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Entrem a la tardor i el 
calendari, obre les da-

tes on les tradicions tenen un 
protagonisme important com 
són les fi res. Entorn dels motius 
econòmics que en els seus orígens 
van suposar les fi res, a diferents 
indrets de Catalunya, Catalunya 
Nord i Andorra, actualment s’hi 

mouen activitats molt interessants 
per visitar pobles i viles. Dels 
costums de la compravenda de 
bestiar i altres productes ara hi ha 
propostes seductores per anar a 
passar dies, i descobrir territori i 
gaudir dels serveis i visites a molts 
llocs. SORTIDA proposa les més 
interessants per aquestes dates.

FIRA DE SANTA TERESA I
FIRA CATALANA DE L’OVELLA
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FIRA DE SANT ERMENGOL
FIRA DE FORMATGES
ARTESANS DEL PIRINEU

ELS COLORS
DE LA TARDOR
A LA VALL DE BOÍ

A RIPOLL



La Fira de formatges artesans 
del Pirineu és un dels eixos 

vertebradors de la Fira de Sant 
Ermengol i una de les seves acti-
vitats més singulars. Espai de con-
centració on trobar el bo i millor 
de les produccions formatgeres 
del Pirineu, és  també un àmbit 
d’aprenentatge i d’intercanvi de 
coneixements.

La Fira de formatges artesans del 
Pirineu celebrarà aquest 2018 la 
seva 24a edició, sempre en cons-
tant evolució i amb una bona 
salut.

FIRA_LA SEU D’URGELL

sant ermengol
FIRA DE FORMATGES ARTESANS DEL PIRINEUfi

ra
 d

e
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La mostra es va iniciar l’any 1995 
a la plaça dels Oms, amb una 
trentena de participants. D’ales-
hores ençà, el nombre de for-
matgeries i d’expositors ha anat 
creixent i la mostra va haver de 
traslladar-se a l’espai poliesportiu 
de la Seu.

Aquest any la mostra comptarà 
amb 47 artesans formatgers del 
Pirineu que ofereixen més de 
150 varietats diferents de format-
ges elaborats per ells mateixos.
El formatge convidat d’enguany 
és de València, Heretat de 
Pere.  Els formatges que produ-
eixen són fets directament de la 
llet de les seves cabres, les quals 
tenen una alimentació lliure, cosa 
que els proporciona una matèria 
primera d’excel·lent qualitat. La 
maduració dels formatges es fa a 
una cova natural sense cap tipus 
de fred o eixugada artificial. Sense 
additius químics, cada formatge 
de l’Heretat de Pere és una peça 
única. Ha estat primer premi 
al millor formatger artesà de la 
Comunitat Valenciana a Gastrò-
noma 2017.
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LA SEU D’URGELL_FIRA

Ajuntament de La Seu d’Urgell
Plaça dels Oms, 1 · 25700 La Seu d’Urgell

Tel. 973 35 00 10 · Fax. 973 35 01 65

www.laseu.cat · fi rasantermengol@aj-laseu.cat

Aquest any es podrà gaudir de la 
Fira de Formatges Artesans 
del Pirineu des de divendres 19 
a les 17:00 h i fi ns diumenge 21 a 
les 21:00 h.

L’entrada és gratuïta i els visitants 
poden adquirir un tiquet de de-
gustació que dóna dret a 5 tastos 
de formatge. El tiquet té un cost 
de 8 euros i també inclou un tast 
de productes agroalimentaris de 
proximitat a l’Espai Tast km0.

La Fira també acull un estand de 
vi -Celler Castell del Remei-; 
de cervesa -La Minera de Sant 
Joan de les Abadesses-; i d’ai-
gua -Pineo-.

A la fi ra també hi trobem di-
versos espais monogràfi cs que 
mostren les fortaleses del territori: 
la mostra ramadera, la fi ra d’arte-
sania del Pirineu, els Encants dels 
Canonges, l’Autofi ra,  la fi ra de 
productes ecològics del Pirineu... I 
les més de 300 parades ambulants 
que s’estenen pels carrers la Seu.

SANT ERMENGOL
FIRA DE FORMATGES ARTESANS DEL PIRINEU
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A partir del 15 d’octubre i 
fins a mitjans del mes de 

novembre, els restaurants de Pa-
lafrugell tornen a oferir la campa-
nya gastronòmica de “El Niu”.
 
Cal destacar que en la darrera 
edició de la campanya palafruge-
llenca  es van servir més de 300 
menús, una xifra que es manté 
respecte anys anteriors i que mos-
tra la fidelitat a plat típicament 
genuí de la cuina més autòctona.

El NIU
El Niu és un plat molt antic, d’ori-
gen palafrugellenc, que en els seus 
inicis no s’hi posava carn. Es trac-
tava d’un plat de quaresma i es 
feia amb tripa de bacallà, ou dur, 
peixopalo i patata. Amb el temps 
es va anar enriquint; els pescadors 
van afegir-hi sèpia i els surers el 
van completar amb aviram de 
cacera i fins i tot salsitxes. És un 
plat d’hivern, que les colles de 
surers de Palafrugell solien anar a 
menjar els dilluns a la barraca.

La preparació d’aquest plat és 
molt llarga; és per aquesta raó 
que, habitualment, no es troba 
a la majoria de cartes dels res-
taurants, i en tot cas cal encarre-
gar-lo. Per aquest motiu és im-
portant remarcar la col·laboració 
dels restaurants que ens ofereixen, 
un any més, la possibilitat de gau-
dir d’aquest plat excepcional.

turisme_palafrugell

Torna
la

campanya 
gasTronòmica

Oficina de Turisme de Palafrugell
avinguda generalitat, 33

17200 palafrugell

+34 972 30 02 28

turisme@palafrugell.cat

www.garoinada.cat

Cal destacar la consolidació d’una 
de les principals novetats de les 
últimes edicions, que era l’aposta 
per fer que Es Niu arribi a totes 
les cases de Palafrugell i rodalia 
que volguessin recuperar o sim-
plement provar el sabor d’aquest 
plat tan tradicional. Des de 
l’Institut de Promoció Econòmica 
es valora positivament la bona 
acollida de la possibilitat que la 
gent s’endugués a casa racions 
preparades d’aquest plat exquisit.



18 sortida



8 sortida



sortida 9

l’aquÀrium
A les màquines expenedores de 
bitllets de les estacions d’FGC de 
la línia Barcelona-Vallès es pot 
comprar sense reserva prèvia el bitllet 
combinat l’Aquàrium que inclou: el 
bitllet d’anada i tornada a l’estació 
de Plaça Catalunya des de qualsevol 
estació de la línia Barcelona-Vallès de 
FGC i una visita lliure a l’Aquàrium. 

la torre bellesguard
A les màquines expenedores de 
bitllets de les estacions d’FGC de 
la línia Barcelona-Vallès es pot 
comprar sense reserva prèvia el bitllet 
combinat Torre Bellesguard que 
inclou: el bitllet d’anada i tornada 
a l’estació de l’Avinguda Tibidabo 
des de qualsevol estació de la línia 
Barcelona-Vallès de FGC i una visita 
lliure amb àudio-guia.

sortida 9
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La Torre Bellesguard fou 
construïda per Antoni Gaudí 

entre 1900 i 1909, amb unes formes 
rectes molt poc habituals a la seva 
obra.

Inspirades en el castell medieval 
de Martí I l’Humà, últim rei de 
la dinastia catalana del Casal de 
Barcelona, qui va viure a Bellesguard 
fins a la seva mort el 1410. Gaudí 
construeix un castell a mig camí entre 
el modernisme i el gòtic i restaura les 
restes del Palau Medieval que formen 
part dels jardins de la finca.

la torre bellesguard

l’aquÀrium
de barCeloNa

TURISTREN

La història de Bellesguard està 
íntimament lligada a la història de 
Catalunya. Són molts els personatges 
i fets històrics que es produeixen a 
Bellesguard, els quals influencien i 
inspiren a Antoni Gaudí per a crear 
una de les seves obres més personals, 
simbòliques i fascinants.

bitllets CombiNats

Situat en l’incomparable marc del 
port de la Barceloneta, al costat 

del mar. L’Aquàrium de Barcelona és 
el centre marí lúdic més important del 
món en temàtica mediterrània.

35 aquaris, 11.000 exemplars de 450 
espècies diferents, 6 milions de litres 
d’aigua i un immens Oceanari, fan 
d’aquest centre un espectacle únic 
i una referència d’oci per a totes les 
edats.

Per a més informació consulteu: www.turistren.cat

L’Aquàrium de Barcelona organitza, 
entre moltes altres activitats, divertides 
festes infantils per a tots aquells 
nens i nenes que vulguin celebrar el 
seu aniversari envoltats d’amics, de 
taurons, pops, ratlles, cavallets de mar i 
molts peixos més.

A l’Oceanari, un túnel transparent 
de més de 80 metres de longitud 
t’aproparà als diferents tipus de 
taurons, morenes, peixos guitarra i 
moltes altres espècies.

L’exposició permanent al Planeta Aqua i 
a l’Explora! Us mostrarà la importància 
del medi aquàtic en el planeta Terra i 
on els més petits podran descobrir el 
món de la mar mitjançant els sentits.
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Fa 25 anys que un grup 
d’excursionistes de Sant 

pau de Segúries i Sant Joan de 
les Abadesses, encapçalats per 
Josep Bosch i Josep Clota, varen 
tenir la iniciativa d’organitzar una 
caminada per la via romana. La 
caminada però no tindria sentit 
si els participants no hi anessin 
vestits de romans per a l’ocasió, 
acompanyats per personatges com 
el Cèsar, les esquadres de romans 
de Camprodon i altres elements 
de l’època caracteritzen una festa 
prou arrelada.

XXVanys
TURISME_SANT PAU DE SEGÚRIES

BOI

BOI

CaMInanT PER La VIa ROMana DE sanT PaU DE sEGÚRIEs 

L’ÚLTIM DIUMEnGE 
DEL MEs 
D’OCTUbRE Es 
CELEbRa aqUEsTa 
CaMInaDa 
POPULaR, On ELs 
PaRTICIPanTs 
Es VEsTEIxEn DE 
ROMans I REVIUEn 
L’Us ORIGInaRI 
D’aqUEsTa VIa DE 
COMUnICaCIó

Ajuntament de Sant Pau de Segúries
C/. Guardia, 11

17864 Sant Pau de Segúries

Telf 972 74 70 05

Fax 872 55 80 21

www.santpauseguries.cat

ajuntament@santpauseguries.cat

Amb motiu d’aquest aniversari, 
l’Ajuntament de Sant Pau de 
Segúries ha col·locat una escultu-
ra a l’entrada del poble en forma 
de columna romana feta de ferro 
i il·luminada amb el nom del 
poble, l’autor de l’obra és l’artista 
ripollès Domènceh Batalla, que 
s’inaugurarà el mateix dia de la 
caminada.

La via romana entre Sant Pau de 
Seguries i Sant Salvador de Bianya 
és part de la ruta de comunicació 
antiga entre el Ripollès i la Garrot-
xa. Els arqueòlegs creuen probable 
que aquesta calçada empedra-
da que uneix Sant Salvador de 
Bianya amb Sant Pau de Segúries 
sigui d’origen romà. Podria trac-
tar-se d’un ramal secundari de la 
via Augusta, la qual començava al 
Vallespir i passant pel Coll d’Ares, 
anava a buscar la vall del Fluvià.
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XXVanys
SANT PAU DE SEGÚRIES_TURISME

BOI

BOICaMInanT PER La VIa ROMana DE sanT PaU DE sEGÚRIEs 

El recorregut complet poden ser 
unes 3 hores anar i tornar, però 
sempre podeu fer un trosset, gau-
dir de les vistes i tornar al punt 
de partida. Es tracta d’un traçat 
100% recomanable, a partir de 4 
anys.

Una oportuna acció de neteja i 
de consolidació ha permès que la 
Via Romana, testimoni excepcio-
nal d’un període històric de gran 
transcendència per al nostre país, 
hagi recuperat la seva impor-
tància monumental, mostrant 
una sèrie de murs, guarda-rodes 
i altres elements que posen de 
manifest l’extraordinari treball de 
construcció realitzat uns dos mil 
anys enrere.

dades tècniques

XXVè aniVersari

Temps ...................................3 h
Distància en km ........8,05 km
alçada màxima ............986 m
alçada mínima ..............412 m
Desnivell acumulat
de pujada .......................574 m
Desnivell acumulat
de baixada .....................104 m
Dificultat ............................Fàcil

Dissabte 27 d’octubre
· Inauguració de l’exposició 
de fotografies i documents 
dels 25 anys de la via de 
Josep Bosch al Centre CÍVIC 
“EL MOLÍ”.
17.00 h Estrena de la 
sardana “Via Romana” de la 
compositora Maria Teresa 
Monclús.

Diumenge 28 d’octubre:
08.00 h Esmorzar popular.
10.00 h Inici de la caminada
11.00 h Pregó.
13.00 h Inauguració escultura  
de l’artista Domènceh 
Batalla, a l’entrada del 
municipi al·legòrica a la Via 
Romana de sant Pau de 
segúries.
14.00 h Dinar de 
commemoració del XXV 
aniversari de la Caminada 
per la Via Romana.

LA VIA ROMANA
Les referències més velles d’inves-
tigacions fetes d’aquesta via daten 
del segle XVII. Segons aquestes, 
es tracta d’una via romana secun-
dària important que cobreix el 
trajecte Uncària -Besalú - Vall de 
Bianya - Coll d’Ares. Es tractaria 
d’un brancal de la important Via 
Augusta. Hauria estat construïda 
en època de l’Imperi Romà, si bé 
investigacions recents indiquen 
que es va reformar vers l’any 
1729 per garantir la circulació 
segura de les tropes.
La Via de Capsacosta és una 
autèntica obra d’enginyeria d’im-
portància monumental i un tes-
timoni excepcional d’un període 
històric de gran transcendència 
per al nostre país.
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El Centre històric de Vic és un 
dels espais més emblemàtics 

i amb més caràcter d’Osona i de 
Catalunya, i sens dubte el més visitat 
pels turistes que recorren els estrets 
carrerons d’estructura medieval amb 
ganes de descobrir tot allò 
que la ciutat té per 
oferir.

Una passejada pel 
centre històric de Vic 
permet contemplar 
exemples de tots els 
estils arquitectònics i 
artístics que els més de 
dos mil anys d’història de 
la ciutat han deixat com 
a llegat. Edificis com el 
temple romà, la catedral, 
les esglésies barroques, 

turismE_ViC

El Temple Romà i el Castells 
dels Montcada: aquest punt, un dels 
més elevats del territori, va ser l’escollit 
en el segle segon pels habitants de la 
romana Auso per aixecar el temple, 
i segles després va acollir la primera 
torre de defensa i el castell dels Mont·
cada, senyors feudals de Vic. Actual·
ment s’hi pot veure el temple restaurat 
i dues de les parets del castell.

La Catedral: a la part baixa, a prop 
del riu, es on és va fundar al segle XI 
les esglésies de la catedral i els altres 
edificis que formaven l’alou bisbal. 
Al seu voltant hi va créixer un nucli 
de població anomenat barri d’Auso, 
Vicus Ausonensis, d’on prové el nom 
de Vic. D’aquella època en resten 
avui la cripta i el campanar romànics. 
A més, a la catedral actual s’hi pot 

UN
RECORREGUT
PEL
CENTRE
HISTÒRIC
DE

VIC
l’hospital de la Santa Creu, el con·
junt de cases senyorials, les col·
leccions del Museu Episcopal, entre 
altres, fan que Vic sigui considerada 
una ciutat d’art.

El centre històric, un espai ac·
cessible a peu, queda limi·

tat pel perímetre de les 
rambles, que segueixen 
el traçat de les antigues 
muralles, i inclou els tres 
punts a partir dels quals 
es va configurar l’es·
tructura urbana de Vic. 
L’entramat de carrers 
que van sorgir per anar 
d’un a l’altre és la base de 
la ciutat actual:
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Oficina de turisme de Vic
Plaça del Pes - Llotja del Blat

08500 vic

938 862 091

turisme@vic.cat

www.victurisme.cat

www.vic.cat

admirar entre altres coses el claustre 
gòtic, el retaule de Pere Oller del 
segle XV, la capella barroca de Sant 
Bernat Calbó i les pintures murals de 
J.M. Sert (1874 -1945). La decoració 
de la seu vigatana és l’obra cabdal 
del muralista barceloní de fama 
internacional. Va rebre l’encàrrec al 
principi de la seva carrera i va acabar 
de pintar-la per segona vegada poc 
abans de morir, després que la prime-
ra decoració fos destruïda durant la 
guerra civil. 

El Mercadal: la plaça Major és el 
cor de la ciutat, punt de trobada per 
excel·lència, i l’espai on tenen lloc els 
esdeveniments més importants. Tan-
mateix, l’activitat fonamental de la 
plaça des de l’època medieval són els 
mercats. Aquesta funció va ser la que 
va determinar les seves dimensions i 
característiques. Actualment, el mer-
cat s’hi celebra cada dimarts i cada 
dissabte i, a més de la gent de Vic i 
comarca, atreu nombrosos visitants 
de les comarques veïnes.

Tot i el seu interès com a conjunt, el 
centre històric de Vic acull edificis 
que per si sols mereixen una atenció 
especial. A part dels esmentats ante-
riorment, hi trobem la Casa de la 
Ciutat amb l’edifici de la llotja del s. 
XIV, les Muralles, el Pont romà-
nic, l’Hospital de la Santa Creu, 
diversos convents, esglésies barroques 
i cases senyorials. 

Tot i això, el que ningú s’hauria de 
perdre és el Museu Episcopal 
de Vic, declarat museu d’interès 
nacional, que conserva una magní-
fica col·lecció d’art medieval amb 
obres mestres de pintura i escultura 
del romànic i del gòtic català. Les 
col·leccions d’orfebreria, teixit, 
forja, vidre i ceràmica ofereixen un 
complet recorregut per la història de 
l’art litúrgic i de les arts decoratives 
a Catalunya. Aquest fons de valor 
excepcional, integrat per més de 
29.000 peces, s’exhibeix en un edifici 
contemporani situat al costat de la 
Catedral, en ple centre històric.
 
Per facilitar la visita, una ruta turísti-
ca senyalitzada enllaça 30 punts que 
es recorren en una hora aproxima-
dament, i que ens expliquen la ciutat 
amb fets i dades, però també amb re-
cords, curiositats i anècdotes. L’itine-
rari, circular, se segueix amb l’ajuda 
d’un fullet o de dispositius mòbils i un 
sistema de codis QR permet contem-
plar amb fotografies i vídeos l’interior 
dels edificis. Altres opcions de visita 
són el lloguer d’audioguies i les visites 
guiades programades per l’oficina o 
organitzades a la carta per a grups. 
Sigui com sigui, deixar-se perdre pels 
carrers del centre històric és un plaer 
imprescindible per qui vulgui copsar 
l’autèntica essència de Vic.
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salut_esplugues de llobregat

 Segons el grau d’intensitat de la 
cremada, els símptomes poden ser 
des d’un lleu enrogiment de la pell, 
a un enrogiment sever d’aquesta, 
sensibilitat, dolor, inflor, calor al 
tacte, aparició de butllofes o fins i 
tot reaccions més greus com febre, 
nàusees i calfreds. En general es 
tracten de símptomes temporals 
que desapareixen amb el pas dels 
dies, però és important destacar 
que les conseqüències d’aquest 
dany solar són permanents. Els 
efectes negatius de les cremades 
solars tenen conseqüències a llarg 
termini, com ara el desenvolupa-
ment de càncer de pell i l’envelli-
ment prematur de la pell.

Després d’una llarga expo-
sició de la pell al sol amb 

insuficients mesures de fotopro-
tecció, es produeixen cremades 
solars. La capacitat de la melani-
na de protegir la pell de la llum 
ultraviolada és limitada i diferent 
segons cada tipus de pell. Els foto-
tips de pell clara són més vulne-
rables a aquest tipus de radiació, 
mentre que la quantitat de me-
lanina dels fototips de pell fosca 
és més gran, i per tant, toleren 
una major exposició al sol sense 
desenvolupar una cremada. En 
qualsevol cas, si excedim aquesta 
capacitat protectora de la melani-
na, apareixen cremades a la pell.

Com Cal aCtuar davant
d’una cremada solar?
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text: Dr. Alejandro Fernández Casado, especialista en Dermatologia de Clínica Diagonal

Davant d’una cremada solar el 
primer que hem de fer és evi-
tar com sigui l’exposició al sol. 
S’aconsella l’ús de roba folgada i 
de cotó, aplicar crema hidratant 
i fred local per alleujar la cremor 
i el dolor, fer banys o dutxes amb 
aigua freda i beure molta aigua 
per recuperar la hidratació del 
cos. En cas d’aparició de butllofes, 
no s’han de manipular ni explo-
tar-les, ja que podrien infectar-se.

Com Cal aCtuar davant
d’una cremada solar?

Passades les primeres 48 hores des-
prés de la cremada, les molèsties 
comencen a disminuir i a remetre i 
acabaran per desaparèixer  passats 
uns dies. No obstant això, el dany 
solar està fet i és irreversible. Està 
demostrat que hi ha una relació 
directa entre la fotoexposició i el 
desenvolupament de càncer de 
pell. El melanoma està estreta-
ment vinculat amb les cremades 
solars, sobretot en la infància. Així 
doncs, es considera que una perso-
na té el doble de risc de desenvolu-
par un melanoma si ha patit cinc o 
més cremades solars durant la seva 

vida. En referència als càncers de 
pell no melanoma (el carcinoma 
basocel·lular i el carcinoma esca-
tós), es correlacionen amb l’acu-
mulació de sol a la pell al llarg dels 
anys, és a dir, amb el dany causat 
per anys de bronzejat.

Per aquest motiu, no hem d’obli-
dar la premissa bàsica: no cre-
mar-se. I per no cremar-se n’hi 
ha prou amb uns bons hàbits de fo-
toprotecció, que es resumeixen en:
• Evitar l’exposició al sol durant 
les hores de major intensitat (de 
12h a 17h). En cas d’estar a l’ex-
terior, buscar l’ombra.
• Utilitzar roba que cobreixi al 
màxim el nostre cos.
• Utilitzar un barret o gorra que 
cobreixi bé el nostre cuir cabellut 
i protegeixi la cara, el clatell i les 
orelles.
• Aplicar fotoprotectors solars 
adequats al tipus de pell i a l’acti-
vitat a realitzar. És recomanable 
adquirir l’hàbit d’aplicar fotopro-
tector a la cara cada matí. A partir 
d’aquí, reforçar-lo i aplicar de 
forma generosa a les zones desco-
bertes quan es realitzi una activi-
tat a l’exterior. No oblidar repetir 
l’aplicació passades unes hores.
• En dies ennuvolats, la radiació 
ultraviolada també té un efecte di-
recte sobre la nostra pell, ja que els 
núvols no la cobreixen íntegrament. 
Per això, no hem d’oblidar aquestes 
mesures en dies ennuvolats.

La fotoprotecció en la infància és 
especialment important, ja que els 
danys soferts en els primers anys 
de vida són els que més conse-
qüències negatives tenen. Així 
doncs, hem de ser molt estrictes 
amb la fotoprotecció dels nens i 
ensenyar bons hàbits de fotopro-
tecció que s’instaurin i propaguin 
a les següents generacions.
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Les Fires de Sant Narcís 
tornen a Girona del 26 

d’octubre al 4 de novembre. 
Durant deu dies, la ciutat bullirà 
d’activitats per a tots els públics i 
interessos.

SANT NARCÍS
GIRONA_FIRA

AJUNTAMENT DE GIRONA

GIRONA DEL 26 D’OCTUBRE AL 4 DE NOVEMBRE

LES FIRES DE

Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1

17004 Girona

 Tel.: 972 419 010

 www.girona.cat 

www.girona.cat/fi resdesantnarcis

En l’àmbit musical, els caps de 
cartell seran La M.O.D.A., pre-
sent en gairebé tots els festivals 
estatals; Els Amics de les Arts, 
que faran a Girona el concert 
de comiat de la gira del disc Un 
estrany poder en la que serà la seva 
primera actuació a la Copa; Els 
Catarres, que arribaran a Fires 
per tercer cop i hi presentaran el 
seu darrer àlbum; Dr. Calypso, 
que pararan a Girona en el marc 
de la gira de comiat pels seus 30 
anys damunt dels escenaris, i Xavi 
Sarrià i El Cor de la Fera, que 
presentaran el seu darrer treball a 
l’escenari de la Copa.

Per més informació consulteu: www.girona.cat/fi resdesantnarcis
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La Ruta del Ter, creada i 
gestionada pel Consorci 

del Ter (www.consorcidelter.cat), 
és un recorregut que ressegueix 
el curs del riu Ter i que es pot fer 
tant a peu (ruta senderista), com 
en bicicleta (ruta ciclista). Enllaça 
dos pols d’atracció turística: els 
Pirineus i la Costa Brava. L’iti-
nerari ofereix la possibilitat de 
conèixer i descobrir el riu, des del 
seu naixement a Ulldeter (Setca-
ses), a 2.200 metres dins el Parc 
Natural de les Capçaleres del Ter 
i del Freser, fins a la desemboca-
dura a la Mediterrània, a la Gola 
del Ter (Torroella de Montgrí 
– l’Estartit), al Parc Natural del 
Montgrí, les Illes Medes i el Baix 
Ter. Bona part del recorregut està 
inclòs a la Xarxa Natura 2000.

La ruta permet descobrir el 
llegat que el riu ha anat deixant a 
banda i banda de les seves ribes, 
símbols del dinamisme de la seva 
gent. També s’hi pot observar un 
paisatge canviant: alta muntanya 
alpina, mitja muntanya, agrari, 
costaner, urbà, riberenc i aigua-
molls. Al llarg del seu recorregut 
es distingeixen clarament cinc 

turisme_gironès

PuBLiCitAt

la ruta del

ter
paisatges lligats a territoris molt 
diversos entre si: Pirineus, Me-
andres d’Osona, Embassaments 

de Sau-Susqueda-el Pasteral, 
del Pasteral a Girona i Plana del 
Baix Ter.

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,
per al Ripollès
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La ruta del Ter
93 850 71 52

972 40 50 91

comunicacio@consorcidelter.cat

www.rutadelter.cat

PuBLiCitAt

En la major part del recorre-
gut, ambdues rutes, senderista 
i ciclista, comparteixen traçat, 
sobretot a partir de la pista dels 
embassaments. Durant la ruta hi 
ha una senyalització específica 
de seguiment que permet seguir 
el traçat de principi a fi. La ruta 
a peu, està marcada de color 
verd, i la ruta en bicicleta, de 
color vermell grana. La majoria 
de senyals estan col·locades en 
pals de senyalització existents i 
fanals; també trobareu pilones 
indicadores, adhesius i marques 
pintades en arbres i/o pedres. A 
vegades, per causes diverses, la 
senyalització pateix desperfectes i 
pot causar confusió a l’usuari. Per 

aquest motiu, es recomana baixar 
els tracks GPS de la pàgina web 
de la Ruta del Ter (www.rutadel-
ter.cat), ja que poden ser útils per 
no perdre la pista. Aquest 2018, a 
més, pots seguir la Ruta del Ter a 
través de l’aplicació Natura Local. 

Entorn de la Ruta del Ter, el ma-
teix Consorci del Ter està creant 
rutes dels afluents que connecten 
amb la principal. És el cas de la 
Ruta del Gurri, la Ruta del Freser, 
la Ruta de la Riera de la Gorga, 
la Ruta de la Riera de Les Llos-
ses, la Ruta de la Riera d’Osor, la 
Ruta de l’Onyar o El camí Vora-
mera / Ruta del Brugent. 
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El pas dels verds intensos als 
colors marrons, vermells i 

grocs, ens ajuda a descobrir una 
Vall de Boí diferent, nova, reno-
vada, que es prepara per rebre els 
colors blancs i gris de l’hivern.

El conjunt romànic Patrimoni 
Mundial per la UNESCO, conti-
nua  impertorbable, amb tota la 
seva majestuositat i s’adapta sem-
pre als canvis de coloració que 
pateix el seu entorn, els camins 
històrics que arriben a tots els 
pobles, molts empedrats, deixen 
ara pas a les fulles que cauen dels 
freixes i de la vegetació que hi ha 
al voltant els pobles, i l’arribada a 
l’església ja coneguda es conver-
teix ara en diferent.

turismE_VALL DE BOÍ

rAFEL LOPEZ mONNE

els colors
de la tardor
a la vall de boí
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VALL DE BOÍ_TURISME

SERGI RICART

SERGI RICART

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

Els restaurants adapten la seva 
carta als productes de tardor, on 
els bolets són el gran protagonis-
ta de la gastronomia de la Vall, 
destacant, sobretot, les Jornades 
gastronòmiques del bolet que 
s’organitzen a l’Alta Ribagorça 
durant tot el mes d’octubre i que 
ens fan descobrir plats realment 
exquisits elaborats principalment 
amb bolets.

Els ramats deixen les pastures de 
les muntanyes per baixar als prats 
del fons de la Vall i aprofitar així 
les últimes pastures de la tempo-
rada abans de l’arribada de la 
neu, i ens donen l’oportunitat de 
descobrir aquella preciosa Vall 
ramadera de costum i vida tradi-
cional.

Els colors vius, rosats i vermells, 
estridents es mouen pels camins 
de la Vall, pujant i baixant, amb 
tranquil·litat pels senderistes, 
amb rapidesa pels runners i amb 
fermesa pels excursionistes.

Tots els colors de la tardor convi-
uen en perfecta harmonia sota el 
blau del Cel de la Vall de Boí
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La Serra del Catllaràs, amb una 
extensió total de 6.130,45 m2, 

s’estén per set municipis prepirinencs. 
Un 24,1% de l’espai d’aquesta ma-
jestuosa serra es troba dins el terme 
municipal de la Pobla de Lillet, al 
Berguedà.

L’any 1992, el Catllaràs fou inclòs 
dins el Pla d’Espais d’Interès Natural 
(PEIN) de Catalunya pel seu valor 
biològic. En els seus vessants hi tro-
bem una harmoniosa combinació de 
rouredes, pinedes (pi negre i pi roig), 
i a la part més obaga hi prosperen les 
fagedes.

Referent a la fauna, és territori 
majoritàriament de cérvols, gui-
neus, ducs, aligots, àligues daurades, 
teixons, porcs senglars, picots negres, 
i juntament amb més espècies que hi 
conviuen.

Aquesta bonica serra és un espai per 
a descobrir a través d’un ampli ventall 
d’activitats, com el senderisme, el trail 
running, BTT, l’escalada, etc.

LA VOLTA AL CATLLARÀS
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

Tots els aficionats a l’esport, podran 
gaudir d’una magnífica jornada, en 
un entorn privilegiat.

En aquests mesos de tardor, passejar 
pel Catllaràs és tot un luxe. La xarxa 
de camins senyalitzats que la recorre 
permet passejar per senders vorejats 
d’arbredes, enfilar-se fins a la Roca 
de la Mare de Déu, trencar cap al 
mirador del Roc de la Lluna i veure 
les valls i l’exuberant massís del Cadí 
- Moixeró al davant.

Per descobrir aquest indret, us 
proposem una ruta circular molt 
interessant, passant per tots els punts 
més emblemàtics de la serra, en un 
itinerari que combina passat religiós, 
ús agrícola i ramader i explotació 
minera, en un marc de gran bellesa 
paisatgística.

La Volta al Catllaràs té una distància 
total de 16 km i 1050 m de desnivell, 
amb una estimació de temps de 6 ho-
res. L’inici i final és al mateix munici-
pi de la Pobla de Lillet, just al darrere 
de l’ajuntament, on caldrà seguir el 
PR-C 52 (marques blanques i gro-
gues) i continuar pel GR 4 (marques 
blanques i vermelles) que us portarà 
altre cop fins a la vall de Lillet, on 
finalitza el recorregut.
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Els segles XIX i XX van ser protagonistes 
d’una gran evolució en el món de l’art 

i el seu mercat, una evolució que va suposar 
també un canvi de capitalitat que va desplaçar 
l’epicentre artístic d’Europa a Amèrica del 
Nord, de París a Nova York, en una transició 
sòlida però mai acabada. Aquest és el relat 
que proposa al visitant l’exposició «De París a 
Nova York. Gravats de la Col·lecció Gelonch 
Viladegut», produïda per l’Àrea de Cultura, 
Educació i Esports de la Diputació de Barcelo-
na, conjuntament amb la Col·lecció Gelonch 
Viladegut, el Museu Comarcal de Manresa i el 
Museu Abelló de Mollet del Vallès.  

El gravat,
una tècnica quE pErdura 

Segons el prestatari i comissari de l’exposi-
ció, Antoni Gelonch, «el fil conductor de 
la Col.lecció Gelonch Viladegut és la 
permanència del gravat a través del 
temps, a través de les èpoques, amb els 
seus canvis estètics i amb la incorpora-
ció de noves tècniques i llenguatges». 

Efectivament, la mostra, que es pot veure al 
Centre Cultural el Casino de Manresa 
fins al 28 d’octubre, i que del 13 de desembre 
al 24 de març del 2019 s’instal·larà al Museu 
Abelló de Mollet per continuar després el 
seu recorregut per altres museus de la Xarxa 
de Museus Locals, està integrada per una 
setantena de peces que tracen una panoràmi-
ca temporal que va des de la segona meitat 
del XIX fins a la segona meitat del XX, que 
certifica que tots els grans artistes del passat i 
també els contemporanis han treballat i han 
produït gravats. 

A l’exposició s’evidencia, doncs, com el segle 
XIX va ser l’època, en el món de l’art, de la 
revolució permanent; aquell temps en què tot 

De París a
Nova York

eclosió i 
evolució del 
món de l’art,

de la mà dels 
gravats de la

col·lecció 
gelonch 

viladegut

barcelona_cultura

Roy Lichtenstein, As I open fire..., 1964.
Offset litogràfic.

e PaRís a Nova YoRk. GRavats de La 
CoL·LeCCió GeLoNCh viLadeGut

Del 23 d’agost al 28 d’octubre de 2018

centre cultural el casino

Pg. Pere III, 27, baixos. 08241 Manresa

centrecultural@ajmanresa.cat

www.manresacultura.cat

www.diba.cat/web/opc/-/gravats-gelonch

a les xarxes socials: #gravatsGelonch

va evolucionar, en què tot estava en moviment 
i en què es buscaven nous camins. En canvi, 
el final del segle va ser un temps d’experimen-
tació artística a la recerca de nous temes, de 
noves maneres d’entendre la creació artística, 
de nous reptes: la febre de la descoberta. Per 
la seva banda, la història de l’art al segle XX 
és una història sense fi. Tot es descobreix i re-
descobreix, els camins més curts a vegades fan 
marrada, i els artistes volen menjar-se la vida i 
el món a queixalades. És un segle excitat, però 
també excitant. Un segle de barreja: el millor 
i el pitjor,  el vell i el nou, l’esclat de la vida i 
la mort.

la mirada dEl col.lEccionista
Per al diputat de Cultura de la Diputació de 
Barcelona, Oriol Lladó, l’exposició «incor-
pora  també una mirada i una lectura 
personal, la del propi col.leccionista, 
que ens endinsa i descobreix com 
grans artistes, vinculats principalment 
a la pintura, van utilitzar també el gra-
vat com a via per difondre la seva obra 
i ampliar les expectatives de mercat». 
I en aquesta tria personal amb què Antoni Ge-
lonch vol «transmetre als meus contem-
poranis la passió pel gravat», el visitant 
podrà gaudir de treballs de grans artistes del 
seu moment, com ara Casas, Chagall, Dalí, 
Delacroix, Guinovart, Le Corbusier, Lichten-

stein, Maillol, Matisse, Miró, Picasso, Ponç, 
Ràfols Casamada, Renoir, Rodin, Smith, 
Tàpies, Tharrats, Togores, Utrillo o Warhol. 
«De París a Nova York. Gravats de la Col-
lecció Gelonch Viladegut» s’estructura en cinc 
àmbits que contenen obres i estils que s’enca-
valquen en el temps, alhora que presenta de 
manera específica el paper dels gravadors ca-
talans durant tot el període: El París del XIX: 
El centre de l’art (1840-1900); Artistes nostres 
a París al tombant de segle (1890-1930); El 
París de les avantguardes (1900-1950); Artistes 
catalans a la recerca de... (1950-1975): El pa-
per del Cercle Maillol; i L’odissea americana: 
Nova York, la nova capital de l’art (1950-...).

«L’exposició -afegeix el diputat de Cultura-  
inclou algunes accions que tenen l’ob-
jectiu de fer més accessibles els seus 
continguts a col.lectius amb dificultats 
sensorials, alhora que forma part  del 
programa d’exposicions itinerants que 
desenvolupa l’Oficina de Patrimoni 
Cultural per potenciar i millorar la 
programació estable dels museus lo-
cals amb exposicions temporals».
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A la planta baixa, l’oficina 
de turisme ofereix els serveis 
d’atenció i informació al visitant, 
facilitant informació de rutes, es-
pais a visitar, llocs imprescindibles 
per conèixer, horaris dels equi-
paments o visites a productors 
agroalimentaris com ara cellers o 
formatgeries.

turisme_PALLArs JussÀ

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

L’EpicEntrE
centre d’acollida del Geoparc Mundial
de la uneSco conca de treMp-MontSec

Situat al centre de Tremp, 
l’Epicentre, és l’espai de vi-

sita imprescindible per a qui 
vulgui conèixer tot el que es 
pot fer en l’àmbit territorial del 
Geoparc Conca de Tremp - 
Montsec i del Pallars Jussà en el 
seu conjunt: és el punt neuràlgic 
de la informació turística i el lloc 
on s’expliquen els valors del seu 
patrimoni cultural i natural.

Àmbit “El cel fosc del Pallars”
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PALLARS JUSSÀ_tURiSme

L’EpicEntrE
centre d’acollida del Geoparc Mundial
de la uneSco conca de treMp-MontSec

A més l’Epicentre acull més de 
700 m2 d’espais expositius 
interactius on es presenten els 
atractius turístics, estructurats 
en deu àmbits distribuïts en tres 
plantes. Destaca la sala 3D de la 
planta baixa que permet fer un 
recorregut 3D pel territori, o el 
recentment estrenat audiovisual 
“La Gastronomia del Pa-
llars” el qual mostra els produc-
tes agroalimentaris locals, la seva 
transformació i la seva degustació 
en els restaurants.

Els elements relacionats amb el 
Geoparc es distribueixen al llarg 
de tot l’edifici, sigui en els àmbits 
destinats a la natura “Geologia 
i terra de dinosaures”, “L’espec-
tacle de la natura” i “El cel fosc 
del Pallars” (certificat Starlight 
per la UNESCO) que trobem a 
la primera planta, o també en 
la segona planta que explica la 
cultura i la societat pallaresa, amb 
els àmbits “El pas de les cultures”, 
“Escolta una història” i “Històries 
de gent del Pallars”.

L’Epicentre obre cada dia de 
l’any i és el lloc perfecte per 
començar la visita del Geoparc 
Mundial de la UNESCO Conca 
de Tremp- Montsec.

No us ho perdeu!

Per altra banda, a l’espai “Per-
seguits i salvats” s’hi mostren 
les rutes d’evasió dels refugiats, 
principalment jueus, a través 
dels Pirineus en la 2a Guerra 
Mundial.

Àmbit “Els voltors en els espais d’interès natural del Pallars Jussà”
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Aquest any la tardor ha arribat 
més carregada de bolets 

que mai... Les pluges i les tempe-
ratures suaus de finals d’estiu han 
propiciat un setembre excepcional 
amb molta varietat de bolets i en 
abundància al Pirineu. A l’Alta Ri-
bagorça, els boscos ens ofereixen un 
ventall d’espècies delicioses que no 
podem deixar escapar: ceps, rove-
llons, camagrocs, rossinyols, trompe-
tes, llenegues, carlets...

bolets, bolets
tradició_alta ribagorça

i més bolets
Des de temps remots, al Pirineu els 
bolets han   estat un aliment molt 
apreciat, curosament cuinat i conser-
vat; i són presents en moltes receptes 
de cuina tradicionals.

Una qüestió interessant sobre els bo-
lets és saber conservar-los: qui no s’ha 
trobat amb la cuina plena de bolets? 
I no es tracta de menjar-ne cada dia 
fins a acabar-los, sinó de conservar-los 
en sec, congelats i també en conserva. 

La conserva és una opció que et per-
metrà gaudir-los durant tot l’any. Hi 
ha moltes maneres de fer-ho: amb oli, 
amb vinagre, a la sal.

Turisme Alta Ribagorça
El Pont de Suert

tel. 973 690 402 i 902 101 516

www.turismealtaribagorca.cat

Re
Ce

Pt
A conserva amb vinagre

Ingredients: 
· 1 kg de bolets
  (rovellons, rossinyols,
   cep en làmina)
· ½ litre de vinagre
  suau de poma
· ½ litre d’oli d’oliva
· Alls
· Fulles de llorer
· Sal
· Pebre en gra

Elaboració:
Preparem els bolets per tal de deixar-los 
ben nets. Posem en una olla  l’oli, el vina-
gre, els alls, les fulles de llorer,  la sal i el pebre, i ho deixem bullir suaument 
uns 10 minuts per aromatitzar l’oli. Afegim els bolets (si són grans, els tallem 
a trossets) i deixem coure 10 minuts més. Omplim pots petits amb la barreja i 
els posem al bany maria per tal que facin el buit. Podreu conservar-los durant 
mesos en un lloc fresc i fosc, i gaudir-los durant tot l’any.

Notes:
Quan obrim el pot, comprovem que els bolets no s’hagin fet malbé. Si es des-
fan, els rebutjarem de seguida. Per assegurar-nos una bona conservació, podem 
esterilitzar els pots de conserva posant-los uns minuts al bany maria. És interes-
sant que etiquetem bé els pots de conserva, amb la data d’elaboració i els bolets 
que contenen, així podrem gastar sempre els més vells.

 JORNADES 
GASTRONÒMIQUES DELS 

BOLETS A L’ALTA RIBAGORÇA
Durant el mes d’octubre, l’Alta Ri-
bagorça celebra la 24a edició de les 
Jornades Gastronòmiques del Bolet, 
organitzades pel Patronat Comarcal 
de Turisme del Consell Comarcal i 
amb la participació dels restauradors 
de la comarca.

A més de degustar els diferents menús 
elaborats per cada restaurant, els 
nostres visitants podran participar en 
les activitats de tardor que es fan a la 
comarca, com la Fira de la Girella del 
Pont de Suert, una caminada mico-
lògica  per reconèixer els diferents 
tipus de bolets, gaudir del romànic de 
la Vall de Boí  o fer una excursió pel 
Parc Nacional d’Aigüestortes.
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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.



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

LLOGUER
PER

TEMPORADA
Consultan’s

Mínim 5 mesos.

D

E XALETS DE FUSTA

VENDA I LLOGUERParcel·les de 240 a 330m2

2, 3 i 4 habitacions
Totalment equipades
De 55.000  a 175.000€

IVA inclòs, sense despeses de notari
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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
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LA TARDOR
DE TOTS

ELS SENTITS!

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

LA BRAMA DEL CÉRVOL
S’inicia la tardor del 2017 un nou 
servei d’informació i ordenació de 
la brama del cérvol a la Reserva 
Nacional de Caça de l’Alt Pallars, 
en col·laboració amb el Parc Na-
tural de l’Alt Pirineu.

La brama del cérvol és tot un 
espectacle natural, que té lloc de 
mitjans de setembre a mitjans 
d’octubre, quan el cérvol entra en 
zel i de nit, als matins i als caps 
vespres, ressonen els brams dels 
mascles, intentant atreure femelles 
cap als seus harems.

Per gaudir-ne, s’ha creat una 
campanya d’informació i orde-
nació de la brama del cérvol a la 
reserva nacional de Caça de l’Alt 
Pallars, en col·laboració amb el 
Parc Natural de l’Alt Pirineu, que 
té com a objectius:
• Informar els visitants.
• Facilitar  l’observació de cérvols 
i altres espècies mitjançant teles-
copis terrestres i prismàtics.
• Interpretar la Reserva Nacional 
la fauna, la fl ora i el paisatge.
• Divulgar la tasca que fa la 
Reserva Nacional en la gestió de 
l’espai.
Aquest servei canalitza les visites 
cap a zones on hi ha més possi-
bilitats d’observar fàcilment la 
brama del cérvol, en llocs de fàcil 
accés. En aquests indrets s’hi han 
desplegat informadors amb mate-
rial òptic, que ajuden els visitants 
a gaudir de la brama.

A més, s’evita que els visitants ha-
gin de fer moviments erràtics a la 
recerca infructuosa dels cérvols, la 
qual cosa genera molèsties inne-
cessàries a cérvols i altres espècies.

La Reserva Nacional de Caça de 
l’Alt Pallars, gran part dins del 
territori del Parc Natural de l’Alt 
Pirineu, destaca per l’elevada 
presència d’espècies com el cérvol 
i altres ungulats salvatges (isard, 
cabirol, daina, mufl ó).

El nou servei s’allarga fi ns al 22 
d’octubre, per donar a conèixer 
aquest fenomen i potenciar-ne 
l’observació i l’escolta d’una ma-
nera respectuosa. 
Les ubicacions són a Alós d’Isil, a 
l’entorn immediat de la Mare de 

Déu de les Ares (Port de la Bonai-
gua) i a l’entrada de Gavàs (vall 
d’Unarre).
Per horaris d’atenció dels punts 
veure el calendari de tardor del 
2018 de la RNC de l’Alt Pallars. 
T. 973 62 23 35
parcsnaturals.gencat.cat/ca/alt-pirineu
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13  // EstirEm lo fil
Llessui. Coneix l’Ecomuseu dels Pastors de la vall 
d’Àssua d’una manera diferent i aprèn a treballar 
el feltre de la llana de les ovelles “Xisqueta”.
T. 973 62 17 98.
parcsnaturals.gencat.cat/ca/aiguestortes

20 i 21  // fira dE santa tErEsa
Esterri d’Àneu. Fira ramadera. El dissabte es destina 
al sector vaquí, amb subhasta de raça bruna dels 
Pirineus, exhibició, concurs de morfologia i degustació 
de carn de vedella IGP, Vedella dels Pirineus Catalans. 
El diumenge, els protagonistes són els equins de raça 
Pirinenc Català, concurs de raça, tast de poltre criat a 
la zona i sorteig d’un poltre.
T. 973 62 60 05 / 973 62 65 68.
esterrianeu.cat, vallsdaneu.org

27  // dE santa maria a sant Julià
Llessui. Recorregut circular per descobrir el 
romànic de la vall d’Àssua.
T. 973 62 17 98.
parcsnaturals.gencat.cat/ca/aiguestortes

27 i 28  // fira dE tardor
Tírvia. Una de les fires amb més tradició 
del Pirineu. Venda d’artesania i productes 
agroalimentaris locals: bolets, formatges, 
confitures, xocolata, licors, etc. Demostracions, 

AgendA

literatura i de la ficció te cabuda a 
“Lo Llumener”.
Diferents espais de Sort s’omplen 
d’espectacles, narracions orals de 
contes, tallers creatius i animació 
al carrer. Complementen la jorna-
da les animacions al carrer amb 
les figures de la cultura popular 
de la comarca i finalitza el festival 
amb un espectacle nocturn de 
narracions per a públic adult al 
voltant de les rondalles catalanes.
Sort. 6 d’octubre
T. 973 620 010.
www.sort.cat/lollumener

CURTÀNEU
CURTÀNEU ja és un fet dins la 
programació d’activitats a les valls 
d’Àneu el mes d’octubre. Enguany 
serà la tercera edició de la mostra 
que es realitza a diferents indrets de 
les valls d’Àneu.

OCTUBRe
Fins a mitjans d’octubre  //
la brama dEl cérvol
Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars, 
Parc Natural de l’Alt Pirineu i Reserva 
Nacional de Caça de Boumort, el Pallars 
Sobirà i el Pallars Jussà: La brama del cérvol
La temporada de zel dels cérvols és un dels 
espectacles sonors més impressionants 
que ens ofereix la natura. Hi ha punts 
d’informació i observació habilitats amb una 
àmplia oferta de visites guiades.
T. 973 62 10 02.
otpallarssobira.wordpress.com

5 al 7  // chErokEE ridEr
Sort. Concentració de motos a Sort, punt des 
d’on es donarà pas a les sortides pel Pirineu 
de Lleida i França.
T. 647 518 385. cherokeerider.cat

6  // lo llumEnEr 2018
Sort. Festival Pirinenc de Literatures Infantils 
i Juvenils de nova creació de petit format 
d’àmbit rural i de muntanya. El programa 
inclou ple d’espectacles, contes, tallers, 
exposicions, una petita fira de contes i àlbums 
il·lustrats, una biblioteca “a cel obert”, etc.
T. 973 62 00 10. lollumener.cat. sort.cat

La mostra porta cinema de qualitat 
en format de curtmetratge, de tot el 
món i de tot tipus: ficció, animació, 
documental, natura, esportiu, expe-
rimental i també rural i produït per 
gent del territori. Va adreçat princi-
palment a la gent que viu tot l’any 
al territori però també al visitant 
que ve a gaudir d’aquest entorn 
tan espectacular. L’aposta de futur: 
poder comptar amb més producció 
local de qualitat sense oblidar les 
excel·lents produccions mundials. 
En aquest aspecte es fomenta el 
cinema des de l’escola i l’institut 
d’Esterri, que participen activament 
en aquest projecte. Els alumnes de 
4t d’ESO tenen com a assignatura 
la creació d’un curt durant el curs 
2017/2018 que presentaran en la 
segona edició de la mostra.
Esterri d’Àneu. Del 9 a l’11 de novembre
T. 973 62 65 68
www.videoestudi.com/curtaneu

LO LLUMENER
Lo Llumener, Festival Pirinenc de 
Literatures Infantils i Juvenils es 
consolida dins l’agenda anual de 
Sort i del Pallars Sobirà.
És una proposta cultural, de petit 
format i d’àmbit rural, que té com 
a principal objectiu generar un es-
pai de trobada familiar al voltant 
de les literatures infantils i juvenils.
Pretén dotar els municipis rurals 
i de muntanya, com Sort, d’una 
programació cultural de qualitat i 
accessible de caire familiar, per tal 
de promoure de manera especial 
el desenvolupament personal, so-
cial i cultural dels infants i joves.
Està adreçat sobretot a un pú-
blic infantil i juvenil i vol ser un 
espai d’espectacles on les històries 
siguin protagonistes. El món dels 
contacontes, el teatre, el clown, la 
música o qualsevol tipus de conne-
xió amb el món imaginari de la 

activitats i tallers per a grans i petits.
T. 973 62 20 73. tirvia.ddl.net

7  // rialp matxixics
Rialp. Cursa escolar de muntanya.
T. 973 62 03 65. rialpmatxicots.cat

nOVeMBRe
9 a l’11  // curtànEu
Esterri d’Àneu. Mostra de curtmetratges de 
tot el món i de tot tipus de les valls d’Àneu, 
procedents de festivals prestigiosos.
T. 973 62 65 68. vallsdaneu.org

10 i 11  // fira dE la tardor
Sort. Fira multisectorial a l’aire lliure amb 
productes de la zona i mostra d’ovella “Xisqueta”.
T. 973 62 00 10. sort.cat

11 i 24  // EstirEm lo fil
Llessui. Coneix l’Ecomuseu dels Pastors de la vall 
d’Àssua d’una manera diferent i aprèn a treballar 
el feltre de la llana de les ovelles “Xisqueta”.
T. 973 62 17 98.
parcsnaturals.gencat.cat/ca/aiguestortes

A determinar  // sons dE tardor
Estac. Concerts de música tradicional.
T. 973 62 01 67. soriguera.ddl.net
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La transhumància i la ramaderia 
extensiva ha estat clau en la 

configuració territorial, demogràfica, 
social i cultural de la Catalunya que 
coneixem actualment. Al llarg de la 
història el moviment de bestiar entre 
la plana i les pastures d’estiu  han fet 
que  bona part dels paisatges rurals 
hagin estat modelats per  ramade·
ria extensiva, que juntament amb 
l’agricultura, han  ajudat a potenciar 
la biodiversitat de les àrees de mun·
tanya i també de la plana. Els camins 
ramaders han estat autèntics corre·
dors biològics, amb el transport de 
llavors o els insectes que segueixen els 
animals així com els tallafocs naturals 
que són els propis camins.

D’altra banda, la transhumància ha 
originat una sèrie d’infraestructures 
paral·leles com poden ser els abeu·
radors, les zones de roturada,  els 
camins o les masies. Tot un seguit 
d’elements patrimonials que val 
la pena posar el valor. I no podem 
oblidar les relacions socials que 
comportava  el pas dels animals, en 
molts pobles actualment es continu·
en celebrant les fires de primavera i 
tardor que tenen els seus orígens en  
fires ramaderes que coincideixen en 
la pujada o baixada dels animals de la 
muntanya.

Tot aquest conjunt d’elements cons·
titueixen un valor, que més enllà del 
seu ús ramader, ens parla d’una part 
de la realitat i de la història del nostre 
país. És per això que aquest recurs pot 
esdevenir una eina de desenvolupa·
ment local  tenint en compte l’impacte 
transversal que han tingut tradicional·
ment en el territori i en la societat.

TURISME_ALT URGELL

TRANSHUMÀNCIA
PATRIMONI I DESENVOLUPAMENT LOCAL

Des de l’Institut per Desenvolupa·
ment i la Promoció de l’alt Pirineu i 
Aran (IDAPA) i la Fundació del Món 
Rural (FMR), s’impulsa des del 2008 
el projecte i grup de treball de Trans-
humància i camins ramaders de Catalunya, 
amb l’objectiu d’establir una xarxa de 
contactes amb el territori i plantejar 
continguts, procediments i metodolo·
gies que permetin crear un model de 
reconeixement i valoració de la xarxa 
de camins ramaders i la transhumàn·
cia a casa nostra que reconegués la 
seva implicació en l’activitat econò·
mica, el medi ambient, la vertebra·
ció territorial i el valor cultural que 
suposen.

Des del grup de treball hem elaborat 
diferents documents i materials que 
volen donar a conèixer la realitat de 
la transhumància i les vies pecuàries 
a Catalunya. El primer resultat va ser 
editat l’any 2010 i porta el nom de 
Camins ramaders i transhumància a Cata-
lunya. Recomanacions i propostes. Aquest 
informe pretén ser la base d’un full de 
ruta per la recuperació i reutilització 
dels camins ramaders catalans. Paral·
lelament a aquest document des del 
grup de treball vam editar el mapa 
Camins ramaders a Catalunya: Eixos Prin-
cipals, que dibuixa els eixos principals 
que acollien (i en alguns casos encara 
acullen) activitat transhumant d’algun 
tipus a Catalunya. D’aquesta manera 
es va poder actualitzar el darrer mapa 
de vies pecuàries catalanes que existia 
elaborat pel geògraf  Joan Vilà Valentí 
el 1951.



sortida 37

ALT URGELL_TURismE

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

Continuant en el temps i després 
d’organitzar diverses jornades trac-
tant la transhumància i els camins 
ramaders des de diversos punts de 
vista (ambiental, turístic, etc.) posem 
en marxa la web www.transhumancia.cat 
on es pot trobar tota la documentació 
generada pel grup de treball, notícies 
sobre transhumància i ramaderia 
extensiva i un recull bibliogràfic sobre 
la temàtica.

Totes aquestes activitats ens porten 
a organitzar a finals del 2016 el I 
Congrés de Transhumància i Camins 
Ramaders de Catalunya, un congrés 
transhumant amb 3 seus, Lleida, San-
ta Margarida i els Monjos i Tremp, 
i amb l’objectiu principal de reivin-
dicar la transhumància i la xarxa de 
camins ramaders de Catalunya.

També des del grup de treball tenim 
l’oportunitat de participar en la 
comissió tècnica del Camí Ramader 
de Marina, de la Cerdanya al Penedès un 
projecte que vol preservar, potenciar 
i promoure la transhumància i alhora 
dinamitzar econòmicament l’antiga 
ruta transhumant que ha permès el 
moviment de ramats entre la Cerda-
nya i el litoral al Penedès i el Garraf, 
des de l’edat mitjana. El projecte neix 
de la inquietud dels municipis de 
Santa Margarida i els Monjos, Lluçà 
i Llívia, i de les entitats i persones que 
des de l’any 2009 constitueixen el 
Grup de Treball de Transhumància.

Però al territori durant aquests anys 
han sorgit diverses iniciatives vincula-
des amb la ramaderia, així activitats 
com anar a donar sal que organitza 
el Museu del Pastor de Llessui, la 
travessa senderista del Cinquè Llac o 
el projecte de dinamització agroali-
mentària Terra de Corder que lidera 
l’Ajuntament de Tremp en són uns 
bons exemples.

Més endavant, l’any 2012, editem 
l’informe i el díptic Tot el que vols saber 
sobre la transhumància i les vies pecuàries 
a Catalunya. Aquest document és un 
material divulgatiu que pretén donar 
a conèixer a la societat en general que 
són la transhumància i les vies pecuà-
ries, la seva història i importància per 
a Catalunya, els seus valors ecològics, 
socials i econòmics i quins elements 
els constitueixen.
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La Fira Catalana de l’Ovella 
s’inclou dins la fi ra de San-

ta Teresa, que se celebra a Ripoll 
des de temps immemorials, tot i 
que fou sol·licitada i concedida 
formalment l’any 1843.

FIRA CATALANA 
DE L’OVELLA
RIPOLL
15 D’OCTUBRE 

Ajuntament de Ripoll
Plaça de l’Ajuntament, 3

17500 Ripoll

Tel. 972 71 41 42

Fax. 972 70 36 16

ripoll@ajripoll.cat

www.ripoll.cat

La Fira es realitza el dia 15 d’oc-
tubre, dilluns, i es preveu portar 
a Ripoll unes 35 explotacions de 
bestiar oví, prioritàriament de 
raça ripollesa, provinents de la 
comarca del Ripollès però també 
d’altres zones de Catalunya que 
s’ubiquen a la plaça de l’Escor-
xador i al passeig Mestre Guich. 
També la Fira preveu uns espais 
per a l’artesania alimentària rela-
cionada amb l’activitat agrària, a 
la plaça de la Lira.

Dins la mostra de bestiar també 
hi seran presents exemplars de les 
diverses races d’oví de les de casa 
nostra, a més de la ripollesa.

PUBLICITAT

ESCORXADOR
DEL RIPOLLÈS

Truca’ns,
sense compromís,
i demana preus!

Ctra. de Sant Joan, km 2,8
17500 Ripoll
Tel. 972 70 36 01
ersaripoll@gmail.com
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CA L’ANNA
DE VENTOLÀ
EL SABOR DE LA CUINA DE mUNtANyA

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 és regentat des de fa 
43 anys per l’Anna Pous i Cabana 
i té com a objectiu que el client 
se senti ben acollit i gaudeixi dels 
sabors de la seva cuina. 
Un dels molts atractius de Ca 
l’Anna és el carisma de la seva 
propietària que ha consolidat el 
seu restaurant a la primera línia 
de la cuina de muntanya que li 
ha merescut diferents reconei-
xements com el que li va lliurar 
l’expresident Jordi Pujol.   

El restaurant Ca l’Anna de Vento-
là ens proposa una aventura gas-
tronòmica 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. 



sortida 41

ventolà_GAStRonoMIA

CA L’ANNA
DE VENTOLÀ
EL SABOR DE LA CUINA DE mUNtANyA

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 ela-
borats amb productes de la terra. 
Entre les seves moltes especialitats 
destaquen la taula d’embotits, 
l’escudella amb carn d’olla, i els 
plats guisats com l’ànec a la casso-
la, la vedella amb bolets, la cuixa 
de xai al forn guisada amb fruites, 
els peus de porc amb panses o les 
galtes de porc amb olives. 

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

17534 Ribes de Freser

tel.: 972 72 72 60

Aquest indret ha estat seleccionat 
per diferents entitats i col.lectius 
de Catalunya com a punt de 
trobada. Un d’ells ha estat l’asso-
ciació Aston Martin que durant 
l’any passat van fer una estada de 
nou dies al Ripollès i la Cerdanya, 
essent el restaurant Ca l’Anna el 
seu punt de referència en l’àmbit 
gastronòmic. 

Ca l’Anna també és especialista 
amb carns a la brasa, com el 
xai, el pollastre, el conill o els 
peus de porc. 
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