Testament. 
Per la seva banda, el Museu del 
Tabac, a Sant Julià de Lòria, 
acull la mostra ‘Hiperrealisme’. 
El 2 d’agost, per exemple, es 

combina la visita vespertina 
amb un concert al jardí del 
Museu, on sonarà ‘Pop covers 
per a quartet de corda’ amb 
l’Ensemble Ad Libitum.

CORONALLACS
Una de les activitats que 
s’ha impulsat per augmentar 
el nombre de visitants amb 
motxilla és la Coronallacs, una 
ruta de senderisme circular 
que connecta els quatre refugis 
guardats que existeixen al 
Principat. És una manera 
de conèixer les muntanyes 
andorranes a peu a través de 
camins de gran recorregut i 
parroquials.

Són 90 km de paisatges de 
muntanya i vistes espectaculars, 
dividits en 5 etapes llargues. 

Cadascuna comprèn una 
distància d’entre 13 i 22 km, 
amb una mitjana de 18,4 km 
al dia, per als excursionistes 
ben preparats i amb una mica 
d’experiència. L’itinerari de 
senderisme s’ha dissenyat per 
passar la nit a cadascun dels 
refugis, així que no és necessari 
portar massa pes.

El punt de partida és Escaldes-
Engordany, al centre del país. 
Abans de començar amb 
el recorregut cal passar per 
l’ofi cina de turisme per recollir 
el passaport i el mapa. Després 
de la prova pilot de l’any passat, 
enguany s’ha senyalitzat millor 
el trajecte i s’ha perfeccionat 
la ruta, per tal de convertir la 
travessa en un esdeveniment 
memorable.
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MW Museu
de l’electricitat

El museu Megawatt com comunament 
se’l coneix, és una creació de Forces 
Elèctriques d’Andorra (FEDA), inau-
gurat el dia 2 d’abril del 2009. La fi-
nalitat per la qual es va originar aquest 
museu, era apropar a tots els seus visi-
tants, grans i petits, la història de l’elec-
tritzat d’Andorra. Aquesta comença 
l’any 1929, quan el Consell General i 
els coprínceps, van atorgar la conces-
sió per l’aprofitament hidroelèctric de 
l’aigua d’Andorra a l’empresa FHASA 
(actualment FEDA). Aquest és el tema 
actual que alberga la primera sala del 
museu, una exposició fotogràfica tem-
poral, denominada “Camins per al 
progrés, la construcció de carreteres a 
Andorra” que explica, des dels primers 
intents d’Andorra per obtenir les carre-
teres fins a la concessió de FHASA, que 
va portar la construcció, tan anhelada, 
de les vies de comunicació modernes 
del país.
Aquesta exposició temporal consta 
d’un gran nombre de fotografies se-
leccionades amb molta cura de detall 
mostrant, pas per pas, l’avanç en l’ob-
tenció de les carreteres d’Andorra. 
Aquest seguit de fotografies, ve acom-
panyat de reproduccions dels docu-
ments de les concessions originals, lli-
bretes dels enginyers, mapes, plànols, 
fulls salarials... que donen detalls molt 
curiosos i interessants de les formes de 
treballar d’aquells temps. Tot el con-

turisme_encamp

MW Museu de l’electricitat
caMí Hidroelèctric d’engolasters

dos activitats de FedacULtURa
plenes d’encant

i d’història

junt d’aquests elements, donen la possi-
bilitat al visitant de conèixer l’abast dels 
esforços i els treballs que s’han realitzat 
al llarg del temps, per obtenir les carre-
teres tan esperades.
La segona sala del museu compta amb 
una exposició permanent i consta de 5 
parts. La primera és una vitrina amb 
objectes de la història de l’electricitat. 
Són objectes que s’han anat descobrint, 
inclús inventant, al llarg de la història. 
És una bona introducció, per als temes 
que es tractaran en els punts següents. 
En la segona, el visitant descobreix que 
és, d’on ve i com es genera l’electricitat. 
Es mostra l’origen de l’energia, i les di-
ferents formes d’energia que existeixen. 
Es realitza un recorregut, des de l’ini-
ci de l’electricitat (àtoms) fins al seu ús 
actual. Es posa especial atenció en di-

FEDACULTURA
av. de la Bartra s/n · aD200 encamp

sortida d’escaldes en direcció encamp

tel: +(376) 739 111

fedacultura@feda.ad

www.fedacultura.ad
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Camí HidroelèCtriC 
d’engolasters

L’activitat del Camí Hidroelèctric 
d’Engolasters, es va posar en funciona·
ment l’estiu del 2010, i any rere any, és 
una activitat que no ha parat de créixer 
en nombre de visitants.
Aquesta activitat és complementària a 
la del MW Museu de l’Electricitat, ja 
que es visiten les instal·lacions de cap·
tació d’aigua que alimenten la central 
hidroelèctrica de FEDA, situada a En·
camp. El que té d’especial aquesta ac·
tivitat és el seu vessant històric, que ens 
possibilita donar una ullada als orígens 
dels grans treballs que es varen realitzar 
a Andorra als anys 30, des de l’esforç 
que va suposar construir totes les instal·
lacions situades al voltant de l’estany 
d’Engolasters, fins a les repercussions 
que aquestes varen suposar per a la so·
cietat andorrana de l’època, sens dubte, 
una activitat pels amants de la natura i 
la història. 
Durant aquesta visita guiada, els visi·
tants coneixen les anècdotes més sig·
nificatives sobre les formes de treballar 
dels obrers, que són molt diferents de 
les d’avui en dia.
Un punt molt important de la visita és 
fer veure als visitants l’esforç i l’èmfasi 
que, l’empresa FHASA, va posar en in·
tegrar les instal·lacions i les construcci·

ferenciar les energies renovables de les 
no renovables, i explicant·les gràcies a 
exemples i en particular el cas d’Andor·
ra. En la següent i tercera part trobem 
la història de l’electricitat a Andorra, 
des dels seus inicis (any 1909) fins a 
l’actualitat. Seguidament, es desco·
breix la sala d’experiments didàctics del 
museu. Aquests ofereixen, tant a grans 
com a petits, la possibilitat de mostrar 
les lleis físiques de l’electricitat d’una 
forma molt entretinguda i divertida. 
Per últim, trobem la sala de màquines, 
on estan ubicats els 3 generadors de 
la central hidroelèctrica. En aquesta 
sala, s’explica el funcionament de les 
màquines, les formes de treball i man·
teniment de l’època, i es comparen els 
generadors del 1934 amb el del 2008. 
Aquesta cinquena sala, només es pot 
visitar en grups reduïts de 10 persones, 
i en moments puntuals de l’any, quan 
la central no està generant electricitat. 
El MW Museu de l’Electricitat, comp·
ta amb un equip de guies que adapten 
el seu discurs al grau de coneixement 
dels seus visitants, adequant la quanti·
tat d’informació segons la seva deman·
da. En visites d’escolars, s’adapten als 
requisits de cada professor, podent així 
variar el nivell de les explicacions.

ons a la naturalesa que envolta l’estany 
d’Engolasters i la Vall del Madriu. 
Potser el més sorprenent de totes 
aquestes construccions i instal·lacions 
que daten dels anys 30, és que seguei·
xin sent una part activa de la cadena 
de producció d’electricitat a Andorra, i 
que gràcies a elles, podem generar any 
rere any, amb la força de l’aigua, un 
18% de l’electricitat que es consumeix 
a Andorra.
En un passeig d’hora i mitja aproxima·
dament, es visiten les següents instal·
lacions:
· Casa de Guardes
· El funicular
· La vàlvula de capçalera
· La galeria tècnica de la presa
· El sobreeixidor
· La presa i l’estany
· El canal Madriu
· Les antenes de Ràdio Andorra
· El canal Valira

Igual que en la visita del MW Museu 
de l’Electricitat, els guies adapten les 
seves explicacions en funció de l’àrea 
d’interès i de la demanda dels visitants.

No esperis al fet que t’ho expliquin, fes·
nos la teva reserva al 739 111 o enviant 
un correu electrònic a fedacultura@
feda.ad.

Oi que vindràs?













2 sortida



16 sortida

L’inigualable entorn dels Jardins Arti-
gas de la Pobla de Lillet es tornarà 

a omplir de música i màgia els pròxims 
12 i 14 d’agost, en una nova edició de les 
passejades musicals.

Un any més, els sons del paisatge i dels 
artistes es combinaran en un entorn màgic 
ideat per Antoni Gaudí, on el públic podrà 
passejar i descobrir nous espais, tot perce-
bent les sensacions que ens transmet aquest 
petit indret a redós del riu Llobregat.

Els dos dies hi haurà servei de transport 
en tren (Tren del Ciment), des de l’estació 
de la Pobla Centre fins als Jardins Artigas, 
amb sortida a les 19,30 h i a les 19,50 h i 
tornada al finalitzar el concert. 

Diumenge 12 D’agost
A partir de les 8 del vespre, als Jardins 
Artigas de la Pobla de Lillet, actuació de 
Neus Mar i Imma Presas, amb el concert 
“Cromatismes, música & color”. Acom-
panyades per Emilio Sánchez, Pep Rius i 
Enric Canada, ens presenten un especta-
cle de música i color amb el qual pretenen 
emocionar al públic a través de grans èxits 
de tots els temps. Un repertori ordenat 
segons el color i l’emoció que desperta 
cadascuna de les peces.
Cromatismes és una barreja de veu, llum 
i música on es podrà gaudir de cançons 
com La Vida es Bella (Noa), Més enllà d’on 
hi ha l’iris (Overt the raibow), Vestida de Nit 
(Càstor Perez i Glòria Cruz) i Mediterraneo 
(Joan Manuel Serrat), entre d’altres.
Tot allò que percebem amb la música 
provoca en nosaltres un seguit de reac-
cions emocionals que ens poden portar 

PASSEJADES MUSICALS 
ALS JARDINS ARTIGAS

LA POBLA DE LILLET
DIUMENGE 12 I DIMARTS 14 D’AGOST DE 2018

turisme_la pobla de lillet

Ajuntament de La Pobla de Lillet
plaça de l’ajuntament, s/n 

08696 la pobla de lillet

tel. 93 823 60 11

mòbil: 687 99 85 41

Fax: 93 823 64 03

tur.lillet@diba.cat

www.poblalillet.cat

de la nostàlgia a l’alegria en qüestió de 
segons, passant per un munt de sentiments 
possibles.

Tot allò que percebem a través del color 
ens aporta missatges i sensacions molt 
diversos que tenen una gran influència en 
les nostres emocions, ja que evoquen dife-
rents significats, la puresa del blanc, la vida 
del groc, l’esperança del verd, la passió 
del vermell... i quan la llum t’envolta i tot 
plegat ho vesteixes amb una cançó que t’hi 
porta, et trobes immers en Cromatismes. 
Neus Mar i Imma Presas, acompanya-
des per Emilio Sánchez i Pep Rius, dos 
colors de veu molt diferents que s’uneixen 
per cercar, a cada nota, l’arrel de cada 
sentiment.

Formació: Neus Mar (veu), Imma Presas 
(veu), Emilio Sánchez (guitarra i veus), Pep 
Rius (guitarra i contrabaix), Enric Canada 
(percussions), Silvia Pedret (veu en off), 
Pere Costa (text), Jordi Borrell (tècnic de 
so i llums).

Dimarts 14 D’agost
A partir de les 8 del vespre, als Jardins 
Artigas, actuació de Pep Poblet, Nito 
Figueras i Txell Sust, amb el concert “En-
cantats”. El pianista, compositor i produc-
tor Nito Figueras, torna a protagonitzar 
un nou disc de versions amb el saxofonista 
Pep Poblet, amb el qual està consolidant 
els darrers anys un segell propi.
En aquesta ocasió, la cantant Txell Sust, 
posa veu al nou àlbum “Encantats”. Po-
blet, Figueras i Sust recreen temes de Billie 
Joel, Queen, Gossos, Michael Jackson, 
Pau Riba, Stevie Wonder, Blaumut, Eric 
Clapton i Supertramp, entre d’altres.
De Michael Jackson interpreten el 
tema Man in the mirror; de Supertramp, The 
logical song; de Gossos, Corren; de Billie 
Joel, Just the way you are; i de Stevie Won-
der, Isn’t she de lovely.
De Blaumut versionen Pa amb oli i sal; 
d’Eric clapton, Tears in heaven; de José Luis 
Perales, Un velero llamado libertad; de Que-
en, I want to break free, i tanquen el disc amb 
el tema popular El cant dels ocells, en una 
versió instrumental.



els plats més tradicionals de 
la gastronomia catalana en un 

paratge excepcional i amb les 
millors vistes de la vall de ribes 

Ca l’Anna de Ventolà disposa 
d’una àmplia carta amb plats 
elaborats amb productes de la 
terra. Especialitzat en la cuina de 
muntanya de la qual en destaquen 
la cassola d’ànec, els canelons 
casolans, la vedella amb bolets, 
les faves a la catalana, la graellada 
de carn, els peus de porc i els 
embotits de la Vall de Ribes, 
Planoles i del Ripollès. 

Restaurant Ca l’Anna
Plaça de la Constitució, s/n - Ventolà

17534 Ribes de Freser

Tel.: 972 72 72 60

Situat al veïnat de Ventolà, a 
la Vall de Ribes, hi trobem un 
restaurant rústic que està obert els 
365 dies de l’any i que ofereix la 
millor cuina tradicional catalana 
de muntanya. 

El restaurant Ca l’Anna de 
Ventolà ens proposa una aventura 
gastronòmica amb els elements 
més propis de la gastronomia 
ripollesa en un entorn natural 
excepcional que permet gaudir
de les millors vistes de la Vall
de Ribes. 

Ca l’Anna de Ventolà és un plaer 
en tots els sentits: el del paladar, el 
de la vista i el mediambiental. 
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El 24è Festival de Jazz Costa 
Brava de Palafrugell tindrà 

lloc entre l’11 i el 14 d’octubre, 
però el cap de setmana abans de 
l’11 de setembre ja tindrà com 
a preàmbul una nova edició de 
l’Street Jazz Costa Brava, que in-
clourà un seguit concerts gratuïts, 
entre dissabte i diumenge, orga-
nitzats a la plaça Nova per l’àrea 
de Cultura de l’Ajuntament.
 
Enguany la programació s’inici-
arà el proper 11 d’octubre, amb 
una activitat infantil a la biblio-
teca i la projecció d’un film sobre 
temàtica jazzística que organitza 
el Cine Club Garbí.
 
Un dels plats forts del Festival de 
Jazz tornarà a ser la proposta de 
producció pròpia que realitza l’or-
ganització a través del maridatge 
entre música i gastronomia. Així, 
el divendres 12 d’octubre, torna la 
proposta del Jazz&Rouge, aquest 
cop amb la música d’Anna Saez 
i el restaurant l’Arc by Tony Saez 
als fogons.
 

24è

I el cap de cartell del 24è Festival 
serà la figura de Robin Mcke-
lle, que portarà fins a la Costa 
Brava el seu estil particular que 
es nodreix de les influències de 
jazz, blues, soul i pop. Ha estat, 
més d’un cop, comparada a Ella 
Fitzgerald pel seu registre de 
veu de contralt, però està sobretot 
influenciada por Aretha Franklin, 
Tina Turner i Janis Joplin. Als 
seus inicis, ha compartit escenari 
amb artistes de gran prestigi com 
Michael McDonald o Bobby 
McFerrin. Altres de les seves refe-
rències musicals són Ray Charles, 
Nina Simone o Donny Hathaway. 
La seva actuació tindrà lloc el 
dissabte 13 d’octubre a les 9 del 
vespre al Teatre Municipal.

turisme_palafrugell

FESTIVAL DE 
JAZZ DE LA 
COSTA BRAVA

Oficina de Turisme de Palafrugell
avinguda generalitat, 33

17200 palafrugell

+34 972 30 02 28

turisme@palafrugell.cat

www.garoinada.cat

 
Finalment, tampoc ens podem 
oblidar de l’Off  Festival, on els 
concerts amb temàtica de jazz es 
barrejaran amb sopars, tapes, co-
pes i còctels als locals del Gretel, 
Gretel Can Mario, Mediterrània 
Espai Fòrum i La Guitarra a 
Palafrugell; Hotel Llevant, Hotel 
Terralet i Hotel Terramar a Lla-
franc i Hotel Tamariu a Tamariu.
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Els dies 1 i 2 de setembre, la 
vila d’Organyà acollirà la 

22a edició de la Fira del Llibre 
del Pirineu, un esdeveniment que 
aplega cada any escriptors, editors 
i llibreters del territori i que atrau 
centenars de visitants interessats a 
conèixer de prop les obres literàries 
que tenen com a marc de referèn-
cia les comarques de muntanya. 
Així, els carrers del centre històric 
de la població s’omplen de llibres, 
presentacions de novetats, activitats 
per al públic infantil, lectures en 
veu alta, música i teatre.

La Fira representa també per a Or-
ganyà una oportunitat per reivin-
dicar el seu patrimoni documental, 
exemplifi cat en les cèlebres Homili-
es que l’historiador Joaquim Miret 
i Sans va descobrir a la rectoria de 
la vila i que són considerades com 
el text literari més antic en llengua 
catalana que ha arribat fi ns als 
nostres dies. És per aquest motiu 
que un dels actes centrals de la 
Fira és la lectura de dues homilies 
contemporànies, que l’organització 
encarrega a persones del món de 

TURISME_ALT URGELL

ORGANYÀ
CAPITAL DEL LLIBRE DEL PIRINEU

les lletres i el pensament. Enguany, 
els autors de les noves homilies 
seran l’escriptora Llúcia Ramis i el 
fi lòleg i teòleg Pere Lluís Font.

Les homilies d’Organyà donen 
nom també als premis literaris el 
lliurament dels quals forma part 
del programa d’actes de la Fira del 
Llibre del Pirineu. La nit de dissab-
te 1 de setembre es coneixeran els 
noms dels guardonats dels premis 
Pirineu de narració literària, Josep 
Grau i Colell de poesia, Alt Urgell 
de joves autors, Lletres de Dones 
de relats curts, Germans Espar i 
Tressens de relats viscuts i Albert 
Vives de periodisme.

L’acte més concorregut i partici-
patiu de la Fira és, sens dubte, la 
Carrerada de Llibres. Es tracta 
d’una lectura col·lectiva i simul-
tània a peu de la carretera C14 al 
seu pas per la vila. Els viatgers que 
dissabte 1 de setembre travessin 
Organyà entre les 12 i les 12.20 del 
migdia es veuran sorpresos per la 
insòlita imatge d’una multitud de 
persones llegint alhora el llibre que 

cadascuna d’elles haurà triat. L’ob-
jectiu de la iniciativa és fer visible el 
llibre com a font de coneixement i 
de plaer.

Els antics carrers porticats d’Or-
ganyà es transformen en l’espai 
fi ral on una vintena d’editorials i 
llibreries hi tenen els seus estands. 
Integrat en aquest entorn, l’esce-
nari del carrer del Sol és el punt 
neuràlgic de gran part dels actes: 
la conferència inaugural, l’esmor-
zar literari, les presentacions de 
llibres, les lectures dramatitzades 
i la lectura de l’homilia literària. 
El mateix escenari des d’on Roger 
Mas oferirà el concert de cloenda, 
diumenge a migdia.

La Fira del Llibre del Pirineu l’or-
ganitzen l’Ajuntament d’Organyà, 
el Consell Comarcal de l’Alt Urgell 
i l’Associació Llibre del Pirineu i 
compta amb el suport de l’Institut 
d’Estudis Ilerdencs, la Diputació de 
Lleida, el Departament de Cultura 
de la Generalitat i l’IDAPA, a més 
de la col·laboració de diverses insti-
tucions i entitats.
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L’Edat Mitjana té un pes especí-
fic molt destacable en la pro-

gramació cultural del mes d’agost a 
l’Alt Urgell. Personatges i episodis 
de la història prenen protagonisme 
en diversos escenaris, molts dels 
quals van ser testimonis de l’època. 
Amb aquestes propostes, la comar-
ca vol situar la seva pròpia història 
al capdavant de l’oferta d’activitats 
d’estiu. Els actes previstos per-
metran redescobrir figures clau 
del Pirineu medieval com el bisbe 
Ermengol d’Urgell o el vescomte 
Arnau de Castellbò.

L’agost medieval s’obre amb la 
representació del Retaule de Sant 
Ermengol, un espectacle de llum 
i so en el marc del claustre de la 
catedral de Santa Maria, a la Seu 
d’Urgell, l’única d’aquest estil que 
es conserva a Catalunya. Prop d’un 
centenar de persones participen 
activament en aquesta obra, creada 
per Esteve Albert i Corp, que des-
grana la vida i l’obra de qui va ser 
bisbe d’Urgell de 1010 a 1035. Per 
mitjà de diverses escenes, l’acció 
transcorre entre els terrors de l’any 
mil i els miracles atribuïts al sant. 
Enguany, el Retaule es podrà veure 
dels dies 3 al 6 d’agost a partir de 
les 22.30 h. Les entrades es poden 
adquirir anticipadament a Turisme 
de la Seu (tel. 973 35 15 11) i a 
Turisme de l’Alt Urgell (tel. 973 35 
31 12).

ALT URGELL_TURismE

L’Edat Mitjana
centra l’agost cultural a l’alt urgell

Institut per al Desenvolupament
i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran

Passatge de l’Alsina, 3

25700 La seu d’Urgell

Tel. 973 35 55 52

www.idapa.cat

Els tres primers caps de setmana 
d’agost, la història del catarisme re-
corre l’Alt Urgell, de Josa de Cadí 
a Costoja tot passant per Castellbò. 
Els càtars, coneguts en el seu temps 
com a bons homes, van viure i 
morir en aquests llocs i avui són 
recordats amb diversos actes. Els 
primers tindran lloc a Josa el dia 5 
d’agost amb una recreació històrica 
de la vida al poble al segle XIII. Al 
llarg del dia, un mercat d’artesania 
animarà la plaça, juntament amb 
conta-contes, presentacions de 
llibres, xerrades, música i dansa, a 
més del concurs Guillem de Ber-
guedà de declamació de poesia 
trobadoresca.

El vescomte Arnau és la figura cen-
tral de les jornades càtars a Castell-
bò l’11 i el 12 d’agost. Entre tot dos 
dies es faran tres passis de la recrea-
ció històrica Arnau, el vescomte de 
ferro, la qual començarà al castell i 
anirà recorrent tot el carrer Major 
de la vila. També a Castellbò els 
artesans hi faran parada, alguns 
dels quals amb demostració d’ofici 
inclosa. Danses i contes medievals, 
una caminada guiada pel Camí 
de l’Últim Càtar i un espectacle 
pirotècnic completaran el progra-
ma d’actes.

El colofó de l’agost medieval a 
l’Alt Urgell el posarà Cercamón, 
representació basada en la novel·la 
del mateix títol de Lluís Racione-
ro, que es podrà veure a les ruïnes 
de l’antic priorat de Costoja els 
dies 17 i 18 d’agost a les 10 de la 
nit. L’obra pren el personatge del 
trobador Cercamón com a fil con-
ductor de les corts d’amor, el trobar 
clus i els bons homes. Enguany, 
amb nova direcció, d’Irina Robles.

Per mes informació consulteu: www.alturgell.cat
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Des de l’any 2005 Sant Joan 
de les Abadesses celebra 

la Festa del Grito, una diada per 
commemorar la independèn-
cia de Mèxic. Aquesta activitat 
s’ha consolidat per als mexicans 
residents a Catalunya com una de 
les millors festes pàtries mexica-
nes dels Països Catalans, en part 
perquè se celebra a la població 
natal de Jaume Nunó i Roca, 
compositor de l’himne nacional 
Mexicà. La festa també enforteix 
l’agermanament de la vila amb 
San Luis Potosí, la població on 
va néixer Francisco González 
Bocanegra, autor de la lletra de 
l’himne. 

Aquesta festa se celebra el dissab-
te més proper al 16 de setembre, 
dia del “Grito de Dolores”, fet 
que va desencadenar la indepen-
dència de Mèxic i inclou diverses 
activitats durant tot el dia com 
ara una fi ra de productes d’ar-
tesania i alimentació mexicana, 
conferències, exposicions, tallers 
infantils, actuacions musicals i 
balls tradicionals, mariachis i, evi-
dentment, “El Grito de Indepen-
dencia”, que aquest any serà a 
càrrec de l’Hble. Ernesto Herrera 
Cònsol Adscrit del Consolat de 
Mèxic a Barcelona. Enguany, la 
celebració serà el dissabte 22 de 
setembre.

EL GRITO
SANT JOAN DE LES ABADESSES

22 DE SETEMBRE

DESCOBERTA LA CASA 
NATAL VERITABLE DE 

JAUME NUNÓ
El santjoaní Marcel Miquel ha 
descobert que la casa on va néi-
xer Jaume Nunó, el compositor 
de la música de l’himne mexicà, 
no és el Palmàs, sinó l’immoble 
que hi ha a l’actual número 7 del 
carrer Comamala, que llavors 
es deia carrer d’en Ceraví. Mi-
quel ha descobert l’error a través 
d’una imatge de l’Arxiu Blanxart 
-que forma part alhora de l’Ar-
xiu del Monestir- quan estava 
coordinant el llibre de fotografi es 
antigues de la col·lecció L’Abans 
de l’editorial Efadós. La instantà-
nia va ser feta l’any 1906, i la fi lla 
del músic la va enviar a la seva 
germanastra, especifi cant que 

FESTA_SANT JOAN DE LES ABADESSES
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EL GRITO
SANT JOAN DE LES ABADESSES_FESTA

Ajuntament de
Sant Joan de les Abadesses

Plaça Major, 3

Sant Joan de les Abadesses

Tel. 972 720 100

ajuntament@santjoandelesabadesses.cat

www.santjoandelesabadesses.cat

aquella és la casa on va néixer el 
seu pare. La descoberta permet 
corregir l’error que no se sap 
ben bé com es va generar. En 
tot cas, el mateix Miquel té una 
explicació: el carrer del Palmàs 
s’anomenava mestre Nonó, però 
feia referència a un altre músic 
important que va néixer a la vila, 
Josep Nonó. L’any 1921 se li va 
donar aquest nom, però el 1969, 
en ple auge de l’agermanament 
entre Sant Joan de les Abadesses 
i Sant Luís Potosí, es va canviar 
pel de “calle del maestro Jaime 
Nunó Roca”, havent oblidat el 
motiu original, i pensant-se que 
es tractava d’un error. Aquest fet, 
un cúmul d’errors i coincidències, 
i que no quedés cap descendent 
de Nunó per corregir-ho, varen 
fer que algú assenyalés el Palmàs 
com la casa on va néixer l’autor 
de la música de l’himne mexicà.

AGENDA

10h  // PARADES ARTESANES
De productes mexicans a la plaça Major.

11h  // TALLER INFANTIL I PINYATES
A la plaça Major, taller infantil de dansa 
mexicana. Tot seguit, elaboració i 
trencament de pinyates, a càrrec de 
México Baila.

12h  // CONFERÈNCIA
A l’Auditori Jaume Nunó, conferència.

16.30h  // TRENCAMENT DE PINYATES
a la plaça Major, trencament de 
pinyates, a càrrec de México Baila.

17.30h  // MÉXICO BAILA
a la plaça Major, México baila y canta 
con el corazón, a càrrec de México Baila.

19h  // GRITO DE INDEPENDENCIA
A la plaça Major, Grito de 
Independencia, a càrrec de l’Hble. Sr. 
Ernesto Herrera López, Cònsol Adscrit 
del Consolat de Mèxic a Barcelona. 
Seguidament, himne nacional de Mèxic 
i la sardana Un santjoaní a Mèxic del Sr. 
Ramon Oliveras.

19.30h  // MARIACHI IMPERIAL 
ELEGANCIA MEXICANA
A la plaça Major, Mariachi Imperial 
Elegancia Mexicana.
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El festival que se celebra a Les 
Preses -la Garrotxa- posa 

el focus en el diàleg entre dansa 
i música, on estan incloses les 
propostes Contr@band@, Indi-
ano Sons i els Passos Perduts i Sa 
mateixa. Per altra banda, pel que 
fa a les propostes internacionals 
Ésdansa comptarà amb dues dan-
ses declarades Patrimoni Cultural 
Immaterial de la Humanitat com 
és el Saman, la dansa de les mil 
mans d’Indonèsia i les danses 
Biyelgee de Mongòlia.

El festival compta també amb un 
vessant formatiu, l’Ésdansa’T, els 
tallers de dansa tradicional per a 
totes les edats. Aquest any es farà 
una mirada a dos noms propis que 
han estat molt rellevants en el món 
de la dansa tradicional a Catalunya: 
Manuel Cubeles i Aureli Capmany.

ÉSDANSA’T 2018
CULTURA_LES PRESES

T01. LES DANSES DE MANUEL CUBELES I
IT1 – Dilluns 20 d’agost de 9.30 a 11 h
IT2 – Dilluns 20 d’agost d’11.30 a 13 h

T02. LES DANSES DE MANUEL CUBELES II
IT1 – Dimecres 22 d’agost de 9.30 a 11 h
IT2 – Dimarts 21 d’agost d’11.30 a 13 h

T03. ELS BALLS D’AURELI CAPMANY I
IT1 – Dilluns 20 d’agost d’11.30 a 13 h

T04. ELS BALLS D’AURELI CAPMANY II
IT1 – Dimarts 21 d’agost de 9.30 a 11 h

T05. DE LA PLAÇA A L’ESCENARI I
LA DANSA DE GOMBRÈN
IT1 – Dimarts 21 d’agost d’11.30 a 13 h

T06. DE LA PLAÇA A L’ESCENARI II
LA DANSA DE GOMBRÈN
IT1 – Dijous 23 d’agost de 9.30 a 11 h

T07. DE LA PLAÇA A L’ESCENARI I
EL JALEO DE MENORCA
IT2 – Dimecres 22 d’agost de 9.30 a 11 h

T08. DE LA PLAÇA A L’ESCENARI II
EL JALEO DE MENORCA
IT2 – Dijous 23 d’agost d’11.30 a 13 h

T09. L’ESPAI ESCÈNIC EN LA DANSA 
CATALANA I
IT2 – Dilluns 20 d’agost de 9.30 a 11 h

T10. L’ESPAI ESCÈNIC EN LA DANSA 
CATALANA II
IT2 – Dimarts 21 d’agost de 9.30 a 11 h

T11. LA TÈCNICA DE LA IMPROVISACIÓ I
IT1 – Dijous 23 d’agost d’11.30 a 13.30 h
IT2 – Dimecres 22 d’agost d’11.30 a 13.30 h

T12. LA TÈCNICA DE LA IMPROVISACIÓ II
IT1 – Divendres 25 d’agost d’11.30 a 13.30 h
IT2 – Dijous 23 d’agost de 9 a 11 h

T13. LA TÈCNICA DE LA IMPROVISACIÓ III
IT2 – Divendres 24 d’agost de 9 a 11 h

T14. REVISIÓ TRADICIÓ I 
CONTEMPORENEÏTAT
IT1 – Dimecres 22 d’agost d’11.30 a 14 h
IT2 – Divendres 24 d’agost d’11.30 a 14 h

T15. LES JOTES D’ASTÚRIES
IT1 – Divendres 25 d’agost de 9.30 a 11 h

T16. LES DANSES DEL NORD DE XIPRE
IT1 – Dilluns 20 d’agost de 16.30 a 18 h
IT2 – Dimarts 21 d’agost de 16.30 a 18 h

T17. EL XUC SALVADOREÑO
IT1 – Dimarts 21 d’agost de 16.30 a 18 h
IT2 – Dimecres 22 d’agost de 16.30 a 18 h

T18. SAMAN, LA DANSA DE LES MIL MANS
IT1 – Dimecres 22 d’agost de 16.30 a 18 h
IT2 – Dilluns 20 d’agost de 16.30 a 18 h

T19. LES DANSES RAPA NUÍ DE L’ILLA DE 
PASQUA
IT1 – Dijous 23 d’agost de 16.30 a 18 h
IT2 – Divendres 24 d’agost de 16.30 a 18 h

T20. LES DANSES BIYELGEE
IT1 – Divendres 25 d’agost de 16.30 a 18 h
IT2 – Dijous 23 d’agost de 16.30 a 18 h

Ésdansa - El Festival de la
dansa d’arrel tradicional

Carrer la Fageda, s/n

17178 Les Preses

972 69 34 85

info@esdansa.cat

www.esdansa.cat
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Entre finals del segle xix i comen-
çaments del segle xx, la natura 

va ser la gran musa i font d’inspiració 
d’arquitectes i artistes. Amb l’exposició 
El Modernisme i les flors: De la 
natura efímera a l’arquitectura, 
organitzada per l’Oficina de Patrimoni 
Cultural de l’Àrea de Cultura, Educació 
i Esports de la Diputació de Barcelona, 
els Museus d’Esplugues de Llobregat i 
el Museu d’Art de Cerdanyola, es vol 
mostrar com la flora, en particular, va 
esdevenir un dels repertoris per excel·
lència de l’arquitectura modernista, la 
qual va arribar a establir un veritable 
diàleg amb el món vegetal a través de les 
arts decoratives.  

«La natura, la font de la inspiració» és 
el primer dels quatre àmbits en què s’es-
tructura la mostra i s’hi analitza el procés 
creatiu dels artistes per «capturar» la 
imatge de les plantes i les flors, tot deta-
llant com feien un estudi directe del món 
vegetal com a exercici d’observació per 
tal de representar i immortalitzar  en l’art 
decorativa el model natural efímer. Com 
a eines de treball utilitzaven el dibuix i 
la pintura, però també invents moderns a 
l’època com la fotografia, i els repertoris 
que es publicaven com a guies visuals.  

El segon àmbit, «L’obrador, la creació de 
les arts de la construcció», fa un recorre-
gut per vuit arts aplicades a l’arquitectura 
·ceràmica, mosaic, ferro, pedra, estuc, 
mosaic hidràulic, vitrall i enguixat· i re-

El ModErnisME
i les flors
nova exposició itinerant
de la diputació de Barcelona

barcelona_cultura

Decoració de la barana de la platea. Mosaic 
de tipus ceràmic. Fundació Orfeó Català-
Palau de la Música Catalana. Casa Museu 
Lluís Domènech i Montaner (Canet de Mar)

Finestral. Vitrall emplomat amb vidre catedral, 
plaquette i vidre estirat decorat a l’àcid. Torre 
d’Evarist López de Cerdanyola, c.1908.

cull els diferents processos de creació que 
mostren com materials bàsics i senzills 
·el ciment, el fang, la pedra o el vidre· es-
devenien art, recreant o transformant el 
món vegetal dins l’escenari arquitectònic. 
Mitjançant exemples, el visitant entendrà 
per què les arts aplicades, considerades 
menors, van arribar  a ser en aquell perí-
ode arts majors.

En el tercer àmbit, «L’arquitectura, el 
jardí urbà», s’ofereix un passeig expo-
sitiu de flors i plantes que recreen un 
jardí gegantí i immutable a través de les 
arts aplicades als edificis, amb exemples 
representatius com la fulla d’acant, el 
card de bosc, el pi, la margarida o el 
castanyer d’Índia. Aquesta flora la veiem 
representada en diferents tècniques i ele-
ments arquitectònics, perquè la natura 
va ser el llenguatge visual proper a tota 
la societat que va desplegar la idea d’art 
total del Modernisme. D’entre totes les 
plantes, predomina la rosa, considerada 
la reina de les flors, per la qual cosa se li 

dedica un espai especial relacionat amb 
el seu simbolisme. 

L’últim àmbit, «La ciutat, la natura mor-
ta», exposa la dificultat en la conservació 
de les arts aplicades a la construcció. 
Quan desapareix del seu espai origi-
nal, que és l’arquitectura, l’art aplicada 
es transforma en un material en risc i 
habitualment desapareix. L’exposició vol 
també reivindicar el Modernisme local i 
la preservació in situ del patrimoni repre-
sentatiu de les ciutats en què va tenir més 
adeptes. Així mateix, la mostra vol apro-
par el visitant i convidar·lo a ensumar el 
perfum de determinades flors, escoltar i 
visualitzar els processos de producció o 
palpar les formes de determinades repro-
duccions. L’objectiu és convertir la visita 
en una nova forma de conèixer i recordar 
el Modernisme i les seves flors, accessible 
a tothom i a través de tots els sentits.

La itinerància 
El Modernisme i les flors: De la 
natura efímera a l’arquitectura 
és una exposició itinerant que enguany 
es pot veure als dos museus locals que 
han participat en la seva coproducció: 
Can Tinturé · Museus d’Esplugues de 
Llobregat (del 12 d’abril al 23 de setem-
bre) i el Museu d’Art de Cerdanyola del 
Vallès (del 27 de setembre al 13 de gener 
de 2019). Posteriorment, visitarà altres 
equipaments de la Xarxa de Museus Lo-
cals de la Diputació de Barcelona. Tro-
bareu més informació sobre la mostra, 
horaris de visita dels museus i activitats 
vinculades al web museuslocals.diba.
cat i a les xarxes socials amb l’etiqueta 
#ModernismeFlors.
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Nascuda el 1950, Najia 
Mehadji viu i treba-
lla avui entre París i 

Essaouira. L’artista dibuixa
dins la seva doble cultura, temes 
escollits per la seva universalitat 
i simbologia: l’arquitectura de la 
cúpula que uneix les cultures, les 
fl ors de la peònia i la magrana, la 
dansa de dervix o més recentment 
Gnawa per a la tradició oriental; 
el moviment dels drapejats d’El 

NAJIA MEHADJI
AL MUSEU D’ART MODERN DE CERET
FINS AL 4 DE NOVEMBRE

EL RASTRE
I L’ALÈ

TURISME_CERET

Najia Mehadji. Eros et Thanatos, 2009, pal d’oli sobre teula crua, 190 x 200 cm. Jean-Louis Losi. Adagp, París, 2018.

Museu d’art modern de Ceret
Horaris dobertura:

De l’1 de juliol al 30 de setembre,
obert cada dia de 10h a 19h.

A partir de l’1 d’octubre,
obert cada dia de 10h a 17h, tancat 

els dilluns.
T. (33) 04 68 87 27 76

contact@musee-ceret.com
www.musee-ceret.com

www.musee-ceret-expo.com

Greco, la dansa de Loïe Fuller o 
la Valse de Camille Claudel pel 
costat occidental.
Aquests patrons abstractes, 
arabescos, es desenvolupen amb 
la tècnica del pastel o de l’oli 
creant pintures de gran format, 
realitzades amb un traç lliure i a 
la vegada perfectament reticulat, 
component una obra que s’impo-
sa per la seva presència sensible i 
espiritual.
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Refl exión de
Manuel Mata Olive

ARXIU DEL PARC NACIONAL D’AIGÜESTORTES 
I ESTANY DE SANT MAURICI

TURISME DEL PALLARS SOBIRÀ

VISITA’NS I TRIA LA 
TEVA EXPERIÈNCIA 
MÉS A PROP DE LA 
NATURA

PALLARS SOBIRÀ
VALLS DE L’ALT PIRINEU

Ofi cina comarcal de
turisme del Consell

Comarcal del Pallars Sobirà
Camí de la Cabanera, s/n

25560 Sort

Tel. 973 621 002

turisme@pallarssobira.cat

turisme.pallarssobira.cat

TURISME_PALLARS SOBIRÀ

d’art a la plaça de Bon Consell.
T. 973 62 60 05 i 973 62 65 68, esterrianeu.cat 
i vallsdaneu.org
15  // FESTES DEL SETGE D’OLP
Olp. Representació teatral per commemorar 
que el 15 d’agost del 1485 el poble d’Olp va 
resistir un terrible setge de set dies. La població 
i altres viles del Pallars van fer costat a Hug 
Roger III tot plantant cara al rei Ferran el 
Catòlic.
T. 973 62 00 10. sort.cat 
18  // AMBRUIXA’T. FIRA DE BRUIXES I 
ENCANTADES DEL PALLARS
Ribera de Cardós, el Pallars Sobirà. Celebració 
d’una trobada màgica on es barregen la 
tradició i la història documentada. Actes 
socials com jocs i cercaviles, música celta, 
contacontes; botiguers i paradistes, actes 
culturals com teatre i escenifi cacions diverses.
T. 973 62 31 22. valldecardos.cat
18 i 19  // FIRA DE L’OVELLA I CONCURS DE 
GOSSOS D’ATURA DEL PALLARS
Llavorsí. Campionat internacional en què els 
gossos, acompanyats pels seus amos, han de 
demostrar al jurat la seva obediència i habilitat 
per guiar el ramat d’ovelles.
T. 973 62 20 08, llavorsi.cat

AGENDA

AGOST
1, 2 i 3  // SUMMER AGILITY COMPETITION
Rialp. Competició esportiva per a gossos.
T. 973 62 03 65. turisrialp.cat
5  // PUJADA AL PORT DE SALAU
Alt Àneu. Trobada popular d’agermanament 
occitanocatalà, amb música tradicional i dinar.
T. 973 62 65 68. caoc.cat 
8 i 9  // FIRA DE LA CERVESA ARTESANA 
Esterri d’Àneu, el Pallars Sobirà. 
Degustacions, música i espectacles per 
gaudir d’una jornada inoblidable.
T. 973 62 65 68. esterrianeu.cat
9, 10 i 11  // OBERT TURÍSTIC D’ESCACS 
NOCTURN
Sort. Obert turístic d’escacs nocturn que 
es desenvolupa a l’aire lliure, a l’avinguda 
Comtes del Pallars, a les 21.30 h.
T. 973 62 00 10. sort.cat
13 i 14  // FESTIVAL D’ARTS SIARTB
Vilamur. Aparador d’artistes contemporanis 
del Pirineu.
www.festivalsiartb.net
15  // FIRA D’ARTISTES I ARTESANS DE LES 
VALLS D’ÀNEU
Esterri d’Àneu. Fira en la qual els artistes de 
les valls exposen i venen les seves obres 

EL NOU JARDÍ DE
ROQUES A RUBIÓ

El passat juliol es va inaugurar el Jar-
dí de Roques del Parc Natural de l’Alt 
Pirineu, situat al poble de Rubió (vall 
de Siarb (Port del Cantó) - Municipi 
de Soriguera, Pallars Sobirà). Amb 
una mostra de 10 roques dels dife-
rents indrets del Parc per mostrar la 
diversitat geològica del Parc, seguint 
un recorregut apte per a persones 
amb mobilitat reduïda (passera de 
fusta), amb senyalització interpreta-
tiva i recorrent-lo al llarg del temps, 
des de les roques més antigues (fa 500 
milions d’anys) a més modernes que 
trobem al Parc (fa uns 200 milions 
d’anys).
La ubicació respon al fet que la vall 
de Siarb és un indret que destaca per 
la seva elevada singular diversitat geo-
lògica. Aquest és un equipament únic 
en la seva tipologia quant a Catalu-
nya per la divulgació de la geologia.
El “Jardí de Roques” forma part 
d’una de les accions previstes de 
l’avantprojecte del Centre de Desco-
berta de les Ciències de la Terra de 
l’Alt Pirineu.
parcsnaturals.gencat.cat/ca/alt-pirineu
T. 973 62 23 35
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19  // Ball de la Morisca
Gerri de la Sal. Ball típic de Gerri que es balla 
el diumenge de la Festa Major. Es representa 
la llegenda que envolta aquest ball amb 
l’ajuda d’en Pep Coll, que en va fer l’adaptació. 
Després, comença el ball de la Morisca.
T. 973 66 20 40. baixpallars.ddl.net 
23  // TroBada al porT de Tavascan
Tavascan, el Pallars Sobirà. Trobada al port de 
Tavascan entre veïns de la població catalana 
i els francesos procedents d’Ustou, amb 
degustació de productes locals típics de cada 
població i actuacions musicals.
T. 973 62 23 35. tavascan.net

cedits pel veïnat com eres i patis, 
tot i que també hi haurà alguns 
estands o carpes.
3. Interacció artística. Espais d’ac·
tivitat alternativa. 
El Festival compta amb la col·
laboració de la Diputació de 
Lleida i el treball de nombrosos 
voluntaris del municipi i comarca.
www.festivalsiartb.net

Summer Agility
Competition A riAlp

Una modalitat esportiva per a 
gossos organitzada pel Club Agi·
lity Ciutat Comtal i amb el suport 
de l’Ajuntament de Rialp.
Seran 5 dies de competició que es 
realitzarà a Rialp. 4 dies opens, 
les tardes de dimarts 31, dimecres 
1, dijous 2 i divendres 3 i la gran 
final, amb els millors gossos con·
cursants, el dissabte 4.
L’agility és una modalitat espor·
tiva per a gossos i consisteix a fer 

passar al gos a través d’una sèrie 
d’obstacles reglamentats en un 
ordre concret marcat per un jutge, 
en el menor temps possible i amb 
les mínimes penalitzacions.
El gos va superant els obstacles i 
el guia (l’amo) va corrent al seu 
costat transmetent·li la informació 
necessària, sense tocar·lo, perquè 
vagi superant cada prova. Hi ha 
diferents circuits d’acord amb 
els diferents nivells de dificultat i 
categoria en funció de la mesura 
del gos a la creu.
www.turisrialp.cat

32è ConCurS de goSSoS 
d’AturA A llAvorSí

El concurs de gossos d’atura 
reunirà el proper diumenge 19 
d’agost els millors pastors i els 
millors gossos d’atura dels Països 
Catalans. 
Durant la jornada els pastors, jun·
tament amb els seus gossos seran 
els autèntics protagonistes i donen 
a conèixer les seves habilitats i la 
seva activitat.
www.llavorsi.cat

ConCurS de fotogrAfiA 
del pArC nACionAl 

d’AigüeStorteS i 
eStAny de SAnt mAuriCi
La participació en el concurs 
està oberta tot l’any a partir de 
la publicació de les bases, fins al 
31 d’octubre 2018 amb temàtica 
única del concurs el Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici.
Si participes, pots guanyar:
1r premi: 1.300 €
2n premi:1.000 €
3r premi: 500 €
4t premi: lot de productes de la 
terra i un lot de material del Parc 
Nacional.
5è premi: lot de material del Parc.
parcsnaturals.gencat.cat/ca/aiguestortes

vilAmur ACull el
feStivAl d’ArtS SiArtB

L’Ajuntament de Soriguera, con·
juntament amb el seu veïnat, or·
ganitzen per primer cop el Festival 
d’arts SIARTB. Aquest vol ser un 
lloc d’encontre i divulgació artís·
tica generant un aparador dels 
artistes contemporanis del Pirineu. 
SIARTB dóna visibilitat a l’art 
local i reivindica, alhora, la força i 
la màgia dels territoris de munta·
nya. Ofereix un espai d’intercanvi, 
producció, exposició i venda d’art.
El festival vol ser un experiment, 
un laboratori que permeti el con·
tacte entre els visitants, els artistes 
i l’art.
Els espais del Festival: 
1. Espai escènic i performatiu. 
Espai central d’activitats. 
2. Exposició i venda d’art. Són els 
espais on exposaran les seves obres 
els artistes, que podran vendre·
les si ho creuen oportú i seran 
majoritàriament espais privats 

25  // TroBada al porT de BoeT
Àreu, el Pallars Sobirà. Pujada a peu al 
port de Boet, a 2.500 m. És una acció de 
col·laboració entre el Parc Natural de l’Alt 
Pirineu i el Parg Regional dels Pirineus 
Ariegesos (França) i un cop s’hagi arribat al 
destí al destí hi ha previst un intercanvi i una 
degustació de productes locals d’ambdós 
parcs. T. 973 62 23 35
gencat.cat/parcs/alt_pirineu. alins.ddl.net

SETEMBRE
11  // HoMenaTge al general Moragues
Sort, el Pallars Sobirà. La població de Sort 
dedica un homenatge al General Moragues, 
heroi de la guerra de Successió i defensor de 
la identitat del poble català.
T. 973 620 010. sort.cat
15 i 16  // iX rialp MaTXicoTs 
Rialp, el Pallars Sobirà. La cursa Rialp 
Matxicots transcorre entre els emblemàtics 
cims de la zona sud del Pallars Sobirà, 
el Montsent de Pallars i el massís de 
l’Orri. Quatre traçats: Trail, Marató, Mitja i 
caminada.
T. 973 62 03 65. rialpmatxicots.cat
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MÉS REFRESCANT

terès Natural. Podeu passejar pel voltant 
dels estanys tot recorrent un sender de 
baixa difi cultat, ideal per famílies. Els es-
tanys també tenen gran interès ornitolò-
gic, ja que són llar de picots i altres ocells. 
Ben a prop hi trobem un afl orament de 
travertins, on els abellerols aprofi ten per 
excavar-hi els seus nius.

Passat Tremp (aprofi teu per aturar-vos a 
visitar l’Epicentre, el centre de visitants 
del Geoparc), arribem a l’embassament 
de Sant Antoni, on a la zona del Piolet  
trobareu diversos espais de bany i d’acti-
vitats aquàtiques i un itinerari de 7,5 km 
que recorre el marge de l’embassament 
tot unint Salàs del Pallars amb La Pobla 
de Segur. Amb un recorregut aproximat 
d’1 hora i 15 minuts a peu, també es pot 
fer amb bicicleta, i permet gaudir de molt 
bones vistes de l’embassament i de les 
muntanyes veïnes.

TURISME_PALLARS JUSSÀ

EL PALLARS JUSSÀ

Aquest estiu s’ha realitzat una jornada al 
Piolet, impulsada pel Consell Comarcal, 
per a donar a conèixer als professionals 
del turisme les activitats aquàtiques que 
s’hi ofereixen: paddle surf  o sessions de 
pilates enmig de l’embassament sobre 
una planxa de surf, lloguer de caiacs, ru-
tes aquàtiques o descens de barrancs. Les 
dues empreses que tenen al Piolet la seva 
base d’activitats són Piolet Xperience i 
Pilates Sup & Lake.

La iniciativa forma part d’un seguit de 
trobades destinades a què els agents 
turístics de la comarca coneguin l’oferta 
d’activitats esportives, culturals, naturals o 
relacionades amb el patrimoni que poden 
oferir als seus clients per tal de comple-
mentar la seva estada a la zona. Aquesta 
acció forma part del projecte “Valo-
rització del Patrimoni Cultural i 
Natural per a la Dinamització Tu-

Si t’agrada tant la platja com la mun-
tanya, et presentem els senders 

més refrescants, on pots combinar els 
paisatges de muntanya amb les platges 
d’aigua dolça dels embassaments del 
Pallars Jussà.

Fent el recorregut de sud a nord, en 
primer lloc a l’embassament de Tarradets 
un sender de 3,5 km voreja el marge dret 
de l’embassament, és molt recomanable 
fer-lo amb família. Aquí, gaudireu d’unes 
bones vistes i d’espais habilitats per fer un 
pícnic, de miradors per observar ocells 
(no us perdeu la caseta d’observació d’aus 
de la Pineda) i algunes zones de bany.

Una mica més amunt, a la zona de la 
Conca Dellà, hi trobem els estanys de 
Basturs, uns dels pocs estanys d’origen 
càrstic que es poden trobar a Catalunya 
i que estan protegits pel Pla d’Espais d’In-

Senderisme a l’estany Tort, a la Vall Fosca
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Epicentre. Centre de Visitants del Pallars Jussà
Passeig del Vall, 13 · 25620 tremp

973 65 34 70

epicentre@pallarsjussa.cat

www.pallarsjussa.net/ca/epicentre

rística del Pallars Jussà”, finançada 
amb fons FEDER, dins el Programa 
Operatiu d’Inversió en Creixement i Ocu-
pació, que  fomenta el patrimoni natural i 
cultural dels territoris.  

Des de l’estany Gento, punt d’arribada 
del telefèric a la cota 2.200, es poden 
realitzar diferents tipus de caminades, 
pensades per a tots els públics, com ara 
la via verda del carrilet, un camí de 5 
km sense desnivells que segueix l’antiga 
via del carrilet que servia per connectar 
els estanys amb la cambra d’aigües de la 
central hidroelèctrica de Capdella, i que 
passa per petits túnels; el GR11 que ens 
comunica amb Espot i amb la Vall de 
Boí; o diverses rutes pels 32 estanys que 
formen aquesta impressionant zona del 
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici.

Trobareu més informació sobre itineraris 
pel Pallars i embassaments a l’Epicentre, 
el centre de visitants del Pallars Jussà 
(obert diàriament al centre de Tremp) i al 
web www.pallarsjussa.net. 

Seguint amb la ruta per la comarca, 
al seu extrem nord hi trobem l’embas-
sament de Sallente i l’estany Gento, 
separats per 400 metres de desnivell però 
units pel telefèric de la Vall Fosca, 
l’únic de la zona sud dels Pirineus. El 
telefèric està actiu de principis de juliol 
a finals de setembre, de les 8 h i fins a les 
19 h amb viatges cada hora i sempre amb 
la possibilitat de viatges suplementaris a 
partir de 10 persones. 

Jornada per donar a conèixer les activitats nàutiques del Piolet a l’embassament de St. Antoni
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TURISME_ARLES DEL TEC

Les Gorges de la Fou
Arles-sur-Tech

0033 468 391 621

www.canyonsdelafou.com

www.sudcanigo.com

LES GORGES DE LA FOU

REFUGIdeTRABUCAIRES

Les Gorges de la Fou són un 
congost situat a prop del 

municipi nord-català d’Arles-de-
Tec. La profunditat, longitud i 

PUBLICITAT

estretor del pas obert per l’aigua a 
la roca calcària fa 1,7 quilòmetres 
de llarg amb una profunditat de 
150 metres i una separació que, al 
fons, sovint no passa del metre.

No és gratuït que l’indret hagi 
estat titllat com ‘el congost de 
les gorges més estretes del món’. 
Segons la tradició oral, aquest 
indret ha estat refugi habitual de 
bruixes i trabucaires i no va ser 
fi ns a l’any 1928 que un grup de 
veïns les va creuar per primera 
vegada de punta a punta.
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ELS ANIMALS SALVATGES DELS 
PIRINEUS EN EL SEU ESPAI 

NATURAL DE MUNTANYA

Una de les v
isites prefer

ides

per als peti
ts i els gra

ns

Pla del Mir - 66210 LES ANGLES (France) - 0033 (0)4 68 04 17 20 - parcanimalier@aol.com

HORARIS
Estiu del 10/07 al 31/08: 9 h a 18 h*
A l’hivern: 9 h a 17 h*
* Últimes entrades

DAINA REN BISÓ CABRA 
SALVATGE MARMOTA ISARD 
MUFLÓ CABIROL CÈRVOL 
PORC SENGLAR LLOP ÓS BRU



A 10 km de puigcerdà i a 5 km de Llívia

Route de Vedrignans. 66800 Saillagouse Route de Puigmal. 66800 Err

LLOGUER DE XALETS EQUIPATS - TARIFES

2 Parcs Residencials

EL PASTURALLE VEDRIGNANS**** ****

EN LLOGUER O EN VENDA
Situat al centre de la Cerdanya francesa i del parc regional dels 
Pirineus catalans. Prop de Puigcerdà, Font Romeu, Puigmal, Eina, Porté 
Puymorens, Les Angles, La Molina, Masella. Destinació privilegiada on 
passar les vostres vacances durant tot l’any.

La tranquil·litat inspira el respecte pel medi ambient. Propera als banys
d’aigua calenta de Llo i el parc aquàtic d’Err, us hi esperen extraordinàries 
passejades per la Vall del Segre i del Puigmal.

Podeu llogar o Comprar xalets equipats per a 4, 6 i 8 persones.

La qualitat dels serveis i el respecte pel medi ambient són els nostres
imperatius. A 300 m de les botigues.

Tel. (00 33) 468 04 04 79    Fax: (00 33) 468 04 06 89
levedrignans66@orange.fr    www.levedrignans.com

Cerdanya Francesa a 1.300 m d’alçada

CERDANYA

BONES VACANCES TOT L’ANY
UNA DESTINACIÓ PRIVILEGIADA PERQUÈ PASSEU UNES

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

D

E XALETS DE FUSTA

VENDA I LLOGUERParcel·les de 240 a 330 m2
2, 3 i 4 habitacions

Totalment equipades
De 55.000  a 175.000€

IVA inclòs, sense despeses de notari
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Osseja ha acollit aquest 
passat 22 de juliol, el 34è 

concurs internacional de Chiens 
de Berger, amb un gran  èxit 
de participació i un bon nivell 
de maneig per part dels pastors 
i gossos participants. Un dels 
atractius ha estat de nou la bene-
dicció dels pastors, ovelles i dels 
gossos d’atura.
Els visitants també  varen poder 
gaudir de la demostració de tall 
d’herba amb cavall de tir, i de 
l’exposició del carro utilitzat per 
fer la verema a França als anys 
40 i 50 amb explicació de com es 
feia i com ha anat evolucionant.
Els més petits varen poder 
gaudir dels Jocs de fusta per la 
quitxalla a  més animació musi-
cal amb “xucla cabres”.
El mercat artesanal de produc-
tes locals i restauració tipus 
“fast” i “slowfood” amb Assado 
argentí va complementar un es-
deveniment que situa a Osseja 
com una de les cites obligades 
de l’estiu. 
Osseja és una visita recomanable 

OSSÉJA

OSSEJA ASSOLEIX DE NOU L’ÈXIT
EN LA DEMOSTRACIÓ DELS

CHIENS DE BERGER

Ajuntament d’Osséja
Plaça de Saint-Paul

66340 Osséja

Tel.+33 4 68 04 53 40

Fax: +33 4 68 04 62 95

www.osseja.com

durant tot l’any. Les seves festes i 
tradicions tenen un fort atractiu 
pel visitant a partir de les visites 
al mateix municipi on es troba 

l’església romànica de Sant Pere 
o de les caminades al seu entorn 
de la vall de Vanéra  i del mag-
nífi c estany.



PRATS DE MOLLÓ LA PRESTA

VISITA 
TEATRALITZADA

Monument obert cada dia fi ns al 16 de setembre d’11 a 13 h i de 14 a 18 h

Ofi cina de Turisme - 00 33 (0)4 68 39 70 83
www.pratsdemollolapreste.com

EXPOSICIÓ 
TEMPORAL

del 8 de juliol al 26 d’agost (excepte els dissabtes)

i els diumenges 2, 9 i 30 de setembre

Vauban - s. XVII

Per Catalunya!
Vida i mort de

Lluís Companys

Del 10 d’agost al
16 de setembre de 2018
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PARC NATURAL_RIPOLLÈS

LA FLORA I FAUNA 
El parc acull una gran diversitat 
de fauna i de flora protegida. 
Hi destaquen les aus com l’àliga 
daurada o l’arpella pàl·lida, 
mamífers com l’isard, mol·luscs 
endèmics, el ratpenat de cova o 
el cranc de riu autòcton, entre 
altres.

El nou Parc Natural de les 
Capçaleres del Ter i del 

Freser és un exemple de mosaic 
paisatgístic d’alta muntanya molt 
valuós ecològicament, amb zones 
que inclouen diverses espècies 
endèmiques dels Pirineus i una 
gran mostra de fauna i vegetació.

RIqUesA NAtURAL 
Aquest espai, que té 12.500 
hectàrees ubicades en vuit 
municipis del Ripollès, esdevé 
un magnífic espai natural 
d’alta muntanya que permetrà 
augmentar el grau de protecció de 
l’espai d’interès natural, impulsat 
pel Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya. 

parc natural
delPIRINEU

parc natural de leS capÇalereS del ter I del FreSer

La vegetació dominant, en aquest 
nou parc natural, són els prats 
alpins i subalpins, i les pinedes 
de pi negre amb neret ocupen les 
zones inferiors als 2000 metres 
d’altitud.

Mentre que a les parts més baixes 
hi creixen rouredes i pinedes 
de pi roig, que han tingut una 
important expansió arran de 
l’aprofitament fustaner.
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Consell Comarcal del Ripollès
Carrer del Progrés,22

17500 Ripoll

972 70 32 11

www.ccripolles.cat

Ajuntament de Queralbs
Plaça de la Vila, 3

17534 Queralbs

972 72 73 61

www.ajqueralbs.cat

RIPOLLÈS_PARC NATURAL

TURISME VERD
Aquest Parc serà un bon 
catalitzador de l’economia 
verda enfocada al turisme 
agroalimentari, l’ecoturisme, 
els serveis d’informació i 
interpretació, la restauració del 
patrimoni natural i cultural, 
les activitats d’aventura o 
d’observació de la natura. 

parc natural
delPIRINEU

parc natural de leS capÇalereS del ter I del FreSer

PUBLICITAT

COMERCIALIZADORA

C. Sant Pere, 6 - 17500 RIPOLL
Tel. 972 70 00 94 - Fax 972 70 37 03

lersa@lersaelectricitat.com
www.lersaenergia.com

Energia neta del Ripollès,
pel Ripollès



46 sortida

Taüll ja té la  distinció que  
l’atorga l’Agència Catala-

na de turisme  a diferents pobles 
que tenen un “encant”, entès 
aquest com un atractiu o bellesa 
especial, en el seu conjunt, que 
pot arribar a enamorar o captivar 
el visitant.

turismE_VALL DE BOÍ

Es valoren diferents aspectes del 
poble, tan arquitectònics, urbanís-
tics, patrimonials, mediambientals 
com socials i turístics.

Taüll, amb les dues esglésies 
romàniques  Patrimoni Mundial, 
Sant Climent i Santa Maria, la 
baixada de falles també Patrimoni 
de la Unesco, els balls tradicionals 
del tercer diumenge de juliol, la 
seva construcció perfectament 
ordenada de pedra i pissarra, els 
seus carrers empedrats, la seva ac-
tivitat ramadera i sobretot la seva 
gent, no ha deixat cap dubte  als 
tècnics i experts per formar part 
d’aquest segell.

Taüll
Poble  amb encant  
de catalunya
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VALL DE BOÍ_TURISME

Patronat de turisme de la Vall de BoÍ
Passeig de Sant Feliu, 43

25527 Barruera

973 69 40 00

vallboi@vallboi.cat

www.vallboi.cat

El segell, acabat de crear, co-
mença a funcionar amb 9 pobles 
certificats de tot el territori català, 
pobles que a partir d’ara com-
partiran en una xarxa, les pro-
blemàtiques i també les diferents 
experiències que s’hi poden viure, 
així com un treball conjunt amb 
l’Agencia Catalana de Turisme 
per tal de fer-ne una promoció 
responsable.

La Vall de Boí, afegeix la certifi-
cació de Taüll com a  poble amb 
Encant a la que ja té actualment 
de destinació de natura i munta-
nya en família.
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turisme

la colònia güell

la cripta gaudí

El desenvolupament de la Colònia 
Güell es va iniciar l’any 1890 a 
iniciativa de l’empresari Eusebi Güell 
en la seva finca Can Soler de la Torre, 
situada a Santa Coloma de Cervelló.

L’interès per allunyar-se dels conflictes 
socials existents a la ciutat va fer que 
la nova indústria es plantegés en el 
marc d’una Colònia industrial; amb 
les cases dels obrers al costat de la 
fàbrica, integrades en la mateixa 
propietat, constituint un nucli urbà 
amb personalitat pròpia i amb la seva 
vida social i econòmica tutelada per 
l’empresa.

A diferència de la gran majoria de 
colònies industrials de Catalunya, 
Eusebi Güell va procurar millores 
socials per als treballadors i va aplicar 
la seva condició de mecenes de la 
cultura. Així va dotar a la colònia 
d’equipaments culturals i religiosos i 
va incorporar el corrent modernista a 
les noves construccions, encarregant 
projectes a diversos arquitectes, i 
singularment a Antoni Gaudí la 
construcció de l’església.

Els paletes mestres d’obra van deixar 
també la mostra del seu talent en 
molts dels edificis, com és especialment 
visible en la varietat de cornises i 
detalls de les façanes.

Les colònies industrials estaven 
concebudes com una organització 
socioeconòmica que tenia com 
a finalitat primera la producció 
industrial. La fàbrica ocupava la major 

part del temps dels homes i dones 
de la Colònia, per a ells i elles era la 
garantia de tenir un salari regular en 
uns temps de precarietat econòmica.

Així i tot, el moviment sindical i les 
reivindicacions obreres van arribar 
a la Colònia amb el pas dels anys. 
Al començament de la guerra civil 
la fàbrica va ser col·lectivitzada i 
gestionada pels seus treballadors. 
Acabada la guerra, va ser restituïda a 
la família Güell, que l’any 1945 la va 
vendre a la família Bertrand i Serra.

La Colònia Güell es va mantenir 
al marge del creixement urbanístic 
desorbitat dels anys 60 i 70 en 
conservar-se com una propietat 
gairebé compacta. En el marc de 
la crisi del sector tèxtil, l’any 1973 
la fàbrica va cessar la seva activitat, 
produint un gran impacte social en la 
Colònia.

L’any 1990 el conjunt de la Colònia 
Güell va ser declarat Bé d’Interès 
Cultural - Conjunt Històric i es va 
establir la protecció dels edificis 
més rellevants, així com de les 
característiques generals d’edificació.

Amb el canvi de segle, va començar la 
rehabilitació dels edificis de la fàbrica, 
l’església, l’antiga cooperativa de 
consum i la plaça Joan Güell, així com 
la millora de l’entorn. L’any 2002, 
amb motiu de l’any internacional 
Gaudí, es va implantar l’organització 
del servei de visites al conjunt de la 
Colònia.

Quan Eusebi Güell li encarrega, 
l’any 1898, al seu bon amic Antoni 
Gaudí que construeixi l’església de la 
colònia li diu, textualment, que faci el 
que vulgui. No li posa límits, ni en el 
pressupost, ni en el tipus d’obra.

Durant els anys següents Gaudí va 
realitzar diversos estudis previs. L’any 
1908 es va iniciar la construcció del 
Temple. L’ambiciós projecte preveia 
una església amb dues naus, inferior i 
superior, rematada per diferents torres 
laterals i un cimbori central de 40 
metres d’altura.

L’any 1914 els fills d’Eusebi Güell 
van comunicar a Gaudí que no 
seguiria finançant les obres en curs. 
Al novembre de l’any següent el bisbe 
de Barcelona beneïa la nau inferior, 
l’única que es va arribar a construir.
 
La Cripta va ser declarada Patrimoni 
de la Humanitat per la UNESCO el 
juliol del 2005.

turiStren
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les termes romanes

sortida 49

turisme

Les termes romanes de Sant Boi són 
els banys privats pertanyents a una 
vil·la romana del Baix Imperi més 
ben conservats de Catalunya. Es van 
construir a finals del segle II dC, un 
dels períodes de major esplendor 
econòmic de la zona, gràcies a la 
producció de vi, i van funcionar fins al 
segle V dC.

Les termes estaven formades per 
dos cossos d’edificació paral·lels. 
L’un contenia les cambres fredes: 
l’apodyterium (vestidor), el frigidarium 
i la cella piscinalis (sala i piscina 
fredes). L’altre albergava les cambres 

calentes: tepydarium (sala tèbia), 
sudatorium (sala de bany de vapor) i 
caldarium (sala de bany calent). A sota 
del frigidarium també es va localitzar 
un centre de producció d’àmfores dels 
anys 30-20 del s. I aC.

Al segle XVII s’hi va construir una 
casa al damunt, la qual cosa n’ha 
permès una millor conservació. El 
1998 les termes romanes es van 
inaugurar oficialment amb la coberta i 
aspecte actual.

El mes de juliol de 2016 han 
estat declarades, pel Govern de la 
Generalitat de Catalunya, com a “Bé 
Cultural d’Interès Nacional”.

Les termes es van localitzar l’any 
1953 gràcies a un document de 1826, 
interpretat per l’historiador santboià 
Carles Martí i Vila. Ramon Mas i 
Campderrós va encetar-ne l’excavació 
que, un any després, va continuar 
sota la direcció de l’arqueòleg Josep 
de Calassanç Serra i Ràfols. L’any 
1959 la Diputació de Barcelona va 
promoure la construcció d’un edifici 
per protegir les restes.

tUrIstren
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salut_esplugues de llobregat

Protegeix els teus 
ulls del sol i dels 

raigs ultraviolats (uv)
Una exposició perllongada a la 
radiació UV solar pot produir 
efectes aguts i crònics en la salut 
de la pell, els ulls i el sistema 
immunitari. La radiació UV, de 
forma aguda, pot produir reacci-
ons oculars de tipus inflamatori, 
com la queratitis actínica. Entre 
els efectes crònics cal destacar la 
producció o acceleració de cata-
ractes, així com l’aparició de lesi-
ons conjuntivals, com el pterigi, i 
en la pell de les parpelles, com els 
carcinomes.

En l’època estival el risc de 
patir alguns problemes 

oculars pot augmentar, a causa 
de múltiples factors com el sol, 
aires condicionats, piscines... Per 
aquest motiu, és important prote-
gir adequadament els teus ulls a 
l’estiu, especialment els nens i la 
gent gran.

 

Protegeix
els teus ulls a l’estiu
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esplugues de llobregat_salut

text: Dra. Maria Pilar Prats, especialista en Oftalmologia de Clínica Diagonal

A continuació, exposem alguns 
consells per a la protecció ocular 
enfront del sol:
· Mai miris directament al sol, 
encara que els teus ulls estiguin 
protegits amb ulleres de sol.
· Evita les llargues exposicions al 
sol i les hores centrals del dia.
· Entre les 10h del matí i les 14h 
es rep fins al 60% de la radiació 
UV de tot el dia.
· No prenguis el sol amb les lents 
de contacte posades. Si les portes, 
assegurat que són lents amb filtre 
per raigs UV de bona qualitat.
· Pren el sol amb els ulls tancats, 
fins i tot amb les ulleres posades.
Utilitza ulleres de sol amb filtres 
protectors homologats que blo-
quegin el 100% dels raigs UV.
· Molt important! Les ulleres fos-
ques sense filtre o amb un filtre de 
mala qualitat poden ser perilloses, 
ja que fan que la pupil·la es dilati 
i que la quantitat de raigs UV que 
entra als ulls sigui més gran.
· Completa la protecció dels teus 
ulls usant un barret o una gorra 
amb visera.
· Cal tenir especial cura dels 
nadons i els nens, ja que són més 
sensibles a la radiació UV.

Protegeix
els teus ulls a l’estiu

Protegeix els teus 
ulls a l’aigua

Les piscines poden ser un focus 
important d’irritacions i infec-
cions oculars a l’estiu. Poden 
afectar-se la conjuntiva (conjun-
tivitis), la còrnia (queratitis) o 
ambdues (queratoconjuntivitis). El 
grau d’afectació pot ser des d’una 
simple irritació lleu fins a una in-
fecció greu, com pot ser la quera-
titis infecciosa per Acanthamoeba 
(una ameba que quan envaeix la 
còrnia pot produir efectes devas-
tadors sobre l’ull).

Protegeix els teus 
ulls de la sequedat i 

de l’aire condicionat
A l’estiu hi ha molts factors que 
poden influir en l’augment de 
la sensació de sequedat ocular. 
L’ús d’aire condicionat és un dels 
desencadenants més importants 
d’ull sec. La sequedat ocular pot 
ocasionar molèsties com picors, 
ardor, visió borrosa, sensibilitat 
a la llum i sensació de sorra a 
l’ull. Per minimitzar l’aparició 
d’aquests problemes pots seguir 
aquests consells:
· Utilitza l’aire condicionat el 
menor temps possible i tracta de 
posar-lo a potència baixa.
· Realitzar un manteniment 
adequat de les instal·lacions de 
ventilació per evitar infeccions.
· Quan vas en cotxe, orienta les 
sortides d’aire de manera que no 
quedin orientades cap als teus ulls
· Utilitza llàgrimes artificials per 
evitar la sequedat ocular que pro-
dueixen les altes temperatures.
· Si fas servir lents de contac-
te, procura mantenir-les netes i 
recorda no portar-les més de 10 
hores seguides.

com s’ha d’actuar 
davant els Problemes 

oculars a l’estiu?
El més important és fer una bona 
prevenció, però si aquest estiu 
tens problemes oculars no dubtis 
en acudir al teu oftalmòleg per a 
la seva valoració i tractament.

A la platja, la sal de l’aigua també 
pot produir irritacions, de mane-
ra que també és important que 
segueixis algunes recomanacions:
· Utilitza ulleres de piscina o 
ulleres de busseig per protegir els 
teus ulls del clor, de la sal marina 
i dels bacteris o fongs que poden 
estar presents a l’aigua. Si no tens 
ulleres de bussejar evita obrir els 
ulls sota l’aigua.
· Evita nedar amb les lents de 
contacte posades, ja que poden 
infectar-se.



52 sortida



sortida 53

arles de tec_patrimoni

L’abadia benedictina de Santa 
Maria d’Arles sur Tech, fun-

dada l’any 778, pot presumir de ser 
l’abadia carolíngia més antiga de 
Catalunya. Quan es va fundar, l’aba-
dia primitiva es va establir damunt les 
ruïnes de les termes romanes al lloc 
dels actuals banys d’Arles.

Al segle IX, després de les terribles 
incursions normandes, recercant més 
seguretat, els monjos van traslladar 
l’abadia a l’indret actual, sota la 
direcció de l’abat Sunifred, membre 
de la família comtal rossellonesa. Sota 
aquesta protecció comtal, després 
de la dels Comtes Reis de Barcelona 
que el van succeir, assegurà a l’abadia 
privilegis, proteccions i donatius de 
santes relíquies.

Nombrosos donatius van permetre a 
Santa Maria del Vallespir una forta 
empenta, posant-la a les primeres files 
de les abadies catalanes a l’Edat Mit-
jana. A partir de llavors, es va proce-
dir a noves regles de creació artística 
per edificar i adaptar l’abadia: l’edifici 
i les obres preromànics, el gòtic i el 
barroc en són testimonis.

La seva església és un dels edificis 
romànics més interessants d’aquesta 
època i té una considerable unitat. 
El gruix de l’obra és del segle XI. És 

Santa Maria 
d’arleS de tec

una passejada 
per la història 
del Vallespir

Oficina de Turisme d’Arles de Tec
le palau

66150 arles-sur-tech 

tel : 33(0)4 68 39 11 99

www.tourisme-haut-vallespir.com

de planta basilical, amb tres naus i 
tres absis. No té transsepte. Totes les 
naus tenen volta de canó, les laterals 
corresponen a la construcció que es 
va consagrar el 1.046 i la central, 
lleugerament apuntada, molt possi-
blement cal situar-la a l’època de la 
segona consagració (1157).

L’església romànica compta amb un 
gran orgue del segle XV que va ser 
restaurat al segle XVIII. El Claus-
tre gòtic dels segles XIII s’adjunta a 
l’església. 

Davant del temple s’hi troba un Sant 
Sepulcre, sarcòfag del segle IV. Se 
situa en un indret secret, amagat, i 
conté les relíquies dels Sants Abdó i 
Sennen. 

Una recomanació: no deixeu de visi-
tar el centre històric de la nostra vila:  
el recorregut pels vells llocs històrics i 
els seus carrers antics.
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