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Aquest número de SORTIDA 
coincideix en una època on les 
activitats es diversifiquen en dife-
rents àmbits, començant per les 
tradicions de la Setmana Santa 
en el nostre territori que conviden 
a anar-hi i fer estada de diferents 
dies. Encara els aficionats a la neu 

podran aprofitar la pràctica de 
diferents modalitats esportives. I 
en plena primavera us convidem 
a gaudir de la natura i la gastro-
nomia així com la descoberta 
cultural, fires, concerts a diferents 
indrets de Catalunya, Andorra i la 
Catalunya del Nord.

FESTA DE LES 
TREMENTINAIRES
VALL DE LA VANSA I TUIXENT
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LA LLANA I 
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ESPAI ART L’ABADIA
DE SANT JOAN DE
LES ABADESSES

TURISME_SANT JOAN DE LES ABADESSES

L’any 2010 es va inaugurar l’Espai 
Art l’Abadia, ubicat al Palau de 

l’Abadia de Sant Joan de les Abades-
ses, després que l’edifici fos rehabilitat 
completament. Construït entre els 
segles XII i XV, antigament va ser la 
residència dels abats.

L’espai, que ocupa els dos pisos del 
claustre interior d’estil gòtic, ha dut a 
terme, des dels seus inicis, una intensa 
tasca de promoció i difusió de l’art 
contemporani, amb mostres de tots 
els vessants de l’expressió plàstica: 
pintura, escultura, fotografia, etc. 
Amb l’objectiu d’esdevenir un espai 
d’art de referència, l’Espai Art l’Aba-
dia mostra, de manera continuada, 
l’obra d’autors amb una consolidada 
trajectòria. Així mateix, el comissariat 
i la regidoria de Cultura treballen per 
oferir una programació seleccionada 
de forma molt acurada, basant-se en 
uns criteris establerts, que permeten 
oferir i garantir la màxima qualitat i 
contribuir a millorar l’oferta cultural 
de la vila. D’aquesta manera, perme-
ten que el públic pugui gaudir, trimes-
tralment, d’una nova exposició. 

El Palau de l’Abadia constitueix un 
punt de trobada pels amants de l’art, 
però, alhora, forma part del centre 
neuràlgic cultural i turístic de la vila, 
ja que també s’hi pot visitar l’Oficina 
de Turisme, el Centre d’Interpretació 
del mite del Comte Arnau, inclòs dins 
del projecte Terra de Comtes i Abats, 
l’exposició permanent de maquetes 
d’esglésies romàniques “Romànic, 
una volta pel Ripollès”, l’exposició 
“Ramon Oliveras, luthier. Passió 

per un ofici” dedicada a l’il·lustre 
luthier santjoaní, i un conjunt de 
sales polivalents, entre elles, la sala 
Abat Arnau de Vilalba, on es duen a 
terme diverses activitats culturals com 
conferències, presentacions de llibres, 
tallers, etc. 

PALAU DE L’ABADIA
El Palau de l’Abadia, tal com ara el 
veiem, és el resultat d’una llarga suc-
cessió de construccions i reformes que 
comencen al segle XIV quan l’abat 
Pere de Soler dona forma a les de-
pendències del Monestir ja existents, 
on ell mateix residia. Serà un altre 
abat, Arnau de Vilalba, qui al segle 
XV ennoblirà el casal amb elements 
d’estil gòtic i la construcció del petit 
claustre que comunica les diferents 
parts del Palau. Els capitells d’aquest 
claustre tenen gravat l’escut de l’abat, 
que també es troba al primer pis en el 
dentell d’una porta. Quan el Mones-
tir deixa d’acollir els canonges agusti-
nians i, finalment desapareix la figura 
de l’abat, l’edifici entra en un període 

de decadència. Amb la desamortitza-
ció de Mendizábal l’any 1835 passa 
a propietat de l’Estat i després de 
l’Ajuntament. Al llarg del segle XIX 
i XX té múltiples usos: des de presó 
a caserna, escola, habitatge, local 
d’entitats i seu provisional de l’Ajun-
tament. Malgrat els inconvenients 
que això suposa, el seu ús continuat 
el manté viu en la consciència dels 
santjoanins com a part essencial del 
seu patrimoni. Després de diferents 
accions la restauració es reprèn als 
anys 80 i, de manera més important 
durant els anys 2009 - 2010.

Oficina de Turisme de Sant Joan de les
Abadesses i Espai Art l’Abadia

Pl. de l’Abadia, 9

17860 Sant Joan de les Abadesses

Telèfon 972 72 05 99

turisme@santjoandelesabadesses.cat

www.santjoandelesabadesses.cat

Horaris 

De dilluns a dissabte: De 10 h a 14 h i de 16 h a 19 h.

Diumenge: De 10 h a 14 h.

L’Espai Art l’Abadia acull Elogi del 
silenci, una selecció d’obres del fons 
de fotografia de la Fundació Vila 
Casas, que ens proposen recórrer 
paisatges i interiors, espais sostrets 
a la quotidianitat més trivial, però 
que, sota la mirada de l’artista, 
esdevenen sublims. La mostra ha 
estat comissariada per Natàlia Cho-
carro, assessora d’art del president i 
directora de Projectes Externs de la 
Fundació Vila Casas.

L’EXPOSICIÓ







La ruta literària
De Jacint Verdaguer a Alfonso de 
Vilallonga, que us permetrà descobrir 
indrets i perspectives d’alguns autors.

La ruta del Remei
Una passejada pel camí Ral fi ns 
a arribar al magnífi c mirador del 
santuari.

Passejant cap a Llanars
Ruta circular al costat del riu Ter, entre 
pastures i boscos de ribera.

Ruta de la retirada
Un recorregut per llocs i monuments 
de l’exili republicà.

Aquesta guia està inclosa 
a l’aplicació Natura Local, 
disponible tant per a mòbils 
Android a Google Play com per a 
iPhone a l’App Store.

A l’aplicació podreu veure la fi txa 
tècnica de la ruta, consultar el 
mapa i fer la ruta.

Descobreix Camprodon

des del mòbil

www.visitcamprodon.cat
www.naturalocal.net



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.

Ca l’Anna de Ventolà ofereix la 
millor cuina tradicional catalana 
de muntanya. 

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 obert tot l’any de 
dimarts a diumenge, amb servei 
de cuina continuat.

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. 

T’esperem
!
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Ripoll es retrobarà amb la 
tradició i farà un viatge en 

el temps el 22 de maig. Serà amb 
la 55a edició de la Festa nacional 
de la llana i casament a pagès. 
Es tracta de tot un esdeveniment 
únic al món, festa d’interès turístic 
nacional que, des del 1967, mos-
tra de manera lúdica, però fide-
digna i que mostra com era l’ofici 
dels pastors, els treballs que s’hi 
relacionaven així com la recreació 
d’unes noces camperoles tal com 
es feien al Ripollès al voltant del 
segle XVIII. Enguany, com s’ha 
esdevingut els darrers anys, l’en-
llaç nupcial serà real, protagonit-
zada per Isabel Còrdoba i Manel 
Vigara, i comptarà amb padrins 
d’excepció.

El Centre d’Iniciatives i Turisme, 
entitat organitzadora de l’esdeve-
niment, ha volgut fer una apos-
ta pel producte de proximitat i 
l’artesania. D’aquesta manera, en 
espais cèntrics de la vila hi haurà 
una mostra de productors agro-
alimentaris de la comarca, amb 

productes de la marca registrada 
R del Ripollès. Així mateix, es 
reforça la presència de la mos-
tra d’oficis tradicionals. A més, 
també hi haurà diverses activitats 
paral·leles com l’exposició anual 
del Cercle filatèlic i numismàtic 
de Ripoll, ubicada a la sala Abat 
Senjust, o la trobada gegantera 
amb les colles de la capital del 
Ripollès, Sallent i els cavallets de 
Vic.

Paral·lelament a la cerimònia 
d’enllaç, es durà a terme el Con-
curs d’esquilar ovelles. L’activitat 
començarà amb l’arribada del 
ramat i culminarà amb la compe-
tició. Durant tot el matí es podran 
veure demostracions: des de l’es-
quilada tradicional d’ovelles amb 
tisores, fins al procés de tracta-
ment de la llana, passant pels usos 
que s’hi donava, com ara reblir 
matalassos.

Una celebració que s’erigeix com 
a una fita obligada de gairebé 
totes les tradicions que fan viva 
Catalunya.

RIPOLL_TRADICIÓ

CIT RIPOLL

CIT RIPOLL

CIT RIPOLL

CIT RIPOLL

CIT RIPOLL

LA TRADICIÓ ESDEVÉ FESTA A RIPOLL
55a FESTA 
DE LA 
LLANA I 
CASAMENT 
A PAGÈS

Centre d’Iniciatives i Turisme
Pl. Abat Oliba, s/n · 17500 Ripoll

Tel. 972 70 23 51

www.festalallana.com

www.ripoll.cat/turisme

ripollcit@gmail.com
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Sant Pau de Segúries amplia 
la xarxa de les vies verdes 

a la comarca del Ripollès  amb 
l’ampliació d’un nou itinerari de 
2,6 quilòmetres.

L’alcaldessa de la població, Do-
lors Cambras explica que la nova 
estructura serà un reclam turís-
tic però sobretot per als veïns, que 
podran moure’s amb seguretat, 
tranquil·litat i comoditat.

La nova via verda, és una millo-
ra molt important per a la mobili-
tat sostenible al municipi . Explica 
l’alcaldessa que, com ha passat ar-
reu de Catalunya, el confinament 
ha animat els veïns a sortir encara 
més a passejar i anar en bicicle-
ta per la zona. Hi ha moltes ganes 
de poder gaudir del nou tram, ex-
plica Dolors Cambras.

La nova via  està marcada per un 
itinerari en el que hi ha 4 passe-
res, la de Perella, coneguda com 
Can Barrera, La Folcarà, Qua-
trecases i Sant Pau. Les obres 
han suposat i una inversió d’1,8 
MEUR i els ha assumit la Gene-
ralitat.
 
Amb el nou traçat els ciclistes i vi-
anants  poder fer un trajecte des 
de Campdevànol, passant per Ri-
poll, Sant Joan de les Abadesses 
i arribant a Sant Pau de Segúries 
sense haver d’entrar en cap tram 
de carretera.

SANT PAU DE SEGÚRIES AMPLIA 
NOVES OPCIONS A LA XARXA DE 
VIES VERDES DEL RIPOLLÈS

El pròxim pas és el de poder fer 
un nou tram per  enllaçar Sant 
Pau amb Camprodon i Llanars  i 
que en aquests moments està en 
fase d’estudi.

Amb aquest nou equipament 
Sant Pau de segúries, obre la por-
ta a visitants i excursionistes a fer 
esport i natura, dos conceptes fo-
namentals en la filosofia de la pro-
moció del territori des de Sant 
Pau de Segúries.

TURISME_SANT PAU DE SEGÚRIES

Ajuntament de Sant Pau de Segúries
Carrer Guàrdia, 11

Telèfon 972 747 005

17864 Sant Pau de Segúries 

ajuntament@santpauseguries.cat

www.santpauseguries.cat
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Les mines de carbó d’Ogassa, 
que es van explotar entre 

finals del segle XVII i l’any 1967, 
fan d’aquest municipi del Ripo-
llès un nucli que conserva totes les 
característiques arquitectòniques 
d’un poble miner. En destaquen 
les mines de La Dolça, El Pinter i 
La Gallina, així com els plans in-
clinats, el cable aeri, l’estació o la 
fàbrica de pans de carbó, recent-
ment rehabilitada.

La concentració minera d’aquesta 
zona motivà l’arribada del ferro-
carril al Ripollès l’any 1880, a fi 
de traslladar ràpidament el carbó 
cap a Barcelona.

EL MUSEU DE LES 
MINES DE CARBÓ

MUSEU_OGASSA

D’OGASSA

Museu del Miner d’Ogassa
La visita es pot fer durant tot l’any

amb reserva prèvia:

Dissabtes i diumenges: 1a sortida a les 10 hores i 

2a sortida a les 12.30 hores.

Per visites de grups, horaris a convenir, trucant al 

telèfon d’alcaldia (676 052 372)

o a l’ajuntament (972 720 380).

El Museu de les Mines de Carbó 
d’Ogassa encara no està de ple en 
funcionament, però es poden fer 
visites guiades a l’interior de l’edi-
fici i conèixer com treballaven els 
miners i el procés que se seguia a 
l’hora de fer els pans de carbó.

L’estació de cable aeri de Ca l’Er-
mengol també és visitable, així 
com la font Gran, on es va cre-
ar la primera turbina que donava 
llum a les cases mineres i a la in-
dústria, o el barri del Prat del Pin-
ter, on hi ha l’església parroquial 
de Santa Bàrbara, feta pels mi-
ners en honor a la seva patrona.
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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

VINE A 
DESCOBRIR 

EL NOU 
RESTAURANT

ENS TROBARÀS
AL PLA DEL MIR

A L’ACCÉS 
PRINCIPAL
AL PARC



Alp Hotel Masella Estació Masella
Abrigall Hostel

Apartaments
Masella 1600

Alp Hotel Masella
Av. de Josep Mª Bosch Aymerich, s/n, 
17538 Alp, Girona
Telf. 972 14 42 01
www.alphotelmasella.com
reservas@alphotelmasella.com

Abrigall Hostel
Av. de Josep Mª Bosch Aymerich, s/n, 
17538 Alp, Girona
Telf. 972 14 42 01
www.abrigallmasella.com
reservas@abrigallmasella.com

Apartaments Masella 1600
C/ Coma Oriola,  22
17538 Alp, Girona
Telf. 972 14 42 01
www.alphotelmasella.com
reservas@alphotelmasella.com

Allotjaments a peu de pistes de Masella

Alp Hotel Masella
Av. de Josep M. Bosch Aymerich, s/n

17538 Alp, Girona
Tel. 972 14 42 01

www.alphotelmasella.com
reservas@alphotelmasella.com

Abrigall Hostel
Av. de Josep M. Bosch Aymerich, s/n

17538 Alp, Girona
Tel. 972 89 17 60

www.abrigallmasella.com
reservas@abrigallmasella.com

Apartaments Masella 1600
C/ Coma Oriola, 22
17538 Alp, Girona
Tel. 972 14 42 01

www.apartamentsmasella.com
reservas@alphotelmasella.com
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Espai Cràter ha obert les portes 
a Olot, un centre que pro-

mou el coneixement entorn dels 
volcans, la ciència i la societat. 
Aquest projecte impulsat per 
l’Ajuntament d’Olot, vol erigir-se 
com la referència en l’àmbit de 
la vulcanologia. Situat als peus 
del volcà Montsacopa, i en ple 
centre de la ciutat, Espai Cràter 
vol servir de punt de trobada per 
a la comunitat educativa, social i 
científica. 

EXPOSICIÓ INTERACTIVA
L’exposició permanent d’Espai 
Cràter ha estat comissariada per 
Joan Martí Molist, director de 
Geociències Barcelona – CSIC, i 
desenvolupada per Indissoluble.  
Estructurada en diversos àmbits, 
explica els volcans de la Garrotxa 
i del món, així com la particular 
relació entre els volcans i el seu 
entorn mitjançant audiovisuals, 
experiències immersives, fotogra-
fies, realitat virtual, maquetes o 
videomapping. 

SITUAT A L’INTERIOR 
D’UN VOLCÀ

Els arquitectes Toni Casamor i 
Anna Codina són els autors de 
l’edifici, pensat perquè també 
formi part de l’experiència: està 
semisoterrat i dins del volcà Puig 
del Roser. Els visitants ho poden 
comprovar a la sala expogràfica, 
on hi ha un talús de greda.
L’Espai Cràter és un edifici amb 
accessos i recorreguts aptes per a 
tothom, que compta amb quatre 
sales diferenciades: la Cambra, 

ESPAI CRÀTER
VIATGE AL CENTRE DE LA VIDA

OLOT_TURISME

Espai Cràter
Carrer Macarnau, 55. 17800 Olot

Tel. 972 27 91 32

www.espaicrater.com

Instagram: @espai_crater

Horaris: Obert de dilluns a diumenge

Preu: 7€ (entrada general), 5€ (reduïda).

Gratuït per a la població d’Olot i la Garrotxa durant tot

el 2022. S’ofereixen visites guiades i tallers familiars.

una exposició permanent sobre 
vulcanologia; la Sala Magma, 
auditori amb capacitat per a 110 
persones; l’Aula Bufador, espai 
per a les activitats educatives i la 
Zona sísmica, zona de treball i 
punt de documentació.

ACTIVITATS EDUCATIVES 
EXPERIENCIALS

Espai Cràter ofereix deu activitats 
educatives integradores, per als 
diferents nivells educatius i que 
permeten l’alumnat de conèixer i 
estimar el món que l’envolta, per 
aprendre a tenir-ne cura. L’objec-
tiu és despertar l’esperit científic i 
de recerca en l’alumnat.

RECERCA, CONEIXEMENT 
I DESENVOLUPAMENT 

Com espai científic, vol erigir-se 
en referent en l’àmbit de la vul-
canologia, teixint aliances amb 
centres educatius, institucions i 
entitats per tal d’impulsar projec-
tes i activitats. El primer pas ha 
estat la signatura d’un conveni 
amb el CSIC.

PROGRAMACIÓ PER A 
TOTA LA COMUNITAT

Exposicions, audiovisuals, debats, 
tallers... l’Espai Cràter dissenya 
una programació on la diversitat 
de propostes, formes de participa-
ció i llenguatges són els eixos per 
arribar a tota la comunitat.

VIATGE AL CENTRE
DE LA VIDA

Espai Cràter és un projecte con-
temporani que treballa de forma 
innovadora, experiencial i partici-
pativa per abordar els reptes glo-
bals que afecten en l’àmbit local. 
Espai Cràter dona la benvinguda 
a les idees que ajuden a preservar 
el nostre paisatge, a comprendre el 
món i a crear una societat millor.
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El nostre municipi es troba a la 
part nord-oriental del Berguedà 

a 843 m d’altitud. Antigament aquesta 
vall era un niu de masies estructurades 
entorn de la parròquia de l’antic Mo-
nestir de Santa Maria i el Castell 
dels Senyors de Lillet. El monestir, ja 
esmentat l’any 819 en documents, ha 
sofert molts canvis al llarg del temps, 
essent avui dia una mena de museu de 
diferents èpoques constructives, des 
del preromànic, passant pel gòtic i fins 
a arribar al barroc.
A tocar del monestir es troba la 
Rotonda de Sant Miquel, esgle-
siola consagrada l’any 1000 i un dels 
pocs exemples de planta circular que 
trobem a Catalunya.
El conjunt, després d’estar habitat 
per monjos agustinians durant segles, 
entrà en declivi en prendre més im-
portància el nucli de població format 
a partir del 1297 entorn del Castell 
del Pujol, quan Ramon d’Urtx i el 
seu fill Hug de Mataplana, aleshores 
senyors de la vall, van atorgar la carta 
de poblament i franqueses a la vila 
perquè el nucli cresqués i les cases van 
començar a florir a redós del castell.
A mitjans del s. XIV es construí el 
Pont Vell per franquejar el Llobregat 
en el camí ral que duia a la Cerdanya. 
És un pont d’estil romànic, actual-
ment d’una sola arcada, que és la 
imatge del poble.
A causa del creixement de la població 

Oficina de Turisme
de La Pobla de Lillet

Estació del tren de La Pobla de Lillet

08696 La Pobla de Lillet

687 99 85 41

tur.lillet@diba.cat

www.turismelillet.cat

durant el s. XVII es va decidir trans-
formar l’antiga capella privada del 
Castell del Pujol en Església Parro-
quial. A l’interior, custòdia la magní-
fica talla romànica de fusta policroma-
da del s. XII, el Crist Majestat de 
Lillet, i una joia desconeguda, la talla 
de l’Assumpció de la Verge obra 
de Frederic Marès.
La Ruta pel Nucli antic ens desco-
breix part del passat i la nostra histò-
ria, un passeig entre carrers estrets i 
empedrats, petites places i passos per 
sota de cases que ens porten a racons 
impensables. Aquesta ruta també es 
pot gaudir en família i de manera 
interactiva, a través de l’aplicació El 
Tresor de Gaudí, l‘aplicació propo-
sa un escape town pel nucli antic de 
La Pobla.
El gran procés d’industrialització so-
fert per la nostra vall a principis del s. 
XX ens ha deixat un important llegat 

gaudinià.
En primer lloc, els Jardins Artigas, 
obsequi d’Antoni Gaudí a la família 
Artigas i obra on natura i arquitectura 
es fusionen en perfecta harmonia. En 
segon lloc, el Xalet del Catllaràs, 
ubicat a la serra del mateix nom i 
concebut com a allotjament per als 
treballadors de les mines.
La Serra del Catllaràs acull també 
l’àrea recreativa del Santuari de 
Falgars el lloc ideal per fer un àpat 
qualsevol dia en família. El santuari és 
la llar de la nostra patrona, la Verge 
de Falgars, una preciosa talla gòtica 
d’alabastre a la qual els poblatans 
tenim molta estima.
Com a complement, també es pot 
gaudir del recorregut del Tren del 
Ciment, un tren de via estreta que 
recupera el traçat de l’antiga línia de 
tren que proveïa la fàbrica de ciment 
de carbó.

TURISME_LA POBLA DE LILLET

Vine a visitar-nos i descobreix els 
racons més amagats i els tresors de 
la nostra vall: natura, arquitectura, 
gastronomia...
Impregna’t d’un entorn privilegiat, 
visita els Jardins Artigas i el Xalet del 
Catllaràs, dues obres magnífiques del 
gran arquitecte Antoni Gaudí. Puja 
al Tren del Ciment i endinsa’t en la 
revolució industrial del segle passat, 
memòria per reviure a casa nostra.
Atreveix-te a fer un escape room a 
l’aire lliure pel nucli antic de la Pobla 
i ajuda Antoni Gaudí a resoldre 

EL TRESOR DE GAUDÍ

l’enigma. Supera totes les proves i 
aconsegueix recuperar la maleta que 
li han robat amb els estris per fer els 
plànols dels Jardins Artigas i el Xalet 
del Catllaràs.
Promoció de temporada, per tan 
sols 2 euros adquireix el tiquet de 
l’escape room El Tresor de Gaudí 
en qualsevol establiment del poble. 
Viu una història inoblidable men-
tre descobreixes en família o amics 
on s’amaga el tresor de Gaudí, tot 
interactuant amb diferents elements 
del municipi.

GAUDEIX
LA POBLA
DE LILLET
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Llançà és una petita vila 
mediterrània d’uns 5.000 

habitants i amb una extensió de 
28,625 Km2.

S’ubica en una vall, enmig d’un 
paisatge únic que combina mar i 
muntanyes, a la comarca de l’Alt 
Empordà, al nord-est de Catalu-
nya i a uns 30 km de la frontera 
amb França. A més, disposa 
d’una extensió de 7 km de costa, 
amb 22 platges i cales petites amb 
molt d’encant.
  
Llançà queda envoltada tant per 
terra com per mar, per dos espais 
naturals protegits, el Parc Natural 
del Cap de Creus i el Paratge Na-
tural d’Interès Nacional de l’Al-
bera. Per tal de preservar el nostre 
entorn, apostem per un turisme 
sostenible, proper i amigable amb 
el medi ambient.

L’excel·lent oferta de platges i 
petites i tranquil·les cales que 
ofereix Llançà, el paisatge únic i 
característic de la zona, la riquesa 
d elements si nificatius de patri-
moni cultural - des del megalític 
(amb dòlmens i restes prehistò-
ri ues  a restes si nificatives de 
l’arquitectura preromànica - i la 
gran oferta d’activitats, fan de 
Llançà un destí ideal per gaudir 
unes vacances inoblidables en 

LLANÇÀ
TURISME_LLANÇÀ

Oficina de turisme de Llançà
C. Camprodon, 16 -18

17490 Llançà

Tel. 972 38 08 55 

Fax 972 12 19 31 

turisme@llanca.cat

am lia, en parella, en rup o  fins 
i tot en solitari!

Tranquil·litat per a tu i per la teva 
família, seguretat, aventura, des-
coberta de patrimoni de diversos 
períodes històrics, la frescor del 
mar, el benestar de la naturalesa 
i la descoberta de paisatges únics, 
la degustació i adquisició de pro-
ductes de km 0 i de qualitat, expe-
riències noves i una gran varietat 
d’activitats per a tots els públics, 
són algunes de les sensacions que 
podràs experimentar a Llançà. 

I si ja ens has visitat, esperem la 
teva tornada amb propostes noves 
pensades especialment per a tu i 
pels teus.

Anima’t i vine a gaudir de l’essèn-
cia de Llançà els 365 dies de l’any, 
t’hi esperem!

PUBLICITAT



MUSEU DE
L'AQUAREL·LA

Plaça Major, s/n
17490 Llançà
Tel. 971 12 1470
mda@mda.cat
www.mda.cat

Horaris:
Dilluns: De 9 h a 13 h.
De dimarts a divendres: de 9 h a 13 h i de 17 h a 20 h.
Dissabtes: de 10.30 h a 13 h i de 17 h a 20 h.
Diumenges de 10.30 h a 13 h.

Llançà, capital de l’aquarel·la
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Els ajuntaments d’Ogassa i 
Sant Joan de les Abadesses, 

amb el suport de la Diputació de 
Girona, fa prop de dos anys que 
estan treballant conjuntament en 
un projecte per fer valdre i reivin-
dicar el passat patrimonial lligat 
a les mines de carbó, les cimen-
teres i el ferrocarril, que encara 
es reflecteix en la identitat actual 
d’aquest entorn, fins i tot dècades 
després de la seva desaparició.

L’estiu passat es va presentar la 
diagnosi i proposta d’actuaci-
ons al voltant d’aquest entorn i 
un any després s’han presentat 
algunes de les tasques fetes du-
rant aquests darrers mesos, com 
el logotip i la identitat visual del 
projecte, un petit audiovisual fet 
a través del record de testimonis 
que varen viure de prop o de pri-
mera mà aquell passat industrial o 
la creació d’una pàgina web. Són 
els primers passos necessaris per 
engegar el projecte, explicar-lo i 

MALATOSCA
SURROCA

començar a treballar per atreure 
inversors i activitats al seu voltant, 
a més de les que ja s’ofereixen. 
Cal fer inscripció prèvia a l’Ofici-
na de Turisme de Sant Joan de les 
Abadesses.

CONSTITUCIÓ D’UN
CONSELL D’EXPERTESA

Una de les necessitats del projec-
te, quant a la voluntat de posici-
onar-lo com a agent divulgador 
del patrimoni industrial lligat al 
carbó, al ciment, i al ferrocarril, 
és la de l’assessorament rigorós 
dels continguts que es generin i 
es publiquin a la pàgina web o en 
paper o en qualsevol altre mitjà. 
També és necessària la visió an-
tropològica i etnològica a l’hora 
d’orientar les accions que es fa-
cin en l’àmbit patrimonial i en la 
recol·lecció d’informació. Final-
ment, aquest projecte és nou i, en 
tant que posterior a altres inici-
atives, també vol diferenciar-se i 
escoltar l’experiència d’aquelles 
persones que en algun moment o 
altre s’han trobat gestionant pro-
jectes d’un àmbit semblant.

Es constituirà un consell d’exper-
tesa on es donaran cita un seguit 
de persones professionals, investi-
gadores i acadèmiques que ja han 
tingut la voluntat d’aportar conei-
xement, experiències i esforços al 
projecte en la fase inicial, i amb 
qui es vol establir una relació a 
través d’un conveni.

TURISME_OGASSA I SANT JOAN DE LES ABADESSES

Ajuntament de
Sant Joan de les Abadesses

Plaça Major, 3

17860 Sant Joan de les Abadesses

Tel. 972 720 100

www.santjoandelesabadesses.cat

Ajuntament d’Ogassa
Av. de les Mines, 3,

17861 Ogassa

972 721 315

ogassa@correugi.cat

webspobles2.ddgi.cat/ogassa/

malatoscasurroca.cat



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 2021-2022

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.

PER A RESERVES I INFORMACIÓ (Saillagouse i Err)
PRL LE VEDRIGNANS - Route de Védrignans 66800 Saillagouse

Tel. (00 33) 468 04 04 79    Fax: (00 33) 468 04 06 89
contact@levedrignans.com    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
Consulta’ns

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

EQUIPAMENTS: cuina equipada, 1 o 2 banys amb dutxa, 
mantes, TV, terrassa, jardí i wifi  gratuït.

APARCAMENT: al xalet per a 2 cotxes.

PAGAMENT: targeta de crèdit o efectiu.

SUPLEMENTS: electricitat 0,28€ el kw.

ANIMALS: 5€ / nit vacunats, acceptats 1 gos gros o dos 
de petits.

TAXA TURÍSTICA: + de 18 anys 0,45€ / dia (2022).

SERVEIS:
· Neteja 40€ / 50€.
 Genêt, Lupin i Jasmin: 40€.
 Lupin Superior, Gentiane, Edelweiss i Angéliques: 50€.
· Fitxa rentadora: 5€.
· Fitxa assecadora: 5€.
· Lloguer llençols / llits: 10€.

2 restaurants a 250m i a 500m

FIANÇA: 200€

26/12/21 al 02/01/22
19/02/22 al 05/03/22
09/07/22 al 20/08/22

16/04/22 al 02/07/22
03/09/22 al 26/11/22

Genêt
2 adults + 2 nens
Lupin
2 adults + 3 nens

Jasmin
2 adults + 3 nens
Angélique
4 adults + 3 nens

Lupin superior
4 adults + 2 nens

Gentiane
6 adults + 2 nens
Edelweiss
6 adults

27/11/21 al 26/12/21
02/01/22 al 19/02/22
05/03/22 al 16/04/22
02/07/22 al 09/07/22
20/08/22 al 03/09/22

Tarifes vàlides
del 27/11/2021
al 26/11/2022

Vacances escolars només
per setmanes.

Per menys dies consultar.

Temporada baixa
-10% per 3 setmanes

*WE: Cap de setmana.

Temporada Alta

Xalets proposats al parc residencial LE VEDRIGNANS a Saillagouse

Xalets proposats al parc residencial LE VEDRIGNANS a Saillagouse i EL PASTURAL a Err

Xalets proposats al parc residencial EL PASTURAL a Err

Temporada Mitjana Temporada Baixa

PREUS DE LLOGUER DE XALETS (sense despesa elèctrica)

Setmana

Preus per nit
2 nits mínim

WE*
Preu

per nit

Excepte 
WE* preu 

per nit

Setmana

Preus per nit
2 nits mínim

WE*
Preu

per nit

Excepte 
WE* preu 

per nit

Setmana

Preus per nit
2 nits mínim

WE*
Preu

per nit

Excepte 
WE* preu 

per nit

540€ 115€ 85€ 390€ 90€ 60€ 330€ 70€ 50€

540€ 115€ 85€ 390€ 90€ 60€ 330€ 70€ 50€

690€ 150€ 105€ 600€ 130€ 95€ 460€ 98€ 75€

830€ 185€ 130€ 770€ 160€ 120€ 580€ 125€ 90€

620€ 130€ 95€ 450€ 98€ 70€ 390€ 95€ 60€

790€ 170€ 125€ 660€ 145€ 98€ 550€ 120€ 85€

890€ 195€ 145€ 840€ 185€ 125€ 650€ 140€ 98€
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Beget ha començat l’any incorpo-
rant-se a l’associació ‘Los pueblos 

más bonitos de España’, una agrupa-
ció creada el 2011 i que aplega poc 
més de 104 viles amb encant d’arreu 
de la geografia de l’estat. Enguany, 
l’associació ha incorporat 11 nous 
pobles a la llista, i Beget, situat al 
Ripollès, és l’únic de les comarques de 
Girona; de fet, va ser l’únic poble de 
tot Catalunya afegit el 2021. Anteri-
orment, ja formava part de la xarxa la 
vila lleidatana de Bagergue.

De Beget, poble de poc menys de 30 
habitants, però un dels més visitats de 
Catalunya en un any convencional, 
l’associació n’ha destacat l’entramat de 
cases de pedra i fusta i coronades per 
teules àrabs, al voltant de la meravello-
sa església de Sant Cristòfol, construï-
da entre els segles X i XIII. A dins, un 
impressionant retaule barroc coronat 
per la figura de Sant Cristòfol portant 
el nen Jesús sobre les seves espatlles 
deixa embadalit al més experimen-
tat. Des d’aquest punt neuràlgic, una 

TURISME_BEGET

BEGET UN DELS POBLES 
MÉS BONICS DE 

TOT L’ESTAT

Oficina de turisme
de Camprodon i la Vall

C/ Sant Roc, 22

17867 Camprodon

Tel. 972 74 00 10

www.visitcamprodon.cat

www.valldecamprodon.org

turisme@camprodon.cat

turisme@valldecamprodon.org 

xarxa de carrerons empedrats s’ex-
pandeixen serpentejant fins als ponts 
medievals que travessen el riu Llierca.

Tots els pobles de l’associació ‘Los 
Pueblos más bonitos de España’ 
destaquen per la seva bellesa, la seva 
història i la seva cultura. Beget, a ban-
da de la seva arquitectura i història, és 

atractiu pel seu entorn natural, que el 
fa ideal per recórrer senders a peu o en 
bicicleta de muntanya. De fet, compta 
amb nombroses rutes de diferent difi-
cultat. Un altre tresor per descobrir és 
la seva gastronomia, a base de produc-
tes de qualitat.

La incorporació de Beget dins aques-
ta associació estatal que vol posar 
llum als pobles més bonics de l’Estat 
constitueix una insígnia més per afegir 
a la llarga llista de reconeixements que 
acumula el poble ripollès. La vila ja va 
ser distingida per la Generalitat com a 
Bé Cultural d’Interès Nacional per la 
seva significació històrica, urbanística, 
arquitectònica, tipològica i ambiental. 
Ha estat declarat Patrimoni Històric 
Monumental i, des del 1983, conjunt 
historicoartístic.

Beget compta també amb el segell 
‘Pobles amb encant’, que atorga 
l’Agència Catalana de Turisme. Està 
adreçat a pobles de menys de 2.500 
habitants amb una conjunció d’ele-
ments que els fan bells a tothom qui 
els visita. Els pobles que compten amb 
el segell, entren a formar part d’un pla 
de promoció específic amb avantatges 
com visibilitat als canals de difusió del 
Govern, participació en activitats com 
fires, workshops, o accés a informes 
d’intel·ligència de mercat.



Tienes una empresa?

Quieres ahorrar luz?

Quieres consumir 
energía verde?

Haznos llegar la 
última factura de luz 
y en 48 horas tienes 
la comparativa con 

un gran ahorro!!

Con la colaboración de:

Llama al 689 555 427 y ahorra!!!

Somos expertos en 
placas solares para 
empresas y casas:
· No pagas ni proyecto, ni
   instalación, ni las placas!!

· Ahorra un 30% en el
   recibo de la luz con
   placas de autoconsumo.

· Garantía 25 años.

Hazte sostenible!
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El Pallars Sobirà és la comarca 
que té el privilegi de 

comptar amb el parc natural 
més gran de Catalunya i una de 
les entrades principals a l’únic 
parc nacional a Catalunya, 
el d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici, on arriben molts 
visitants cada any per gaudir dels 
seus senders envoltats de la natura 
més salvatge. Les seves valls 
confl ueixen en un dels rius més 
poderosos d’Europa, la Noguera 
Pallaresa, on es practiquen 
diferents activitats aquàtiques. 
A la vegada, caminant per 
aquestes valls de l’Alt Pirineu 
es pot descobrir la seva història 
mil·lenària, un ric patrimoni, una 
fauna impressionant i paisatges 
fascinants.

Una de les maneres més boniques 
de conèixer aquesta comarca piri-
nenca és visitant els seus poblets. 
Tots ells amaguen construccions 
de pedra, carrerons d’origen 
medieval, places que conviden 
a contemplar el paisatge, i a les 
poblacions més grans podràs fer 
la compra a les botigues locals on 
t’atendran amb un tracte famili-
ar exquisit i on trobaràs la majo-
ria de productes de proximitat i el 
record de la teva estada.

Les festes i tradicions del Pallars 
Sobirà criden a grans i petits a 
compartir moments ancestrals 
com són les falles, declarades 
Patrimoni Immaterial de la Hu-
manitat, o les fi res tradicionals 

EL PALLARS SOBIRÀ
S’HA DE VIURE!
TURISME_PALLARS SOBIRÀ

que acompanyen la baixada dels 
ramats cap als pobles, on s’aplega 
el bestiar, però també paradetes 
de productes artesanals i de pro-
ximitat.

La cuina local i de muntanya és 
un altre dels grans plaers que ofe-
reix la comarca. A qualsevol dels 
seus restaurants s’hi poden assabo-
rir plats tradicionals, acompanyats 
de vins que neixen a les vinyes 
més feréstegues de Catalunya.

El Pallars Sobirà és una comarca 
ideal per gaudir d’una escapada 
familiar, perquè ofereix moltes 

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

Amb la col·laboració de:

activitats en un entorn incompa-
rable, on descobrir tots els secrets 
de la muntanya, lluny de la ciutat.

Sens dubte, el Pallars Sobirà és 
un territori sorprenent, que es 
gaudeix en qualsevol moment 
de l’any. La comarca que té la 
muntanya més alta de Catalunya 
i el llac més gran dels Pirineus 
espera a tots els visitants que la 
vulguin conèixer de prop, perquè 
el Pallars Sobirà s’ha de viure!
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TURISME_PALLARS JUSSÀ

Epicentre,
centre de visitants del Geoparc.

Passeig del Vall, 13

25620 Tremp

973 65 34 70

epicentre@pallarsjussa.cat

www.pallarsjussa.net/ca/epicentre

4 I 5 DE JUNY

Les 3 sessions de l’espectacle 
“Mur, guspira del MNAC” 

es realitzaran el dissabte 4 de juny 
a les 18 h i el diumenge 5 a les 
12 h i a les 18 h. Els espectadors  
podran viure una mostra itine-
rant i participativa en un viatge al 
passat recorrent en grup 3 esce-
nografies diferents al voltant del 
Castell i la Col·legiata. A l’espec-
tacle, que compta amb música en 
directe, hi participaran 33 perso-
nes entre les quals diversos actors 
i actrius locals.

L’espectacle recorda aquests fets 
succeïts el 1919 quan arribà a 
Mur el prestigiós restaurador ita-
lià Franco Steffanoni, mestre en la 
tècnica del strappo, per arrencar 
les pintures murals de l’absis de 
Santa Maria de Mur.  Aquella 

operació va ser la guspira d’alar-
ma i va suposar un punt d’inflexió 
en la preservació de l’art al país i 
concretament en  la protecció de 
l’art sacre pirinenc. La principal 
conseqüència va ser la posada en 
marxa per part de la Mancomuni-
tat de Catalunya, de la campanya 
de salvament del romànic català, 
en el marc de la qual els frescos 
de les esglésies del Pirineu van 
ser arrencats i dipositats a l’actual 
Museu Nacional d’Art de Catalu-
nya (MNAC).

ESPECTACLE DE COMEDIANTS 
AL CASTELL DE MUR
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PALLARS JUSSÀ_TURISME

Entrades a la venda a:
www.pallarsclick.com

Aquesta actuació  és fruit de la 
col·laboració de l’ajuntament 
de Castell de Mur i el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà  amb 
la indispensable col·laboració 
econòmica de l’IDAPA i l’Agència 
Catalana de Turisme.

Es torna a  programar un espec-
tacle que es va haver de suspen-
dre per la pandèmia quan tenia 
bona part de les entrades venu-
des, ja retornades en el seu mo-
ment.  Serà la cloenda als actes 
de commemoració del centenari 
de l’arrencament de les pintures 
romàniques de Mur.

Per la peculiaritat de l’accés al 
conjunt monumental, es delimi-
taran els espais d’aparcament 
i es fomentarà l’ús de vehicles 
compartits. També,  com a acció 
complementària es comptarà amb 
servei de bar on es podrà menjar 
alguna cosa abans i després de 
l’espectacle.



ARRIBA
SETMANA SANTA

Entre Diumenge de Rams i 
Dilluns de Pasqua, recordem i 
recreem els darrers moments de 
la vida, la mort i la resurrecció de 
Jesucrist. Aquestes formen part de 
la cultura catalana i es transme-
ten de pares a fills:  Processons, 
viacrucis i altres manifestacions 
de caire religiós.

A la Seu d’Urgell se celebra, entre 
altres, la Processó de Divendres 
Sant, una de les més antigues de 
tot Catalunya. Ha recorregut els 
carrers durant més de 400 anys 
i els ciutadans i feligresos hi han 

Parades de llibres al Passeig Joan Brudieu durant la diada de Sant Jordi

BISBAT D’URGELL

TURISME_LA SEU D’URGELL

BENVINGUDA
PRIMAVERA
BENVINGUDES TRADICIONS
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participat des de diferents àmbits. 
Els elements més singulars de la 
Processó són els nens vestits d’he-
breus que acompanyen els Armats 
i els nens vestits amb les elegants 
Vestes que porten els Imprope-
ris. Durant aquesta processó hi 
desfilen 10 passos, uns d’aquests 
són de caire tradicional i altres de 
nova incorporació.

Una altra activitat singular de la 
ciutat, i que té lloc el Diumenge 
de Pasqua, és la cantada de les 

Caramelles. És un cor masculí, 
molt nombrós, d’unes 70 perso-
nes, que canta cançons de temàti-
ca religiosa pels carrers i places i a 
diverses institucions de la ciutat.

LA PRIMAVERA,
LA SANG ALTERA

La Diada de Sant Jordi és una 
altra de les tradicions que mante-
nim ben vives a la ciutat. La Seu 
d’Urgell ho celebra amb diverses 
activitats culturals com la lectura 
en viu, signatura de llibres d’au-
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LA SEU D’URGELL_TURISME

Turisme de la Seu
C. Major, 8 · 25700 La Seu d’Urgell

+34 973 351511

info@turismeseu.com

www.turismeseu.com

www.escanyabocs.com

tors locals i altres activitats que 
habitualment es duen a terme al 
Passeig Joan Brudieu.

A més a més, al llarg de tot el 
Passeig s’hi ubiquen més de 30 
parades: de llibres, de roses, d’ar-
tesania i d’altres objectes relacio-
nades amb Sant Jordi.

BENVINGUDES TRADICIONS

Reservat els dies 21 i 22 de maig 
i vine a la Seu d’Urgell. T’hi 
esperem amb més ganes que 
mai!

L’Escanyabocs
La prova d’esports a la 
muntanya més singular del 
Pirineu, compleix quinze anys 
d’esport a la natura.
L’extens equip organitzador de 
l’Escanyabocs ja està preparant 
aquesta edició especial amb 
l’esperança que, un any més, 
pugueu gaudir de l’entorn 
privilegiat fent allò que més 
us agrada. Per celebrar una 
efemèride com aquesta, estan 
preparant novetats en algunes 
proves i alguna sorpresa.

La Mini escanyabocs
L’Escanyabocs del futur. 
Continuen oferint aquesta prova 
en format mini per a la canalla 
de la casa. En col·laboració 
amb el Consell Esportiu de 
l’Alt Urgell (CEAU), els nens i 
nenes d’entre 8 i 13 anys podran 
compartir experiències amb els 
participants de l’Escanyabocs i 
començar a tastar les proves de 
muntanya. 
El Mini Escanyabocs se 
celebrarà al Parc Olímpic del 
Segre el dissabte 21 de maig.

ESCANYABOCS 2022

LLEGENDÀRIA
Segona edició de l’esdeveniment 
cultural Llegendària, relacionat 
amb la festivitat de Sant Jordi, 
compta amb la implicació del 
comerç, entitats i institucions 
culturals i educatives de la Seu 
d’Urgell. L’esdeveniment progra-
ma des d’espectacles al carrer, 
tallers, fi ns a contacontes i espais 
de lectura.

L’Escanyabocs de Ferro
L’essència de l’Escanyabocs. Un 
any més mantenen i augmenten 
el repte per als més valents i 
valentes.
Com ja sabeu, aquesta és l’única 
prova realment competitiva 

de l’Escanyabocs i volen 
donar-li més transcendència i 
importància. Per aquest motiu, 
l’edició de l’Escanyabocs de 
Ferro’22 mantindrà el nivell 
d’exigència i posarà a prova als 
més preparats. Els que completin 
la versió top, hauran completat 
un cap de setmana dur i 
exigent, però molt estimulant 
i enriquidor. Una prova global 
d’unes 12 hores de durada en tot 
el cap de setmana. 

Igualment, es manté 
l’Escanyabocs de Ferro Júnior, 
i l’Escanyabocs de Ferro per 
equips, per aquells que vulguin 
afrontar el repte en companyia i 
entre amics.
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El patrimoni cultural pirinenc 
comprèn un ampli ventall 

de manifestacions: romànic, falles, 
música tradicional, arts escèni-
ques, camins, museus... i també 
literatura. Si als anys vuitanta 
del segle passat eren poques les 
persones que en parlaven (Maria 
Barbal, Joan Obiols, Pep Coll o 
Manel Figuera), ara, quaranta 
anys després, el patrimoni literari 
a muntanya ha crescut i s’ha di-
versifi cat. De l’assaig a l’excursio-
nisme, passant per la narrativa i la 
poesia i amb un pes cada vegada 
més important de la literatura 
infantil.

Amb l’objectiu de donar visibilitat 
a la creació i producció literària 
pirinenques, l’any 2010 va néixer, 
a Organyà, l’Associació Llibre del 
Pirineu, una entitat que agrupa 
editors, il·lustradors, llibreters, 
il·lustradors, impressors, bibli-
otecaris, arxives i lectors. Des 
d’aleshores no ha parat de créixer, 
tant en nombre d’associats com 
d’activitats i accions de promoció 
dels llibres que s’escriuen i s’edi-
ten al Pirineu i, sobretot, amb una 
visió integral i supracomarcal.
En aquest context, l’Institut per al 
Desenvolupament i la Promoció 
de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), 

ALT PIRINEU I ARAN

IDAPA I ASSOCIACIÓ LLIBRE DEL PIRINEU
UN EXEMPLE DE 

COOPERACIÓ 
PER A LA 

PROMOCIÓ DE 
LA LITERATURA 

A MUNTANYA

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

www.sompirineu.cat

d’acord amb els principis fun-
dacionals d’impuls al desenvolu-
pament socioeconòmic de l’Alt 
Pirineu i Aran, col·labora amb 
l’Associació per tal de contribuir a 
la divulgació del patrimoni literari 
pirinenc i que té una traducció 
directa en un seguit d’accions:

Edició del butlletí digital 
“L’Antígraf ”: Es tracta d’una 
publicació amb periodicitat 
bimestral adreçada a socis, subs-
criptors, mitjans de comunicació i 
públic en general. Conté notícies, 
agenda d’actes, novetats literàries, 
biografi es d’autors, mots pirinencs 
i altres continguts d’interès.

Edició d’un catàleg anual:
Publicació d’entre 16 i 20 pàgines, 
amb les novetats dels autors i edi-
torials adherits, que surt al carrer 
amb motiu de la diada de Sant 
Jordi de cada any i es distribueix a 
través de parades i llibreries.

Disseny i fabricació de 25 
expositors en cartó rígid 
amb la identifi cació de 
“Llibre del Pirineu”: Es van 
distribuir entre llibreries i bibliote-
ques del territori perquè hi pugui 
posar regularment les novetats 
que vagin apareixent.

Adquisició d’una carpa ple-
gable de 3x3 m logotipada: Es 
tracta d’una eina de molta utilitat 
per a les parades de promoció de 
llibres del Pirineu que es porten 
a terme a fi res del territori i del 
sector del llibre.

Promoció d’autors i llibres 
del Pirineu a la Setmana 
del Llibre en Català: Diverses 
accions per donar a conèixer la 
creació i la producció literària del 
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EL PIRINEU TÉ 
MOLTES COSES A 
EXPLICAR A TRAVÉS 
DELS LLIBRES I 
CADA VEGADA SÓN 
MÉS ELS LECTORS 
INTERESSATS A 
CONÈIXER-LES

De l’altra, la creació, l’enregistra-
ment, l’edició i la divulgació de 
12 càpsules de vídeo, o  tràilers 
de llibres, al llarg de l’any, a raó 
d’una per mes. En cadascuna 

Pirineu en la fira del llibre més 
important de Catalunya (presen-
tacions, taules rodones, especta-
cles literaris...).

Suport a la Fira del Llibre 
del Pirineu: Sens dubte, l’es-
deveniment literari de referència 
a muntanya i un molt bon apa-
rador per a la indústria editorial 
pirinenca.

De cara a l’any 2022, el tàndem 
IDAPA-Llibre del Pirineu es 
manté, amb les actuacions anteri-
orment enunciades i amb algunes 
novetats. Per una banda, el llibre 
col·lectiu “Els camins escrits”, ins-
pirat en la iniciativa La muntanya 
escrita, impulsada per la mateixa 
associació l’any 2015 i que reco-
llia 18 relats pirinencs d’autors 
socis de l’entitat. En aquesta 
ocasió, la proposta gira entorn 
dels camins de l’Alt Pirineu i Aran 
i s’emmarca en el projecte ‘His-
tòries i Camins’ amb la voluntat 
de divulgar i valorar els camins 
pirinencs de la mà dels escriptors i 
les escriptores del territori.

d’aquestes càpsules, d’entre 4 i 5 
minuts de durada, es recomanari-
en 3-4 llibres del Pirineu, agrupats 
per gèneres i temàtiques i donant 
cabuda tant a novetats com a 
llibres de fons.

A les portes d’un nou Sant Jordi, 
enguany esperem que la situació 
sanitària ens permeti gaudir-lo 
amb normalitat, us animem a 
consumir literatura pirinenca, ja 
que l’Alt Pirineu i Aran té moltes 
coses a explicar a través dels lli-
bres i cada cop són més els lectors 
interessats a conèixer-les.

ALT PIRINEU I ARAN
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Es té constància que, al llarg 
del segle XIX i gran part del 

XX, centenars de dones de la vall 
de la Vansa i Tuixent es van dedicar 
a la collita d’herbes amb propietats 
guaridores i a l’elaboració de remeis 
casolans, que després anaven a ven-
dre fora de la vall, amb recorreguts 
a peu que abastaven diverses comar-
ques i podien durar fins a tres mesos. 
Van ser conegudes com a trementi-
naires, pel fet que un dels productes 
més populars que comercialitzaven 
era la trementina, elaborada amb 
resina de pi roig i aiguarràs com a 
matèries primeres. L’oli de ginebre, 
l’oli d’avet, la pega negra o la pega 
grega també formaven part de la 
seva oferta de remeis.

FESTA_TUIXENT

FESTA DE LES 
TREMENTINAIRES 
A LA VALL DE LA VANSA I TUIXENT

Consell Comarcal de l’Alt Urgell
Passeig de Joan Brudieu, 15

25700 La Seu d’Urgell

Telèfon: 973 35 31 12

www.ccau.cat

correguts per itineraris senyalitzats i 
descobrir algunes de les plantes que 
collien aquelles dones sàvies de la 
muntanya.

Des de l’any 1998, a Tuixent és 
obert al públic el Museu de les 
Trementinaires, on es pot conèi-
xer de prop la història d’aquest 
antic ofici i de les dones que van 
exercir-lo. També es pot visitar al 
mateix poble el Jardí Botànic de les 
Trementinaires i es poden fer re-
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TUIXENT_FESTA

A més a més, cada darrer cap de 
setmana de maig se celebra a la vall 
de la Vansa i Tuixent la Festa de les 
Trementinaires, un esdeveniment 
que enguany arribarà a la seva 22a 
edició amb un programa que abraça 
una trentena d’actes, entre xerrades, 
visites guiades, sortides botàniques, 
concerts, animació infantil, danses, 
jocs, una foguera de plantes aromà-
tiques i una fira d’herbes remeieres i 
productes naturals.

Les activitats començaran ja diven-
dres 27 de maig, a les 8 del vespre, 
amb una visita teatralitzada a Tui-
xent tot descobrint les cases de les 
antigues trementinaires del poble. Per 
a dissabte 28 a les 10 del matí s’han 
programat dues sortides guiades al 
patrimoni botànic de la vall. Una 
d’elles serà tot seguint el riu de Mola, 
prop de Tuixent, i l’altra pels voltants 
del poble de Cornellana. Per parti-
cipar-hi cal inscriure’s al web www.
trementinaires.org. El mateix dissab-
te, a les 12 del migdia, està progra-
mada una altra visita teatralitzada 
per conèixer les cases de les tremen-
tinaires, en aquest cas a Cornellana. 
Paral·lelament, a les 12 i a la 1, es 
faran visites guiades al Museu de les 
Trementinaires.

Dissabte a la tarda s’ha programat una 
serrada sobre l’experiència del Museu 
de la Pauma de Mas de Barberans, 
a càrrec de la seva responsable, Pepa 
Subirós, i tot seguit es farà el lliura-
ment del premi Trementinaire d’Ho-
nor. La tarda es clourà amb un taller 
de danses tradicionals del Pirineu, que 
serà dirigit per Pep Lizandra. Tots 
aquests actes tindran lloc a Sorribes 
de la Vansa. També estan programats 
dos tallers: un de melmelades, a càrrec 
de Núria Rosell; i un altre d’espelmes 
amb cera d’abelles, amb Núria Coll.

La nit de dissabte començarà amb 
l’encesa d’una foguera de plantes aro-
màtiques, a càrrecs dels alumnes de 
l’escola de Tuixent. Al voltant de la 
foguera es ballarà la Dansa del Foc de 
Tuixent i després es farà una cantada 
de cançons tradicionals del Pirineu, 
la qual donarà pas al concert-ball de 
l’Orquestrina Trama.

Al llarg de tot diumenge, la plaça 
Serra del Cadí de Tuixent acollirà la 
Fira d’Herbes Remeieres i Productes 
Naturals, amb la participació d’una 
trentena d’artesans. Alhora, s’han 
programat diverses activitats, entre les 
quals un taller de trementina a càrrec 
de Susette Böringer, de l’Herbo-
risteria Cal Nogué. Durant el matí 
de dissabte es faran visites guiades 
al Museu de les Trementinaires, al 
Centre de Flora i al Jardí Botànic i 
tindrà lloc una xerrada sobre el cultiu 
dels bonsais. Per al públic infantil s’ha 
programat un contacontes i l’espec-
tacle “La fada Farigola i les trementi-
naires”, amb Lalala Troupe.

A les 12 del migdia de diumenge, a la 
plaça Major de Tuixent, està progra-
mat el tradicional Ball de Llancers, 
mentre que a Sorribes de la Vansa es 
presentarà el llibre “El vulcanisme 
del parc natural del Cadí-Moixeró”, 
de Joan Martí, Llorenç Planagumà 
i Joan Gasòliva. Tot seguit, i també 
a Sorribes, tindrà lloc un vermut-
concert a càrrec de Torb, Grup de 
Vent de Muntanya. La festa es clourà 
diumenge a la tarda, a Tuixent, amb 
un concurs d’identificació de plantes 
per l’olor, una xocolatada a l’hisop i 
un concert de cloenda amb el grup 
La Sonsoni.

La Festa de les Trementinaires és una 
magnífica oportunitat per conèixer de 
prop la cultura de les herbes guarido-
res i els remeis tradicionals i, alhora, 
descobrir una vall força desconeguda, 
amb uns atractius naturals i culturals 
que sempre sorprenen.
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Pyrénées Andorra celebra enguany el 
seu 75 aniversari. La tercera genera-

ció d’aquesta empresa familiar ha aconseguit 
situar el grup entre les companyies més 
rellevants del Principat. A les seves diferents 
divisions de negoci -Pyrénées té presència als 
sectors del comerç, l’automoció, la restaura-
ció, la distribució, el fi nancer i el de serveis, 
entre d’altres-, pròximament s’hi afegirà 
un nou projecte que tindrà un fort ressò: 
l’obertura d’un gran centre comercial a prop 
de la frontera hispano-andorrana que durà 
per nom Epizen.

Aquesta inauguració coincidirà amb el des-
plegament arreu del país d’una nova cadena 
de supermercats de proximitat, conjunta-
ment amb Carrefour i Ametller Origen, 
així com amb la participació en empreses 
tecnològiques. Per tot plegat, el grup viurà 
un creixement extraordinari, passant dels 
1.200 treballadors actuals als prop de 2.000 
previstos per a fi nals del 2022.

Pyrénées és la companyia més gran del 
país i el referent del luxe i l’exclusivitat al 
Principat. Pyrénées és la destinació perfecta 
per als amants del turisme de compres i per 
a ells ha desenvolupat un pla comercial que 
ha comportat una profunda renovació de la 
seva oferta. Per exemple, només en l’últim 
any Pyrénées ha incorporat més de 100 
marques de prestigi als sectors de la moda, 
complements, bellesa i cura personal. A més, 
a mitjans de 2021 va adquirir l’estendard 
del luxe Gallery, que té una boutique a 
l’avinguda Meritxell (el carrer més conegut i 
important per al ‘shopping’ i nervi d’Andor-
ra), un espai propi als grans magatzems i un 
‘marketplace’ de productes de luxe Farfetch, 
de reconeixement mundial.

L’EMPRESA MÉS
GRAN D’ANDORRA

ESTÀ A PUNT DE FER

UN PAS DE GEGANT

Així doncs, l’emblemàtic establiment de 
Pyrénées és el lloc on trobar totes les novetats 
i el bon gust en moda, sabates, esports, com-
plements i articles per la llar. Les marques 
més exclusives: Ganni, Diane Von Fursten-
berg, Mes Demoiselles, Isabel Marant Étoile, 
Yves Salomon, Mou... A més de noms popu-
lars com Hugo Boss, Calvin Klein, Diadora, 

COMERÇ_ANDORRA LA VELLA

L’EMBLEMÀTIC 
ESTABLIMENT PYRÉNÉES 
ANDORRA CELEBRA EL 
SEU 75È ANIVERSARI 
AMB UNA EXPANSIÓ 
SENSE PRECEDENTS 
I UNA APOSTA PER 
LES MARQUES DE 
MODA EXCLUSIVES, LA 
DIGITALITZACIÓ I LA 
SOSTENIBILITAT

Converse, Recycled, North Sails, Pedro 
Gómez, Karhu, EA7, Munich o Xouxou; 
en llenceria Intima Cherry, Belcor, Lia, Mey, 
Bestform, Proof, La Nouvelle... I per als més 
joves, Tutto Piccolo, Zippy, Lagerfeld, Jack 
& Jones, Carrément Beau, Karinú, Bonjour 
Bebé, The Marc Jacobs, Oli & Carol, Kenzo 
Kids i Baby...

No existeix un univers més ple d’emocions. 
Pyrénées és el paradís de les compres, pre-
sencials o en línia, i els seus grans magatzems 
són una visita obligada a Andorra la Vella. 
Però el Grup Pyrénées és molt més i la re-
volució que ha posat en marxa per a aquest 
2022 es deixarà sentir a moltes més àrees. 

La tecnologia, l’R+D i la digitalització 
conformen un dels pilars estratègics de Grup 
Pyrénées, transformacions que s’estan duent 
a terme amb l’objectiu de liderar el comerç 
electrònic al seu territori i amb vocació 
internacional. 

Un altre eix de la seva fi losofi a empresa-
rial és la sostenibilitat. Andorra és un dels 
països més motoritzats del món, ara es troba 
immers en un procés de transformació elèc-
trica i Pyrénées encapçala aquest canvi de la 
mobilitat, representant a automobilístiques 
com BMW o Mercedes-Benz.

I amb tots aquests elements ha assolit 
Pyrénées la fi ta de complir 75 anys al servei 
dels seus clients. Compromesa sempre 
amb la innovació, la solidaritat (a través de 
la Fundació Jacqueline Pradère), l’esport 
(patrocinant l’equip del pilot de Moto GP 
Alex Rins) i la qualitat. Descobriu l’experièn-
cia del millor ‘shopping’ a la vostra propera 
visita a Andorra.
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