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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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Amb l’entrada a la tardor, paisat-
ge, fires, cultura i gastronomia es 
converteixen en protagonistes d’un 
territori únic com és el de Catalu-
nya, Andorra i Catalunya del nord.
Les fires i festes es converteixen en 
els elements de seducció per recór-
rer distàncies no massa llunyanes 

per descobrir llocs magnífics amb 
grans valors en tots els sentits.
Com sempre us convidem a gau-
dir de les propostes que us presen-
tem en aquest número de Sortida 
que, a més, també les podeu 
consultar a través del nostre web: 
www.sortida.cat

MALATOSCA 
SURROCA

SANT JOAN DE LES ABADESSES / OGASSA
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4VISITES 
GUIADES 
www.visitcamprodon.cat 

Camprodon ofereix un ventall de 
visites guiades per a tots els públics 
que permetran redescobrir la bellesa 
cultural i natural del municipi. 

NATURA 

Amb les visites guiades a la Natura de 
Camprodon volem que descobriu i valoreu com 
de prop i com d'extraordinária és la biodiversitat 
de la nostra vila. Camprodon es troba en un 
entorn privilegiat, rodejat de bascas, amb dos 
rius que li confereixen una gran personalitat i 
amb malta fauna que escapa sovint de la nostra 
vista. Ens acompanyeu? 

PAÍS D'ART 1 
D'HISTORIA 
TRANSFRONTERER 

Les Valls Catalanes forma part del 
segell Vila o País d'Art i d'História, 
un segell atribu"i"t pel Ministeri de la 
Cultura francés a les col·lectivitats 
locals que afinen el seu patrimoni . 

El País d'Art i d'História 
Transfronterer Les Valls Catalanes és 
el primer territori transfronterer 
d'aquesta xarxa i actualment está 
format per 24 pobles de la 
Cata lunya del Nord i 7 de la 
Catalunya del Sud. El distintiu 
garanteix la professionalitat deis 
guies i els gestors del patrimoni i la 
qualitat de les seves accions. 

PATRIMONI 

Al cor deis Pirineus trobem el poble de 
Camprodon, un bell indret que compta amb una 
tradició turística de més d'un segle. Camprodon, 
terme que prové del lloc anomenat Campus 
Rotundus, nasqué sota la influéncia del Monestir 
benedictí de Sant Pere i tingué un paper molt 
important durant la reorganització territorial 
impulsada per Guifré el Pelós. 

Visita guiada a l'exposició permanent de La 
Retirada. En aquest espai e~ troba exposat una 
mostra del material aband,onat pels soldats i 
civils en el seu éxode a Fran~a l'hivern de 1939. 
La visita, a més de poder contemplar les peces 
arqueológiques, es comp\ementa amb una 
explicació de com va ser el pas deis republicans 
pels Pirineus i com va viure la Vall de Camprodon 
els darrers dies de la guerra civil a Catalunya. 

¿:=~ 

l~fif 
FAMILIAR 

L'activitat familiar propasa aprofundir en la 
história de Camprodon, amb la descoberta 
d'alguns deis seus monuments més emblemátics 
com el Monestir de Sant Pere o l'església de 
Santa Maria. ¡El misteri del pont de Camprodon', 
es basa en un joc de pistes i está pensada per al 
gaudi de les famílies, i en especial, perqué els 
nens i nenes entre els 6 i els 12 anys passin una 
molt bona estona. 

CONTACTE U-NOS 
Oficina de turisme de Camprodon 
C/ Sant Roe, 22 

~ Tel. 
~ e-mail: 
~ web: 
@ lnstagram: 

972 74 00 10 
turisme@camprodon.cat 
www.visitcamprodon.cat 
@visitcamprodon 

Col-labora: 

Organitza: ' AJUNTAMENT DE 

• · CAMPRODON 
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La Fira de Sant Ermengol és un dels 
emblemes de la Seu d’Urgell, un 

dels esdeveniments més esperats tant pels 
urgellencs com pels sectors econòmics 
de la ciutat. Després de 27 edicions, ens 
hem posicionat com l’aparador i el punt 
de trobada dels formatges artesans del 
Pirineu. Som, i estem encantats de ser-ho,  
la capital del formatge.

La Fira d’enguany està condicionada, 
com no podria ser d’altra manera, per 
la COVID. Hem dissenyat una fira 
adaptada, que aprofita al màxim els 
espais oberts, que respecta les distàncies 
i que pren les mesures sanitàries que cal 
en cada moment. Aquest any sortim al 
carrer i repensem espais, recol·loquem en 
bloc sectors de la Fira i, malauradament, 
n’hem de prescindir  d’uns altres.

27ª FIRA DE FORMATGES
ARTESANS DEL PIRINEU

Els formatgers artesans del Pirineu us 
esperen al Camí Ral de Cerdanya, en 
casetes individuals de fusta que els propor-
cionaran una estada còmoda i segura a la 
Seu. En seran una quarantena, arribats 
de tots els punts del Pirineu català, arago-
nès, basc, navarrès i francès. Porten per a 
vosaltres els seus formatges de vaca, cabra 
i ovella, tendres i madurats, tous i secs. 
Elaboradors artesans que aporten mane-
res de fer i sabors únics que no trobareu 
enlloc més, paisatges que recordareu 
mentre els tasteu a casa vostra.
La COVID també ha condicionat la 
manera en què es podran consumir els 
formatges de la Fira. El tradicional tiquet 
de degustació desapareix de manera 
temporal i dona pas a la possibilitat de 
comprar in situ les porcions de formatge 
que formen part dels tastos guiats en línia, 
que podreu visualitzar al canal YouTube 
de la Fira i als que podreu accedir a través 
d’un codi QR que us facilitarem en un 

FIRA_LA SEU D’URGELL

FIRA DE SANT ERMENGOL 2021
15, 16 I 17 D’OCTUBRE DE 2021
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fulletó específic. Hi ha millor lloc que a 
casa, amb la família o amb amics, per 
tastar els formatges seguint els consells 
d’un expert? 
El Celler Llivins de Llívia (Cerdanya), 
la cervesa El Gall Negre d’Arsèguel (Alt 
Urgell) i l’aigua Pineo d’Estamariu (Alt 
Urgell) també estaran presents a l’espai 
de la Fira de Formatges. Són el maridat-
ge perfecte per als millors formatges del 
Pirineu.
El premi a l’Amic del Formatge 2021 serà 
enguany per a Eugeni Celery, expert en 
formatges i propietari d’un establiment de 
referència arreu de Catalunya: Formatge-
ria Ca l’Eugene de la Seu d’Urgell.

CONCURS DE FORMATGES
ARTESANS DEL PIRINEU

El moment més esperat, les medalles més 
desitjades, els formatges més apreciats. 16 
categories, 3 medalles per categoria. Una 
quarantena de membres del jurat que 
tasten més d’un centenar de formatges 
diferents. Tot un repte! El Concurs es farà 
a porta tancada i els membres del jurat 
seran sotmesos a un test d’antígens previ.
En el marc del concurs, aquest any la Fira 

incorpora dos interessants esdeveniments:
En primer lloc, un concurs infantil de 
formatge que, organitzat per la Fundació 
Alícia, decidirà el millor formatge entre 
les medalles d’or resultant del concurs 
professional del matí. El jurat infantil 
estarà format per 8-10 nens i nenes de 
la Seu, d’entre 9 i 12 anys, que seran 
escollits, entre totes les escoles de la Seu, 
per la seva motivació a formar-ne part. 
Els infants rebran una formació específica 
uns dies abans de la Fira.
També es decidirà quin ha estat el Mi-
llor Formatge Artesà del Pirineu 2021 
en una segona fase del concurs profes-
sional que reunirà com a jurats els caps 
de taula del concurs del matí, els tècnics 
entre els tècnics.

AULES DE TAST
La Sala Polivalent serà l’espai on es 
desenvoluparan, a partir de divendres a 
la tarda, activitats de difusió i coneixe-
ment específic del formatge artesà del 
Pirineu: tastos guiats, cuina del formatge, 
xerrades divulgatives... Hi haurà un total 
de 10 propostes, per a les que caldrà 
reserva prèvia.
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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

JORNADA TÈCNICA: COM 
MINIMITZAR L’INEVITABLE 

IMPACTE DE POSAR UN 
PRODUCTE AGROALIMENTARI 

AL MERCAT
Organitzada per la Fira de Sant Ermen-
gol i l’Escola de Capacitació Agrària 
del Pirineu (DARP), la Jornada Tècnica 
tractarà sobre temes de sostenibilitat en 
la producció, comercialització i con-
sum dels  productes agroalimentaris, i 
farà especial incidència en el món dels 
formatges.

FIRA D’ARTESANIA
Amb un canvi d’ubicació del que està-
vem acostumats, una setantena d’arte-
sans vinguts d’arreu es concentraran al 
Passeig Joan Brudieu per oferir-nos els 
seus productes, singulars i fets des de la 
passió per la feina ben feta.

FIRA DE PRODUCTES DE
PROXIMITAT KM0/FIRA PEP

Embotits, carns, pans, conserves, mel-
melades, vins i cerveses... els productors 
alimentaris de l’Alt Urgell i la Cerda-
nya i productors ecològics del Pirineu 
es donen cita a la plaça dels Oms per 
oferir-nos delicatessen difícils de trobar, 
exclusives i de la màxima qualitat. És 
una gran oportunitat per trobar-los junts, 
per observar en directe com treballen i 
que ens expliquin quina és la millor ma-
nera de tastar-los. L’espai es complemen-
ta amb l’estand d’Aliments del Territori 
i tu, que aporta contingut i coneixement 
al sector.

AUTOFIRA
Al Pàrquing del Dr. Peiró, 8 concessiona-
ris de cotxes nous de la Seu ens mos-
traran les darreres novetats del món del 
motor. Passeu i veieu!

FOODTRUCKS
Al carrer del Dr. Peiró, pujant des dels 
Formatges cap a la Seu, podreu fer 
una parada per menjar i beure alguna 
cosa en alguna de les food trucks que hi 
trobareu aparcades. Un bon lloc per fer 
una pausa.

FIRA DE SANT ERMENGOL 2021
15, 16 I 17 D’OCTUBRE DE 2021

• Ajuntament de 
la Seu d'Urgell 
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La Fira de la tardor torna al 
centre de la ciutat el 16 

i 17 d’octubre. La ramaderia, 
el dibuix i els vehicles seran els 
pilars de la fira amb més història 
d’Olot.

La Fira de Sant Lluc 2021 tindrà 
lloc els dies 16 i 17 d’octubre i 
mantindrà l’activitat al centre de 
la ciutat amb 11 espais i més de 
50 activitats previstes. 

Aquest any, com ja es va fer en 
la darrera fira del 2019, la Fira 
ramadera, el mercat extraordina-
ri de roba i la Fira del Dibuix se 
celebraran en cap de setmana i al 
centre de la ciutat. La Fira rama-
dera, que data de 1315, es podrà 
visitar els dies 16 i 17 d’octubre 
al Firal petit. Hi haurà exposats 
una trentena de corrals de bestiar 
boví, oví, cabrum, equí i aviram, 
alhora que es podrà comprar di-
rectament als ramaders, situats al 
Firal, el producte derivat (format-
ge, carn, embotits, ous...). A més, 
enguany hi haurà representació 
de vaques gascones com a raça 
convidada, acompanyada de pro-
ductors del territori de L’Ariège 
(regió de l’Occitània).
 
El dissabte 16 d’octubre tindrà 
lloc el mercat extraordinari de 
roba a la plaça Balmes i carrers 
adjacents, i a la plaça de Josep 

TORNA LA FIRA DE
SANT LLUC

OLOT_FIRA

FIRA_OLOT

D’OLOT
16 I 17 D’OCTUBRE

Ajuntament d’Olot
Passeig Ramon Guillamet, 10

17800 Olot

Tel. 972 27 91 01

Fax 972 27 91 08

atencioalciutada@olot.cat

www.olot.cat

Clarà se celebrarà la 66a edició 
de la Fira del Dibuix on els pin-
tors que exposaran i vendran els 
seus dibuixos al llarg de tot el dia. 
El Patronat de la Fira del dibuix 
d’Olot, l’entitat organitzadora 
de la Fira del Dibuix, organitza 
també activitats artístiques dirigi-
des a totes les edats que es por-
taran a terme durant el dissabte 
en el marc d’Olot Dibuixa. Per 
tancar el primer dia de fira, a les 
20 hores a la plaça de Braus, es 
podrà gaudir de l’últim concert 
de la gira “No em dona la gana” 
del grup Gertrudis.

Com a novetats principals 
d’aquest any, s’inauguren dos 
espais nous a la Fira: un pels més 
gurmets i un altre pels més petits, 
ambdós vinculats als orígens ra-
maders de la fira.
 
A la plaça de Josep Clarà on du-
rant el dissabte 16 hi haurà hagut 
la Fira del Dibuix, al llarg del 
matí del diumenge 17 d’octubre 
s’hi celebrarà una trobada de 80 
puntaires organitzada per Òmni-
um Garrotxa.
 
Finalment i durant tot el cap de 
setmana, hi haurà entrada gratu-
ïta als museus de la ciutat i els co-
merços obriran les portes també 
el diumenge 17 d’octubre.

La Fira de Sant Lluc d’enguany 
aplicarà les mesures necessàries 
per a la contenció de pandèmia 
provocada per la COVID-19 com 
la perimetració d’espais, el control 
d’aforaments en les activitats i la 
disposició de gels hidroalcohòlics, 
entre d’altres.

Recomanem que es consultin les 
mesures i condicions d’accés al 
programa de la fira que estarà 
disponible a:
www.descobreixolot.cat



16 i 17 D'OCTUBRE: 

16 D'OCTUBRE: 

17 D'OCTUBRE: 

WWW.DESCOBREIXOLOT.CAT 

@DESCOBREIXOLOT I Orla 

C9 650 051 998 

Amb el suport: Col-labora: 
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Fa més de 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.

TURISME_SANT PAU DE SEGÚRIES

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.
ENGUANY SE 
CELEBRARÀ EL 
DIUMENGE 31 
D’OCTUBRE

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 del 25è aniversari, 
l’Ajuntament de Sant Pau de 
Segúries va col·locar 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.

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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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

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

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.

Els murs, guarda-rodes i tota la 
resta d’altres elements de la Via 
de Capsacosta posen de manifest 
l’extraordinari treball de cons-
trucció.

La Via de Capsacosta és ben fàcil 
de resseguir. En diversos trams 
presenta un excel·lent bon estat 
de conservació. Aquesta calçada 
entrava cap a la zona de munta-
nya, i després de travessar la pla-
na de Bianya s’enfilava pel Capsa-
costa i seguia cap al coll d’Ares.
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Un any més, torna la 
campanya ‘Es Niu’, 

organitzada per l’Institut 
de Promoció Econòmica de 
Palafrugell (IPEP). Des del 8 
d’octubre fi ns a l’1 de novembre, 
un total de cinc restaurants de 
Palafrugell ofereixen aquest plat 
emblemàtic de la cuina local.

Enguany els establiment 
participants són: Restaurant 
L’Arc, Restaurant La Xicra i 
el Restaurant Pa i Raïm, de 
Palafrugell; el Restaurant El Balcó 
de Calella i el Restaurant Les 
Voltes by Es Portal de Calella; 
el Restaurant Hotel Casamar 
a Llafranc; i fi nalment el 
Restaurant Es Portió, de Tamariu.

Tothom que degusti el menú 
obtindrà un tiquet per visitar 
les exposicions de la Fundació 
Josep Pla i del Museu del Suro i 
per a la visita guiada al Dipòsit 
Modernista de Can Mario i al 
recinte industrial. ‘Es Niu: un 
exemple de la cuina dels tapers’, 
els dies 18 i 24 d’octubre i l’1 de 
novembre a les 11.30 hores (amb 
reserva prèvia).

TORNA A GAUDIR DE

ES NIU
A PALAFRUGELL

I per cinquè any consecutiu, es 
manté l’aposta per fer que Es 
Niu arribi a totes les cases de 
Palafrugell i rodalies que vulguin 
recuperar, o simplement provar, el 
sabor d’un dels nostres plats més 
tradicionals. Amb aquest objectiu, 
els restaurants que participen 
de la campanya enguany també 
ofereixen la possibilitat que la 
gent s’endugui a casa racions 
preparades d’aquest plat exquisit.

UN PLAT EMBLEMÀTIC
El niu és un plat molt antic, 
d’origen palafrugellenc que en els 
seus inicis no s’hi posava carn, es 
tractava d’un plat de quaresma. 
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 fi ns 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, dura unes cinc 
hores, una per al sofregit i quatre 
per guisar els altres ingredients. 

Per aquesta raó, molt sovint no 
es troba a la majoria de cartes 
dels restaurants i en tot cas cal 
encarregar-lo.

Un dels objectius d’aquestes 
jornades és d’una banda fer 
conèixer es Niu als que encara no 
l’han descobert i de l’altra, fer-
lo més accessible als amants de la 
gastronomia tradicional.

Institut de Promoció
Econòmica de Palafrugell

C. Major, 1 - Can Rosés

17200 Palafrugell - Girona

Tel. 972 30 02 28

Fax 972 61 17 56

www.visitpalafrugell.cat

turisme@palafrugell.net

G INSTITUT DE 
PROMOCIÓ ECONOMICA 
DE PALAFRUGELL 



• , 

DEL 8 D'OCTUBRE A ~1 DE NOVEMBRE DE 2021 
PALAFRUGELL: L'Arc - La Xicra - Pa i Ra·i'm 

CALELLA: El Baleó de Calella - Les Voltes by Es Portal 
LLAFRANC: Casamar 

ORGANITZA: 

6l INSTITUTDE 
PROMOCIÓ ECONÓMICA 
DE PALAFRUGELL 

TAMARIU: Es Partió 
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L’arquitecte modernista Lluís 
Domènech i Montaner, el 

president de la Mancomunitat 
Enric Prat de la Riba o el col-
leccionista Lluís Plandiura són 
alguns dels personatges als quals 
es dona veu l’exposició ‘Mur al 
descobert. L’arrencament i venda 
de les pintures que van salvar el 
romànic català’, emplaçada a la 
Canònica de Santa Maria de Mur 
(Pallars Jussà). La mostra forma 
part del programa d’activitats 
amb motiu del centenari de l’ar-
rencament de les pintures de la 
Canònica de Santa Maria de Mur 
(1919-2019), interromput a causa 
de la pandèmia de la Covid-19.

‘Mur, 1919-2019’ commemora 
el centenari d’uns fets que van 
suposar un punt d’infl exió en la 
preservació i la protecció de l’art 
a Catalunya i que són els que 
narra l’exposició a través de la mi-
rada dels principals protagonistes 
d’aquesta història. “Arrencar-les 
per 7.500 ptes., comprar-les per 
100.000 ptes. i subhastar-les per 
92.100 dòlars, sincerament, va 
ser un bon negoci!”, diu Plan-

TURISME_ALT PIRINEU I ARAN

ELS PROTAGONISTES DE MUR
CENT ANYS DESPRÉS

L’EXPOSICIÓ ‘MUR 
AL DESCOBERT’ 
DONA VEU ALS 

PERSONATGES MÉS 
DESTACATS DE 

L’ARRENCAMENT 
QUE VA SALVAR EL 
ROMÀNIC CATALÀ

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

Reproducció de les pintures de l’absis de la Canònica de Mur

diura. “Van ser molts diners, 
però segurament són les millors 
pintures romàniques que hi ha a 
cap museu nord-americà”, sosté 
George Shakelford, conservador 
del Museum of  Fine Arts de Bos-
ton, on les pintures romanen des 
de l’any 1921.

Les pintures romàniques de 
l’absis de la Canònica de Santa 
Maria de Mur, del segle XII, van 
ser arrancades i venudes per no 
tornar mai més, però aquests fets 
van servir d’alerta a la Manco-
munitat. Enric Prat de la Riba va 
posar en marxa 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 Cata-
lunya (MNAC). És precisament 
gràcies a aquesta campanya que 
el MNAC compta amb una de 
les millors col·leccions de pintura 
mural romànica del món.

“Mur és la penyora que vam 
haver de pagar per poder salvar la 
pintura mural romànica del país”, 
conclou Noemí Nus, Gestora de 
Patrimoni Cultural i responsable 
de Peperepep Cultural, l’empresa 
encarregada de realitzar els gui-
atges de l’exposició. Nus és també 
una de les veus de l’exposició. Els 
altres protagonistes de la mostra 
són Antoni Mir Casases, el primer 
a donar a conèixer les pintures; 
el mossèn Farràs, qui explica que 
es va vendre el mural per reparar 
el sostre de la canònica; i Franco 

~ 
SOMPirineu 
Cooperar pe-r avan~ar 

IDAPA 
lnslilulpe,alOsst1m1oh.lpilmenl 
l la Promcxió de l'All Pirineu I Aran 

~~!11
t,~:2~J:/~t~a,W eAlan 
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ELS PROTAGONISTES DE MUR
CENT ANYS DESPRÉS

A la mostra es pot veure una bastida com la que es va utilitzar en l’arrencament

L’historiador pallarès Sisco Farràs, autor del guió de l’exposició

Vista aèria de la Canònica de Santa Maria de Mur

Steff anoni, un dels tècnics itali-
ans que dominava la tècnica de 
l’strappo, utilitzada en l’arrenca-
ment.

L’exposició està integrada dins 
les visites al Castell de Mur i a la 
Canònica de Santa Maria, que es 
realitzen els dissabtes i diumenges 
a les 11 hores i a les 13 hores. Per 
a més informació poden consultar 
la pàgina web https://peperepep-
cultural.cat/. Es tracta només de 
la primera parada de la mostra, ja 
que més endavant serà emplaçada 
en noves ubicacions.

El guió de l’exposició és obra de 
l’historiador pallarès Sisco Farràs 
i l’execució és de Xavier Gasol, 
de Simbòlic Comunicació. La 
mostra ha estat impulsada per 
l’Institut per al Desenvolupament 
i la Promoció de l’Alt Pirineu i 
Aran (Idapa), el Consell Comar-
cal del Pallars Jussà, l’Ajuntament 
de Castell de Mur i l’Ajuntament 
de Canet de Mar.

ANTONI. 
MI.R l. ;CASASES 
Metge, catedratic d'histónb natural, historiador aficionat. 
va ser el primer a donar a conéix.er les pintures de Mur. 

"Amagadas por lo retaule del altar 
majar, se conservan unes pintures 

ENRIC 
PRAT. DE LA RISA 
1r Presidentde la Mancomunitat de Catalunya. 
Impulsor del ressorgiment del sentiment nacional cata la del s. XIX. 

'Salvar l'art romanic pirinenc 
'f¡a estat un deis objedius fonamentals 
'de la política cultural de la Mancomunitar· 

MOSSEN FARRAS 
Rector de la canónica de Santa Maria de Mur. 
Va ser qui va vendre les pintures. 

"Si cau Jo sostre, cau tot! 
7.500 pessetes per unes pintures 
que ni es veien darrera del retaule 
de /'altar ... mai tant!" 

- • ¡ I 
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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 refl ecteix en la identitat actual 
d’aquest entorn, fi ns 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’Ofi ci-
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
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energia na.-rut'a.\ 



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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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

OGASSA_MUSEU

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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TURISME_PALLARS JUSSÀ

Paisatge de tardor al Pallars Jussà

Arriba el moment de l’any en 
què els paisatges es trans-

formen i aconsegueixen aquells 
tons ocres, vermells i taronja: ja és 
aquí la tardor!

Al nostre territori això és sinònim 
de recol·lecció dels fruits de la 
tardor: la verema del raïm, anar a 
collir magranes, codonys, plegar 
les ametlles... A moltes cases pa-

llareses encara es pot flairar l’olor 
de les ametlles garapinyades, del 
mostillo, del codonyat, de l’allioli 
de codony o d’una bona truita de 
fredolics. 

TEMPS DE TARDOR 
AL PALLARS JUSSÀ
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Bolets de tardor

És moment de gaudir de les passe-
jades pels boscos, a la recerca del 
bé més preuat. Per conèixer millor 
l’apassionant món dels bolets, el 
Consell Comarcal del Pallars Jussà 
organitza, per vintè any consecu-
tiu, les Jornades micològiques 
del Pallars Jussà. 

Aquest 2021 tindrà lloc la XX 
edició, durant l’octubre s’ani-
ran desenvolupant les activitats 
programades. Seguint amb la 
gastronomia, no podem deixar de 
parlar del CORDEVI, el Festi-
val Gastronòmic del Pallars. 
Enguany tindrà lloc del  2 d’oc-
tubre al 14 de novembre, amb un 
munt de propostes: experiències 
gastronòmiques, música en di-
recte, visites a productors, menús 
km0...
Veieu totes les activitats a
https://festivalcordevi.cat/ 

La tardor tradicionalment és èpo-
ca de fires. Fires ramaderes 
que encara perduren en el temps 
com la de la Pobleta de Bellveí, 
una de les fires més importants 
del Pirineu, que coincideix amb la 
baixada dels ramats transhumants 

Epicentre,
centre de visitants del Geoparc.

Passeig del Vall, 13

25620 Tremp

973 65 34 70

epicentre@pallarsjussa.cat

www.pallarsjussa.net/ca/epicentre

de les muntanyes. O la Diada de 
rememoració de la fira de 
Salàs de Pallars, la qual com-
memora la importància de la fira 
de bestiar de peu rodó que fins als 
anys 50 encara es feia. 

Altres més actuals com la fira 
del Mostillo, a Llimiana, gira al 
voltant del mostillo, un dolç fet a 
partir del most del vi de la collita 
de l’any. A Isona, la fira Boletus 
com el nom indica dona a co-
nèixer el món dels bolets, amb 
activitats com recollida de bolets 
al bosc, xerrades, mostra gastro-
nòmica, l’exposició de bolets... 
Finalment, la Fira del codony 
de Tremp està dedicada al co-
dony i als diferents derivats, com 
l’allioli de codony o el codonyat. 
És l’única fira al món dedicada 
a aquest fruit tan característic i 
alhora desconegut de les nostres 
contrades. 

Estigueu atents a l’agenda, ja que 
per la situació sanitària vigent, 
algunes de les fires o activitats no 
es celebraran. Podeu consultar les 
novetats a
www.pallarsjussa.net/ca/activitats 

El producte més representatiu 
d’aquesta època de l’any segu-
rament són els bolets. Els boscos 
del Pallars s’omplen de boletaires 
amb l’afany de passar una estona 
d’esbarjo i omplir de bolets els 
seus cistells.

iJ 
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El Consorci de les Vies Verdes de Giro-
na, entitat vinculada a la Diputació 

de Girona, posa a disposició dels usuaris 
de les rutes una nova aplicació dins el re-
novat projecte dels Secrets de les Vies Ver-
des. L’app es pot descarregar de manera 
gratuïta des del web www.viesverdes.cat/
secrets i s’inscriu dins una estratègia de 
ludifi cació per fer possible que els visitants 
i els jugadors s’apropin, a través del joc, als 
elements patrimonials, culturals i naturals  
al voltant de les vies verdes de Girona

L’aplicació serveix de guia per recórrer les 
noves rutes dels Secrets, que es van presen-
tar fa dos mesos, fruit del treball conjunt 
amb els ajuntaments dels municipis i altres 
agents del territori.

Els nous Secrets proposats es localitzen 
actualment en set municipis: Ripoll, Sant 
Joan de les Abadesses, Amer, Anglès, Bes-
canó, Sarrià de Ter i Caldes de Malavella. 
Són rutes accessibles des de la via verda, 
per recórrer a peu o en bicicleta, que 
expliquen històries, llegendes i curiositats 
dels diferents municipis. L’aplicació es vin-
cula a aquests set nous Secrets, i proposa 

APP MÒBIL

TURISME

ELS NOUS SECRETS DE LES 
VIES VERDES DE GIRONA

Consorci Vies Verdes de Girona
 972 185 038

972 486 950

comunicacio@ddgi.cat

info@viesverdes.org

PUBLICITAT

jocs de preguntes, puzles i cerca d’objectes 
de realitat augmentada amagats en els 
diferents punts d’interès.

L’aplicació està disponible en català, cas-
tellà, anglès i francès i consta de diferents 
apartats: informació sobre cadascun dels 
Secrets, la ruta i els punts d’interès associ-
ats; un mapa on consultar la ubicació de 
l’usuari i veure les rutes corresponents als 
Secrets i les vies verdes; informació sobre 
el patrimoni relacionat amb el pas històric 
del ferrocarril per les vies verdes, i quatre 
jocs per descobrir els Secrets de les Vies 
Verdes. Els jocs disponibles faran les delí-
cies d’usuaris de totes les edats. En algun 
s’hi pot començar a jugar fi ns i tot abans 
de visitar les rutes.

A mesura que s’avança en l’aplicació, es 
marquen els punts d’interès que s’han 
visitat i els que queden per visitar. A més, 
mentre l’usuari visita llocs i va resolent 
reptes a través dels jocs, va obtenint punts 

que li permeten entrar en un rànquing de 
puntuació i veure la seva posició respecte a 
la d’altres usuaris.

Tant l’aplicació com el conjunt dels 
Secrets són un projecte viu, en procés de 
creixement, amb l’objectiu d’anar introdu-
int noves rutes per descobrir.

El projecte dels Secrets de les Vies Verdes 
s’ha realitzat en el marc del PECT Costa 
Brava Pirineu de Girona: «Natura, cultura 
i intel·ligència en xarxa», un projecte 
cofi nançat pel Fons Europeu de Desenvo-
lupament Regional de la Unió Europea, 
en el marc de la RIS3CAT i del programa 
operatiu FEDER de Catalunya 2014-
2020, i per la Diputació de Girona.

Aquest projecte està cofi nançat pel Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional 
de la Unió Europea en el marc de la RIS-
3CAT i del Programa operatiu FEDER de 
Catalunya 2014-2020.

iJ 
ff11'R Generalltat 
W de Catalunya -+Dip<Itacio<><i(liron,o 
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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
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‘Benvinguts a Pagès La 
Festa’ és una celebració 

que tindrà lloc el primer cap 
de setmana d’octubre amb 
l’objectiu d’apropar el món 
rural i les activitats que s’hi 
porten a terme, a la ciutadania 
que tingui interès a conèixer la 
pagesia. Les visites programades 
per aquesta edició permetran 
descobrir l’origen dels productes 
que es consumeixen cada dia i 
experimentar la vida a pagès. 

FORMATGERIA GAVÀS

FORMATGERIA GAVÀS

DESCOBREIX 
EL MÓN DE LA 
PAGESIA I DEL 
PRODUCTE DE 

PROXIMITAT 
DEL PALLARS 

SOBIRÀ

BENVINGUTS A PAGÈS
TURISME_PALLARS SOBIRÀ

El web benvingutsapages.cat ha 
actualitzat les seves funcionalitats 
per a facilitar als usuaris la cerca 
de les explotacions per comarca o 
bé per categoria de producte.

En aquesta edició hi participen 3 
explotacions. Entre les activitats 
que ofereixen es podran conèixer 
els processos d’elaboració del 
formatge de cabra que pasturen 
a 1400 m d’altitud, identifi car les 
diferents varietats de poma eco-

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:

lògica en terres que abans eren 
prats de dall i descobrir una plan-
tació amb més de 100 varietats 
diferents de plantes aromàtiques i 
medicinals.

RESERVA PRÈVIA 
NECESSÀRIA

Aquest any Benvinguts a Pagès
s’adapta a la situació de pandè-
mia i per això serà obligatori fer 
la reserva prèvia de les visites 
gratuïtes a les explotacions a tra-

'PallaN Sobira 
pffiINEú 

j) 

, •-rr 

~ 
Diputació de IJeida 

PatronatdeTurisme 
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PALLARS SOBIRÀ_TURISME

2 i 3  // BENVINGUTS A PAGÈS
Cap de setmana de portes obertes –
amb reserva prèvia– a les explotacions 
agroalimentàries del Pallars Sobirà per 
descobrir d’on venen els productes que 
arriben a la nostra taula.
973 62 10 02, bit.ly/bapps2021
 
9  // SONS DE TARDOR
Estac. Concerts de música tradicional a la 
població d’Estac.
973 62 06 09, soriguera.ddl.net

9 i 10  // CICLE D’ARBRES MONUMENTALS
Parc Natural de l’Alt Pirineu. Intervencions 
de dansa i música entorn dels arbres 
de gran singularitat del Parc Natural de 
l’Alt Pirineu, precedides d’una passejada 
guiada i d’una ponència.
arbre.dansanatura.com

10  // SONS DE TARDOR
Sort. Concerts de música tradicional.
973 62 00 10, sort.cat

16 i 17  // FIRA DE SANTA TERESA
Esterri d’Àneu. Fira ramadera. El dissabte 
es destina al sector vaquí, amb una 
subhasta de raça bruna dels Pirineus i una 
exhibició en un concurs de morfologia. 
En finalitzar es premia els assistents 

SI NO ET VOLS PERDRE RES DEL QUE PASSA A LA COMARCA, CONSULTA LA NOSTRA AGENDA D’ACTIVITATS!

OCTUBRE
De l’1 al 7  // ESCOLTEM LA BRAMA DEL 
CÉRVOL
Boumort i Reserva de caça Alt Pallars. 
Des dels punts d’observació es pot 
escoltar el gran espectacle de la brama.
973 62 10 02
otpallarssobira.wordpress.com

1 i 2  // JORNADES PER A L’EXCEL·LÈNCIA
Esterri d’Àneu. Amb el títol “L’educació, 
la clau del futur”, jornada de reflexió i 
anàlisi de capacitats que pretén aportar 
un impuls social, intel·lectual i econòmic 
a la zona del Pallars mitjançant 
l’excel·lència professional. Participen una 
vintena de professionals de primer nivell 
de l’àmbit educatiu.
973 62 65 68 
jornadesperalexcellencia.cat
vallsdaneu.org

2  // LO LLUMENER
Sort. Festival Pirinenc de Literatures 
Infantils i Juvenils, de petit format, 
d’àmbit rural i de muntanya, ple 
d’espectacles, contes, tallers, 
exposicions, una petita fira de contes i 
àlbums il·lustrats, una biblioteca “a cel 
obert”, etc.
973 62 00 10, lollumener.cat, sort.cat

amb una degustació de carn de vedella 
IGP, vedella dels Pirineus Catalans. El 
diumenge, els protagonistes són els 
equins de raça Pirinenc Català, amb un 
concurs de raça, un tast de poltre criat a 
la zona i el sorteig d’una poltra.
973 62 60 05 / 973 62 65 68, 
esterrianeu.cat, vallsdaneu.org

23 i 24  // FIRA DE TARDOR DE TÍRVIA
Tírvia. Una de les fires amb més 
tradició del Pirineu. Venda d’artesania i 
productes agroalimentaris locals: bolets, 
formatges, confitures, xocolate, licors, 
etc. Demostracions, activitats i tallers 
per a grans i petits.
973 62 20 73, tirvia.ddl.net

NOVEMBRE
6 i 7  // FIRA DE LA TARDOR
Sort. Fira multisectorial a l’aire lliure amb 
tota classe de productes de la zona i 
mostra d’ovella “Xisqueta”.
973 62 00 10, sort.cat

Dates a determinar  // CURTÀNEU
Esterri d’Àneu. Mostra Internacional de 
Curtmetratges a les Valls d’Àneu, amb 
sessions de films d’arreu del món i 
sobre tota mena de temàtiques.
973 62 65 68, vallsdaneu.org

vés del web benvingutsapages.cat. 
En paral·lel, es respectaran les 
mesures de seguretat i prevenció 
vigents en cada moment en què 
destaquen l’ús de la mascareta, el 
rentat de mans i la distància de 
seguretat durant les visites.

UNA OFERTA
COMPLETA

Benvinguts a Pagès al Pallars Sobirà 
va més enllà de l’oportunitat de 
conèixer el dia a dia de les explo-
tacions agroalimentàries de Cata-
lunya. La festa també inclourà la 
participació de 6 establiments de 

restauració que treballen amb els 
productors del seu entorn i que, 
com a novetat d’enguany, han 
estat seleccionats pels mateixos 
pagesos. El públic també tindrà 
l’oportunitat de fer nit a 7 allot-
jaments rurals i, finalment, s’han 
programat 7 activitats comple-
mentàries relacionades amb el 
producte de proximitat i el món 
de la pagesia.

Benvinguts a Pagès és una iniciati-
va de la Generalitat de Catalunya, 
en una actuació coordinada pel 
departament d’Acció Climàtica, 

Alimentació i Agenda Rural, a 
través de Prodeca, i del departa-
ment d’Empresa i Coneixement, 
a través de l’Agència Catalana 
de Turisme. Col·laboren amb 
el projecte la Fundació Alícia, 
Consells Comarcals, Consorcis i 
Oficines de Turisme i altres en-
titats i associacions que treballen 
per la valorització i la promoció 
del sector.

Plataforma en línia dels i les 
productors/es del Parc Natural 
de l’Alt Pirineu i el Pallars Sobirà: 
https://delparcalplat.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 2020-2021

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 0,33€ / dia (2020).

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€

26/12/20 al 02/01/21
13/02/21 al 27/02/21
17/07/21 al 21/08/21

17/04/21 al 03/07/21
04/09/21 al 27/11/21

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

28/11/20 al 26/12/20
02/01/21 al 13/02/21
27/02/21 al 17/04/21
03/07/21 al 17/07/21
21/08/21 al 04/09/21

Tarifes vàlides
del 28/11/2020
al 27/11/2021

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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FIRA_MOLLÓ

La Tria de Mulats d’Espina-
vell és una fira ramadera 

d’arrel tradicional que se celebra 
a Espinavell cada any, el dia 13 
d’octubre. Aquest nucli, del mu-
nicipi de Molló, acull en aquesta 
data, diada de Sant Eduard, una 
fira de bestiar equí, d’enorme im-
portància per tota la Vall de Cam-
prodon i la comarca del Ripollès.

Els orígens de la fira són incerts, 
ja que en un principi era només 
una trobada entre els ramaders 
de Molló i els compradors, que 
negociaven amb els anteriors a 
fi de comprar-los el bestiar. De 
mica en mica, la fira va anar 
guanyant adeptes i admiradors, 
i actualment suposa ésser una 
activitat turística de primer ordre 
en el nostre municipi i comarca, 

LA TRIA DE MULATS 
D’ESPINAVELL

Ajuntament de Molló
Sant  Sebastià, 36

17868 Molló

972 74 03 87

www.mollo.cat

a causa del volum de visitants que 
la concorren. El  Departament 
d’Indústria, Comerç i Turisme 
de la Generalitat de Catalunya 
(1997) va reconèixer la impor-
tància d’aquesta fira, atorgant a 
l’Ajuntament de Molló el Diplo-
ma Turístic de Catalunya. 

El dia 13 d’octubre, els ramaders 
acompanyen el bestiar equí fins a 
Les Planes d’Espinavell, on passa-
ran la resta del dia. Aproximada-
ment, a les 10 hores del matí, les 
eugues, cavalls i mulats (la cria de 
l’euga) arriben a la Fira. Un cop 
allà, s’iniciaran els tractes de com-
pravenda de mulats o pollins entre 
compradors i ramaders. També, 
es realitza l’entrega de premis als 
millors exemplars, escollits per un 
comitè veterinari.

• L’accés a la Fira serà a través 
del servei d’autobús. Utilitzeu 
els autobusos gratuïts que cir-
cularan de Molló a Espinavell (i 
viceversa) per a desplaçar-vos. 
Servei des de les 7 a les 17 
hores. Parades: Molló-Roton-
da, Desviament d’Espinavell i 
Espinavell-Fira.

• En aplicació de les mesures 
Covid-19, serà obligatori l’ús de 
mascareta a tot el recinte de la 
fira.

TRIA DE MULATS 2021



Hotel Puig 
Francó
L’Hotel Puig Francó, situat 

a la urbanització Font Rubí, als 

afores de Camprodon, compta 

amb 18 exclusives habitacions dedicades 

als pilots més grans d’un dels esports més 

nostrats: el trial. Decorades amb fusta, pedra 

i autèntic tartan escocès, ofereixen al viatger 

tots els serveis i comoditats.

Orientades cap al Mar Mediterrani, en els dies 

clars es pot arribar a veure les illes Medes, 

tot i estar situades a menys de 25 minuts de 

diverses estacions d’esquí pirinenques. Els 

clients més inquiets disposen d’un magnífic 

complex esportiu amb piscina, spa i zona de 

relaxació.

Restaurant 
Mític
La cuina del Mític és una 

cuina que canvia al ritme de 

les estacions i el nostre paisatge.

És una cuina autèntica i tradicional amb tocs 

contemporanis.

A Mític també organitzem casaments i 

banquets.

Et convidem a descobrir la carta de vins 

del Mític Restaurant, construïda des de 

l’experiència i la il·lusió, i que integren més de 

70 referències de vins negres, blancs, rosats, 

escumosos i caves. Un reflex del panorama 

vinícola actual, on diverses generacions 

s’uneixen amb diferents propostes però un 

mateix objectiu, fer bon vi.

Noassar 
Park
El Noassar Park Center 

Experience és tot el que els 

amants del trial busquem a l’hora de poder 

practicar el seu esport preferit. Més de mil 

hectàrees d’àrea de trial privada i vallada 

situada a la Vall de Camprodon, als afores de 

la urbanització Font Rubí.

Sense anar més lluny, el Noassar Park ofereix 

als seus visitants un escenari únic i inigualable 

per gaudir de la natura i de la muntanya. De 

fet, donades les seves particularitats d’altitud 

-de 900 a 1.100 metres-, de relleu -en ple 

Pirineu gironí i punt d’intersecció dels rius Ter 

i Ritort- i d’orientació -vers el Mar Mediterrani 

i amb les illes Medes a cop d’ull malgrat 

trobar-se a menys de 25 minuts de diverses 

estacions d’esquí-, el seu entorn abrupte i 

feréstec canvia de color i fullatge amb les 

estacions convertint-se a cada moment en una 

experiència trialera irrepetible.

Rierols, arrels, pendents, pedres… tots els 

obstacles que puguis imaginar te’ls trobaràs 

per enfrontar-los quan i com vulguis; sol 

o acompanyat. Fins i tot roques artificials, 

emprades els anys 2017 i 2018 per configurar 

algunes de les 15 zones que van haver de 

superar els pilots participants al Gran Premi 

d’Espanya de TrialGP disputats dins del 

Noassar Park Center Experience.

Piscina
Gaudeixi d’un ambient 

idíl·lic que consta d’una 

terrassa d’uns 200m2 que 

disposa d’una piscina espectacular decorada 

amb ra jols de pedra a l’interior.

També hi tenim taules, cadires i gandules 

rústiques per poder prendre un refresc a 

l’ombra dels para-sols. Tot això gaudint d’unes 

vistes espectaculars a les muntanyes de l’alta 

Garrotxa i fins i tot en dies clars fins al golf de 

Roses.

Spa i relax
Consta de dues saunes 

una seca i una d’humida, 

jacuzzi amb diferents 

tipus de amb diferents tipus de raigs d’aigua 

a pressió, piscina d’aigua freda i dos tipus de 

dutxes amb diferents patrons de temperatura 

i pressió  per poder-se relaxar després de 

realitzar les diferents activitats esportives 

que els podem oferir durant la seva estada al 

nostre complex. També oferim massatges de 

relaxació, antiestrès i recuperació amb una 

massatgista professional.

RESTAURANT

972 740 023

HOTEL

972 740 971

Urbanizació Font Rubí,

17867 Camprodon

Girona

972 740 971

info@puigfranco.es



 Diumenge 3 d’octubre
NORDIC WALKING PER L’ALBERA - 
COLL DE LES PORTES

 Dissabte 9 d’octubre
VINE A JUGAR!

 Dissabte 9 d’octubre
VISITA GUIADA AL PALAU DE 
L’ABAT DE LLANÇÀ. JORNADES 
EUROPEES DE PATRIMONI 2021

 Diumenge 10 d’octubre
E-BIKE ALBERA: LLANÇÀ - SANT 
QUIRZE DE COLERA - LLANÇÀ

 Diumenge 17 d’octubre
LA VALLETA, FRUITS DE TARDOR

 Dissabte 23 d’octubre
VISITA GUIADA TEATRALITZADA: EL 
RECORD DEL MOJO CRISPÍ - ALT 
EMPORDÀ ESPAIS MEDIEVALS 2021

 Dissabte 30 d’octubre
EL MONSTRE DELS PETONS

 Diumenge 31 d’octubre
VISITA GUIADA: OBSERVANT 
L’ENEMIC! LA RUTA DELS 
BÚNQUERS

llANCA J>E 

ACTIVITATS FAMILIARS 

Port de Llan~a Vila de Llan~a 

Viu una experiencia ESCAPE al Porto a la Vila de Llan~a, quan vulguis. 

Només necessites un movil i ganes de jugar. 

2 jocs i molts enigmes per resoldre! 
Les activitats estaran condicionades al compliment de les mesures de 

prevenció del COVID-19 que es dictin en cada moment. 

Oficina de Turisme de Llan~i 
Carrer Camprodon 16-18 
972 380 855 

turisme@llanca.cat 
www.visitllanca.cat 

Ajuntament de Llanc;a 
www.llanca.cat 

é\rxiu 
Municipal 
de Llan~a 

www.visitllanca.cat ~~ 
O Llan~a Turisme ~ 

@) @llancaturisme 

#llan~a #capdecreus #emporda #costabrava 

~ CA,1,!NYA ~ 
~ • • Y VilesMarineres 



ROSES® 
22/10 - 1/11 1 2021 
visit.roses.cat 

CIOOO 
~ 
A Ajuntament de Roses W www.roses.cat 

SUQUET 
DE PEIX 
DE 
ROSES 



    MÚSICA SENSE TAXES

PER AMBIENTAR EL TEU NEGOCI

 TRIA EL TEU CANAL:

 TRIA LA TEVA LLICÈNCIA
En funció dels metres quadrats:

Per locals més grans o varis establiments: consulta’ns.

GAUDEIX DE LA MÚSICA
I oblida’t de pagar cànons a les societats de  de gestió.
Entra a www.�lmusical.com .

1

2

3

50 m2                                        100 m2                                     350 m2                                     

11,90 €/mes 16,90 €/mes 21,90 €/mes

FASHION LOUNGE JAZZ POP-ROCK CLÀSSIC
O demana’ns una ràdio 100% personalitzada amb missatges i megafonia propis.

Amenitza el teu espai amb cançons originals i de qualitat, de l’estil 
més adient al teu local. En només 3 passos:

CONTACTA’NS
I t’oferirem un pressupost que et satisfarà, sense compromís.

info@�lmusical.com
Andorra: (+376) 732 000
Catalunya: 902 55 00 11



ÀTIC EN VENDA
A EL TARTER
El refugi ideal a Andorra

Apartament situat a primera línia de pistes a Andorra
El Tarter, Soldeu
Àtic d’uns 45 m2 amb ascensor i assolellat tot el dia.
Bona entrada de garatge (plaça de pàrquing i traster inclosos al preu).
Disposa de: 1 habitació doble, bany complet, lavabo de cortesia, 
saló-menjador amb cuina oberta.
Es ven moblat, amb electrodomèstics i tot nou a estrenar.
Preu: 160.000 € (negociables)

CONSTRUCCIONS RAMILO

(+376) 723 937

(+376) 322 343

construccionsramilo@gmail.com

Bonic apartament en venda, 
davant de les pistes d’esquí i 
telecadira del Tarter - Soldeu.

Idoni tant per a les escapades 
d’hivern, ja que està al costat 
d’un dels dominis esquiables 
més grans dels Pirineus; com 
per gaudir la resta de l’any 
pels amants del senderisme i 
altres esports de muntanya, els 
quals quedaran impressionats 
descobrint l’atractiva Vall 
d’Incles.

Llest per entrar a viure-hi: 
totalment equipat amb mobles 
i electrodomèstics, pàrquing, 
traster i acabat de pintar.

És una gran oportunitat 
d’inversió, sigui per fruir-la 
vostè mateix o pel rendiment 
com a lloguer.
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DE CALELLA
A TAMARIU

Una bona manera de conèi-
xer el litoral del municipi 

de Palafrugell, és fer el camí de 
ronda entre la platja del Golfet 
i Llafranc, seguint les marques 
blanques i vermelles del GR-92.

Aquest camí s’agafa a la platja 
del Golfet (Calella de Palafrugell) 
i ressegueix la costa cap al nord 
fins arribar a la platja de Llafranc. 
Al llarg del recorregut d’aproxi-
madament una hora, es troben 
túnels, escales, una vista especta-
cular del front marítim de Calella, 
totes les seves petites cales i les 
conegudes voltes. És una passeja-
da recomanada per a tothom.

Un cop s’arriba a Llafranc, el 
GR-92 continua per carretera 
(uns 2 km) i amb un important 
desnivell per arribar al capda-
munt de la muntanya de Sant 
Sebastià on es pot gaudir d’una 
espectacular vista, un poblat ibè-
ric, una torre de guaita...

TURISME_PALAFRUGELL

DESCOBERTA

Ajuntament de Palafrugell
Carrer Cervantes, 16 

17200 Palafrugell

972 613 100 

www.palafrugell.cat

És un dels punts més freqüentats 
i visitats pels forasters. El camí 
continua prop de penya-segats, 
entremig de pinedes i importants 
desnivells que obliguen a qui el 
vulgui fer a anar ben calçat, por-
tar aigua per si fa calor.

El camí retroba la costa a cala 
Pedrosa, una petita cala amb cò-
dols situada a uns 40 minuts de la 
platja de Tamariu. El camí torna 
a ser més salvatge i representa 
l’autèntica Costa Brava.

Un cop a la platja de Tamariu, 
podeu fer un vol pel passeig i gau-
dir de les terrasses i restaurants.

Tamariu

El Golfet de Calella

Calella

j) 



2 sortida



.. :: ... ·•: 

. -<-........ 
' ... ,~• 

-· ·: .~ ,.-
: _-:~d.-

•;·;\-/\ 
'·-,.:•; ·, 
'~ ,, 

.· .,. ;:· 
~ ►~::-~~r:~r~. 

·- .... ,· 

. .,. ,. 

• . ,. 

•. :•:.,::.'.-::,:,.é•.: 
•. "· . -~--·, ,.,.· .. 

22, 23 i 24 
d1octubr~_del 2021 
al Pare Central 

: . 

. -·• 
:'. '• 

,· ' •·,' 

- ( ·:: .. ~. , .... ~ ~: .::~-~~_:: 
",•• '"),-t ',\;' • ·' 

.... :ttii)l¡~;f • 
.-.;,·~ •. 

•' .,, / 
' , , 

. , 
, ' ¡ 

, ., 

' 'i. ~_; 

q ~ ; • ;, ., " ., ' -~ , . 
•• -,.,. •• ,i_' 

'' ' 
"' • ·' 1.-, t ',.:, , 

,,. 

J' ,./, ·., ;j 

·'.,_·,,,// ~· : 
-, 1 ~ '/ ~- • • ¡,'v.i'. . 'J 

. , 
) ' 

. )" ;!': 
·,.,, •. -.~-
~--~.,,. > 1··. 

'{>1-: ~' .. ' 
-~-• 

·,, 1•: 

,.:.1,~•.·1: 
.. _,!> . 

;'}:'-'• 

.._,.;; j. 

}(:< 
:·' >f' '• 
i_" ,i} 

•-:"" .. --··-

¡j:f ~~}t ~: 
~íf,/~Z' 

·-· .. _ .-· ~ 

~:t~ 
. : · .. ,J 

lfft~~ 
•. -~:<::>-~.,.· . -• 

·-ij?/'•efW.~-, . ·, .,: . 

·:: 
·, ~ ., ., • ' "'., 

~ . ~' 

\, 

'e 14\', 

Andorra la Vella 



CANILLO 

Primer Oktoberfest Andorra, El Tarter 
Entrada Gratu·ita 

CENTRE 
MANACOR 

CAVES 
MANACOR 

CG-2 

RESTAURANT 
MANACOR 

CG-2 

EL TARTER 

FRAN<;;:A 

GRANDVALIRA 
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En aquest tomb familiar al 
voltant del poble resseguirem 

el tram final de la riera d’Arçamala, 
vora el riu Ter, i després remuntarem 
el torrent de la Font de la Puda. Amb 
l’aigua com a fil conductor, desco-
brirem la seva fauna i flora, part 
dins l’àmbit de l’Espai Natural de les 
Riberes de l’Alt Ter, i tot un seguit 
d’elements que han estat de profit 
per l’ésser humà. 

DESCRIPCIÓ
Davant el palau de l’Abadia baixa-
rem a la riera d’Arçamala per resse-
guir el seu darrer tram, abans de su-
mar-se al Ter. Anirem descobrint tot 
un seguit d’elements patrimonials re-
lacionats amb l’aigua: primer, el molí 
Petit, i el pont de la Plana i el safareig 
de la Roca, tot seguint la llera de la 
riera sota l’ombra dels arbres de ribe-
ra i roures pènols. Anirem creuant re-
petides vegades la llera fins a un pon-
tet sota les muralles, que ens mena al 
paisatge d’hortes establert a les terras-
ses fluvials de les ribes del Ter.
L’espai és un bon mirador dels dife-
rents ambients o hàbitats de ribera. 
Hi abunden els ocells i veiem la faça-

PASSEIG DE L’AIGUA
A SANT JOAN DE LES ABADESSES

na del darrere del carrer Jussà de la 
Vila Vella.
De la resclosa de Comamala, el ca-
nal de la central, deriva aigua a la 
central hidroelèctrica de Comama-
la. Travessem el riu i ens dirigim pel 
costat d’arbres de ribera fins a trobar 
el torrent del Roser.
Gaudim d’una vista de l’Espai d’In-
terès Natural de les Riberes de l’Alt 
Ter. Una filera de verns, salzes i al-
gun pollancre flanqueja la llera de 
còdols en aquest punt on les planes 
fluvials s’han transformat en hortes.
Ens enfilem pel torrent de les Dous, 
per un tall de roques sedimentàri-
es marines de fa 60 milions d’anys, 
fins a la centenària font de la Puda i 
el seu entorn. Aquest espai, urbanit-
zat fa temps, era el primer lloc on els 
vilatans i els forasters s’arribaven per 
prendre i beneficiar-se de les de vir-
tuts d’aquestes aigües sulfuroses.
Pujarem per sota la torre de la Puda 
fins a la carretera gaudint de les vistes 
del poble i del riu. Ara aprofitem per 
creuar el Ter pel pont Vell, el verita-
ble camí de la vall. D’aquí anirem, 
pel costat de l’església de Sant Pol, al 
barri del Raval, fins al monestir.

TURISME_SANT JOAN DE LES ABADESSES

Oficina de Turisme de
Sant Joan de les Abadesses

Plaça de l’Abadia, 9

17860 Sant Joan de les Abadesses

Tel. 972 72 05 99 

turisme@santjoandelesabadesses.cat

www.santjoandelesabadesses.cat

TRAÇAT
• Cap dificultat.
• El camí al costat del torrent 
d’Arçamala va creuant la llera en 
diferents ocasions per damunt de 
gabions (caixes de filat plenes de 
pedres de riu).
• Hi ha bancs per seure.
• Un nou pontet creua el Ter per sobre 
la resclosa de Comamala.
• A la part urbana hi ha molts 
elements de patrimoni arquitectònic 
que podeu visitar seguint la ruta: 
passeig per la Vila Vella.

PRECAUCIONS
• Vigileu els més menuts. És fàcil que 
es posin de peus a l’aigua.
• Compte que no hi hagi risc 
d’avingudes si plou fort o fa dies que 
plou.
• Si ha plogut o està mullat, el camí de 
la riera d’Arçamala pot estar enfangat 
i els passos poden relliscar.
• Respecteu els horts i la propietat 
privada.
 
TERRENY
• Fàcil.
• Precaució a la riera d’Arçamala si 
està mullat.
 
MATERIAL
• Calçat còmode.
• Prismàtics si us agrada observar 
ocells.
• Màquina fotogràfica.
 
ALTRES EQUIPAMENTS
• El molí Petit és un Ecomuseu i té 
horari de visites.
• Hi ha plafons explicatius al llarg del 
recorregut. Són complementaris als 
punts d’interès que hem marcat.
• Al mirador de la riera d’Arçamala 
(davant el palau de l’Abadia), hi ha 
plafons d’informació general. Mapes 
topogràfics, de camins, etc.
• Bancs i llocs de descans: mirador de 
la resclosa, font de la Puda i al llarg 
del recorregut.
• A la part urbana hi ha molts 
elements de patrimoni arquitectònic 
que podeu visitar seguint la ruta: 
passeig per la Vila Vella.

CONSELLS
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27È FESTIVAL DE 
JAZZ COSTA BRAVA

PALAFRUGELL_MÚSICA

La Locomotora Negra, Ro-
berto Fonseca i la veu de 

Monique Makon seran els caps 
de cartell del 27è Festival de Jazz 
Costa Brava de Palafrugell. El 
Festival de Jazz Costa Brava és un 
festival de música jazz que té lloc 
a Palafrugell. Es tracta d’un seguit 
d’actuacions que es combinen entre 
les que tenen lloc a l’aire lliure i gra-
tuites, centralitzades a la plaça Nova, 
i on es compta amb grups emergents 
del panorama jazzístic català, amb 
les actuacions de pagament al Teatre 
Municipal. El mateix Festival té lloc 
coincidint amb el pont del 12 d’octu-
bre i serveix per desestacionalitzar la 
temporada turística.
La combinació entre grups i artistes 
emergents amb noms consolidats i de 
solera del món del jazz és el princi-
pal atractiu d’aquest festival que ben 
aviat arribarà a la seva 30a edició.

DEL 6 AL 12 D’OCTUBRE DE 2021

disc Yesun. Roberto Fonseca (piano i veu), 
Yandy Martinez (contrabaix) i Ruly Herrera 
(bateria). Preu: 20 €.
 
10  // MONIQUE MAKON + ORIGINAL JAZZ 
ORQUESTRA. BACK TO AMY
12.00 h. Teatre Municipal. Monique Makon 
(veu). David Pastor (direcció). Gratuït.
COLINA MIRALTA SAMBEAT. CMS TRIO 15 
ANYS
20.00 h. Teatre Municipal. Javier Colina 
(contrabaix), Marc Miralta (bateria) i Perico 
Sambeat (saxos i flauta). Preu: 20 €.
 
11  // ANGUE & HER HOT JAZZ QUARTET
20.00 h. Teatre Municipal. Rocio Angue (veu), 
Michele Faber (piano) i Pep Rius (contrabaix), 
Olivier Rocque (bateria). Gratuït.
 
12  // LA LOCOMOTORA NEGRA. 50 ANYS
12.00 h. Teatre Municipal. La Locomotora 
Negra. Director: Ricard Gili. Preu: 20 €.
JAZZ & YOUNG
20.00h Pati de Can Genís. Gratuït.

AGENDA
6  // JAZZ & KIDS. AMB PAUERKIDS
17.30 h. Pati de la Biblioteca. Activitat musical 
familiar. Gratuït.

7  // CLUB DE LECTURA SWING
19.00 h. Pati de la Biblioteca. Entorn de la 
novel·la Swing, de Rafel Vallbona. Gratuït.
 
8  // JAZZ & CINEMA
22.00 h. Teatre Municipal. Projecció de la 
pel·lícula Los Estados Unidos contra Billie 
Holiday (2021). Versió original subtitulada.

9  // L’ENERGIA BIG BAND + CLARA LUNA 
I COMBOS DE L’ESCOLA DE MÚSICA DE 
PALAFRUGELL.
12.00 h. Teatre Municipal. Gratuït.
ROBERTO FONSECA III
20.00 h. Teatre Municipal. Presentació del 

Informació general
A causa de la COVID-19 el Festival de Jazz Costa 
Brava s’adapta a la nova situació sanitària i adopta 
mesures d’higiene, protecció i control d’aforament a 
tots els concerts i activitats programats.
• Serà obligatòria la mascareta per accedir a tots els 
espais i durant tot l’espectacle o activitat.
• Serà obligatori l’ús d’hidrogel per accedir a tots 
els espais.
• Caldrà seguir en tot moment les indicacions del 
personal de l’organització.
• Aforament limitat.
• S’aconsella arribar amb antelació per complir amb 
les mesures COVID-19.
• No es permet entrar menjar ni beguda de 
l’exterior.
• L’organització podrà modificar els horaris si així ho 
requereix l’autoritat sanitària.
• Consulteu a cada esdeveniment les condicions 
particulars per poder-hi accedir.

Organitza:
· Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Palafrugell.

Amb el suport de:
· Generalitat de Catalunya i Diputació de Girona.

Col·laboren:
· Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Palafrugell 
- Can Genís, Biblioteca de Palafrugell, Institut 
de Promoció Econòmica de Palafrugell, L’Escola 
de Música de Palafrugell, Cine Club Garbí, Nosa 
col·lectiu i Hotel Sant Roc.

Ajuntament de Palafrugell
Carrer de Cervantes, 16

17200 Palafrugell, Girona

Tel. 972 61 31 00

www.palafrugell.cat

j) 
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21,50 € de dilluns a divendres i 23,50 € els caps de setmana i 

De 12.30 h a 16.00 h - De 0-3 anys gratuit i 4-1 O anys 50%. 

10% de descompte amb My Pyri. 
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IAi -- Generalitat 
de Catalunya 

Is Secrets d 
les Vies Verdes! 

Descarrega't l'App i gaudeix 
del patrimoni cultural i natural de les 

Vies Verdes de Girona! 

Unió Europea 
Fons europeu 
de desenvolupament regional 
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i DE GIRONA 

~ 
6. 
4~~ Diputaci6 de Girona 
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ElsSeaets 
de les Vles Verdes 
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DESCARREGUEU•VOS 
L'APP ELS SECRETS 
DE LES VIES VERDES 
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