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Arribem a l’estiu i la revista 
SORTIDA torna amb propos-
tes ben interessants per gaudir 
del nostre territori amb els cinc 
sentits. Comencen els festivals 
de música, mostres de gastro-
nomia el senderisme, activitats 
tradicionals i la descoberta es 
potencia tant per a grups com 

per a famílies, a més d’ofertes de 
serveis ben interessants per als 
nostres lectors. Una vegada més 
el nostre territori de Catalunya, 
Catalunya del nord i Andorra 
obre les portes de bat a bat, per 
gaudir uns primers mesos d’estiu 
en plenitud i amb moltes possibi-
litats per triar.

FOC, FESTA
I TRADICIÓ
LES FALLES AL PALLARS SOBIRÀ

P6

P48i49

CANTADA 
D’HAVANERES
A CALELLA DE PALAFRUGELL

P8

COSTA DAURADA 
I TERRES
DE L’EBRE
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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.





6 sortida

Enguany torna la tradicional 
Cantada d’Havaneres de 

Calella de Palafrugell. Com sem·
pre, serà el primer dissabte del 
mes de juliol, així el 2 de juliol al 
vespre es donarà el tret de sortida 
a la temporada d’estiu a la Costa 
Brava gràcies a aquest esdeveni·
ment de cultura tradicional.

En aquesta 55a edició seran qua·
tre grups que actuaran a l’escena·
ri del Port Bo: Arjau, Neus Mar, 
Peix Fregit i Port Bo.

Un cop finalitza La Cantada, la 
festa i l’ambient mariner conti·
nuarà amb els concerts de prop 
a alguns dels locals de Calella de 
Palafrugell.

TURISME_PALAFRUGELL

Oficina de Turisme de Palafrugell
Avinguda Generalitat, 33

17200 Palafrugell

+34 972 30 02 28

turisme@palafrugell.cat

www.garoinada.cat

TORNA LA TRADICIONAL 
CANTADA D’HAVANERES DE 
CALELLA DE PALAFRUGELL

D’altra banda, el cartell ha 
estat una creació de la il·
lustradora Hermínia Esteva, la 
qual ha intentat plasmar l’es·
sència de l’havanera i dels seus 
orígens en la imatge gràfica 
d’aquesta 55a edició.

ELS ORÍGENS
DE LA CANTADA

La primera trobada de cantai·
res a la taverna de Cant Batlle 
es remunta a l’any 1966, quan 
Francesc Alsius, Frederic Martí 
i Joan Pericot van coincidir a la 
presentació del llibre “Calella de 
Palafrugell i les havaneres”, el se·
gon recull d’havaneres publicat a 
Catalunya. L’èxit de la trobada va 
animar als organitzadors a repe·
tir l’acte l’any següent, amb una 
Cantada més formal a la platja 
d’en Calau, a Calella de Pala·

frugell. L’any 1969, l’Associació 
d’Amics de Calella, que en aque·
lla primera època organitzava la 
Cantada, va decidir traslladar·la a 
la plaça del Port Bo, on encara se 
celebra actualment.



Residencial Mas Nou
Urb. Mas Nou, 108 | 17250 Platja d'Aro (Girona)
+34 972 827 996 +34 639 701 112
info@residencial-masnou.com | residencial-masnou.com

Quaranta anys 
d’experiència en la 
compra i en la venda de la 
propietat, gestió de lloguer, 
construcció i gestió de la 
propietat, avalen la nostra 
empresa.

GRANS MASIES - CASTELLS 
- VIL·LES I CASES D’ALT 
STANDING - CASES RURALS 
I FINQUES RÚSTIQUES 
- HOTELS I ZONES 
HOTELERES

L’ajudem a triar la llar dels seus somnis

Forty years of experience 
in sales, purchase and 
rental management, 
construction and property 
administration guaranteed 
by our company.

GREAT COUNTRY HOUSES 
- CASTLES - VILLAS AND 
HOUSES WITH HIGH 
STANDARDS - RURAL 
HOUSES AND RUSTIC 
FINCAS - HOTELS AND 
HOTEL AREAS

40 ans d’expérience dans 
l’achat et la vente, la gestion 
locative, la construction et 
la gestion de biens nous 
permettent de garantir la 
qualité de nos services.

GRANDES FERMES - 
CHÂTEAUX - VILLAS 
ET MAISONS D´HAUT 
STANDING - MAISONS 
ET PROPRIÉTÉS RURALES 
- HÔTELS ET ZONE 
HÔTELIÈRE
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Aquesta terra ho té tot! Hi 
tens mar, amb més de 

200 quilòmetres de litoral que 
ofereixen des de llargues platges 
de sorra fina i daurada fins a pe-
tites cales verges i recòndites. Hi 
tens un clima benèvol que convi-
da a gaudir del territori tot l’any. 
I hi trobaràs una pila d’al·licients 
que la converteixen en una de les 
destinacions més completes de 
casa nostra.

Surt i explora la Costa Daurada 
i les Terres de l’Ebre. Ideals per a 
les vacances en família, a les seves 
platges pots practicar infinitat 
d’esports i activitats aquàtiques 

TURISME_COSTA DAURADA I TERRES DE L’EBRE

COSTA DAURADA
I TERRES DE L’EBRE

PÀGINES ESPECIALS

que faran que els dies us passin 
volant. I on cada dia serà diferent, 
quan hi afegiu les moltes propos-
tes de cultura, història i art i la de-
liciosa gastronomia, amb produc-
tes amb denominació d’origen.

Els paisatges se’t quedaran a la re-
tina, especialment quan descobriu 
el Delta, així com la natura i les 
muntanyes de l’interior. Monestirs 
ocults enmig de les serralades, 
rutes de senderisme i bicicleta i 
poblets pintorescos, amb un blau 
profund al fons. Les Terres de 
l’Ebre i la Costa Daurada són el 
paradís arran del mar.
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Vila-seca és una destinació amb 
un destacat passat agrícola 

i una llarga tradició vinícola. Bon 
exemple d’això és l’emblemàtic 
Celler de Vila-seca, recentment 
restaurat per tal de convertir-lo en 
un espai innovador, multifuncional i 
museístic d’experiències i emocions 
per gaudir d’activitats culturals i 
de promoció turística. El Celler de 
Vila-seca, que ha entrat en funcio-
nament aquesta primavera, culmi-
na la creació d’un Parc Cultural a 
Vila-seca, del que també forma part 
el Castell de Vila-seca, transformat 
recentment en un espai expositiu 
d’art contemporani. 

ESPAIS VERDS 
L’objectiu d’aquesta actuació és el 
disseny i construcció d’un museu 
diferent, sorprenent i emocional, 
destinat a impactar als ciutadans 
amb la seva història íntima recent 
que recalca la importància del llegat 
del cooperativisme a Vila-seca.
L’oferta cultural del municipi s’am-
plia a la ja existent ruta pel centre 
històric a través d’un itinerari lliure 
a través de codis QR pels punts 
d’interès més emblemàtics. Un bon 
punt d’inici de la ruta és el Raval de 
la Mar, a pocs metres de l’entrada 
del centre històric. Allà pots obser-

TURISME_VILA-SECA

VILA-SECA,
LA PINEDA 
PLATJA:
EL PLAER DE

var la Creu de la Beguda del segle 
XII, últim vestigi de les creus de 
terme, i d’altres indicadors anteriors 
que senyalitzaven els camins i la 
funció de la qual era, antigament, 
marcar el límit entre els territoris 
de Salou, Vila-seca del Comú i 
Vila-seca de Solcina. Des d’allà es 
pot iniciar el recorregut per gairebé 
una trentena de carrers i places que 
conformen un espai molt caracte-
rístic que, malgrat la transformació 
viscuda els darrers anys, encara con-
serva i gaudeix d’un exquisit comerç 
tradicional.
Un cop endinsats dins del centre 
històric, podràs viure de prop la 
cultura i patrimoni de Vila-seca tot 
descobrint l’Església de Sant Este-
ve, un edifi ci del segle XVII d’estil 
neoclàssic; el Portal de Sant Antoni 
(s.XIV) i les diverses torres de defen-
sa de Vila-seca. 
I del centre històric de Vila-seca a 

la platja de la Pineda, un enclava-
ment de 3 quilòmetres ideal per a 
tota la família on gaudir de platges 
de suau pendent, ideals per als in-
fants. Un llarg passeig embolcalla la 
platja de la Pineda. La seva façana 
marítima és un dels espais públics 
urbans oberts al mar més grans 
de la Costa Daurada. De gran 
qualitat i un alt valor paisatgístic i 
mediambiental, llueix des de 1999 
la bandera blava que atorga l’Asso-
ciació d’Educació Ambiental i del 
Consumidor (ADEAC). 

ESPAIS VERDS 
A Vila-seca trobaràs la Sèquia Ma-
jor, la zona d’aiguamolls de Catalu-
nya més important entre el Delta de 
l’Ebre i el Delta del Llobregat. Amb 
17’3 hectàrees, alberga una gran 
biodiversitat i representa un punt im-
portant de pas i descans per a les aus 
migratòries. Les visites duren dues 
hores i transcorren d’agost a febrer.
Entre Vila-seca i la Pineda Platja 
s’ubica el Parc de la Torre d’en 
Dolça que, dissenyat amb criteris 
de sostenibilitat, constitueix un 
important pulmó verd del territori. 
Anomenat així per la torre que es 
troba al mig del parc, aquesta està 
integrada dins d’un espai natural de 
37 hectàrees. 

TORNARTORNARTORNAR
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VILA-SECA_TURISME

Vila-seca
www.lapinedaplatja.info 

Telèfon 977 39 03 62

Facebook, Twitter i Instagram:

@lapinedaplatja

PUBLICITAT

Actualment alberga restes d’una 
vil·la romana i antigues pedreres de 
soldó. També s’hi han creat diverses 
llacunes artificials i zones humides 
amb macròfits on s’observen gran 
quantitat d’ocells migratoris i s’hi 
poden veure centenars d’arbres, 
com oliveres, garrofers, pins pinyo-
ners i eucaliptus.

EXPERIÈNCIES ÚNIQUES 
La platja i els espais verds de la 
destinació esdevindran aquest estiu 
enclavaments on tornar a connec-
tar amb la natura i amb l’entorn, 
però també amb un mateix i els 
qui més estimes. Descobreix el lloc 

on les tortugues tornen i aprèn a 
reconèixer el seu rastre, amb tallers 
i activitats en família; endinsa’t al 
cor del Parc de la Torre d’en Dolça 
a través dels seus senders i envolta’t 
de natura, aiguamolls i aus a la 
Sèquia Major.
 
Torna a ser nen per un dia amb 
les gimcanes familiars i les rutes 
de parcs. Fes esport en un entorn 
idíl·lic amb activitats dirigides, com 
zumba, ioga o crossfit, i gaudeix de 

les instal·lacions esportives de Vila-
seca, com el workout o les àrees de 
salut. I recorda que, totes aquestes 
propostes són gratuïtes.

Xiscla d’emoció a PortAventura 
World, amb 3 parcs temàtics: PortA-
ventura Park compta amb 6 àrees, 
40 atraccions i espectacles diaris 
per a totes les edats; Caribe Aqua-
tic Park: un refrescant parc aquà-
tic que et transportarà al Carib, i 
Ferrari Land, únic a Europa, amb 
70.000m2 d’emoció i diversió per a 
tota la família. Gasta els últims car-
tutxos d’energia a l’Aquopolis Costa 
Daurada, on t’esperen piscines i 
tobogans increïbles.
 
Perquè viure experiències úniques 
en família serà el millor record de 
les teves vacances. Vila-seca és un 
lloc que et farà tornar. 
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Si tens una residència a la 
Costa Daurada i et vols 

mantenir actiu, hi ha un lloc 
imprescindible que tindràs sem-
pre al GPS: l’adreça del Tennis 
Salou H2O. Un increïble centre 
esportiu amb tot allò que somies 
per practicar el fi tness, classes 
dirigides, pàdel, tennis o natació. 
Saben que ofereixen servei a un 
públic molt especial, per això tant 
les instal·lacions com el tracte són 
del màxim nivell.

Estem parlant del centre esportiu 
més gran de tota la província. Els 
seus 27.000 m2 acullen una infra-
estructura puntera, recentment 
remodelada i amb un ventall 
infi nit d opcions per mantenir te 
en forma. Complau-te amb l’ac-
cés a deu pistes de pàdel d’última 
generació, deu pistes de tennis de 

TENNIS
SALOU H2O

les quals 9 són de terra batuda, 
sala fi tness am  la tecnologia més 
nova i piscina climatitzada de 
mides olímpiques. O si busques 
relaxar-te, pots accedir a l’spa.

És idoni per a la pràctica de 
l’esport a qualsevol temporada 
en un ambient exclusiu. Ara a 
l’estiu, tens diversió assegurada a 
la gran àrea de la piscina exterior. 
I durant tot l’any, gaudeix de les 
activitats dirigides amb monitors 
d alta qualifi caci  o de l agrada
ble restaurant amb vistes al jardí.
Tennis Salou H2O és molt més 
que un centre esportiu, també et 

ESPORT_SALOU

LA MAJOR INSTAL·LACIÓ 
ESPORTIVA DE LA
COSTA DAURADA

Tennis Salou H2OÍ
C. L’Avenç, 37

43840 Salou

Tel. 681 17 56 02

Instagram: tennissalouh2o

info@tennissalouh2o.com

tennissalouh2o.com

PUBLICITAT

proporciona tractaments de salut 
i benestar en un marc formidable. 
Demana pels serveis de nutrició 
o pels massatges relaxants. En 
sortiràs com nou!

Per a tots els amants de l’esport, 
Tennis Salou H2O és el centre 
de referència a la Costa Dau-
rada  profi ta els avantatges de 
fer-te’n soci o sòcia. Per les se-
ves instal·lacions singulars i per 
l’equip humà que hi dona servei, 
es convertirà en la teva destina-
ció indiscutible per mantenir el 
teu cos sempre actiu. Segregaràs 
endorfi nes positives

Salou | www.tennissalouh2o.com

Fes-te’n soci ara:
 1 mes: 59€ + matrícula 19,90€ 
 2 mesos: 118€ (matrícula gratis) 
3 mesos: 169€ + 1 mes gratis + matrícula gratis 
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Diuen que hi ha un indret, 
allà perdut, que ha cai-

gut en l’oblit. On tot és silenci i 
quietud.

Diuen que hi ha un indret, allà 
perdut, on el temps ha esculpit 
amb afany el seu tragí. Camins 
que velles passes han corregut, 
velles empremtes que el temps ha 
deixat marcir.

Diuen que hi ha un indret de 
verd frondós i blau pur, verge, 
salvatge i tranquil. Ple de senderes 
i camins, de clarianes, de llums, 
d’olors, de fonts i bosc endins. 

D’escarpats barrancs i belles valls.

De silencis, rumors i cants.

De vida.

Diuen que allà perduda hi ha una 
serra on des del pic més alt pots 
sentir l’olor de riu, de mar i terra.

LA PORTA A LA SERRA DE CARDÓ 

RASQUERA

ENDINSA’T A 
L’INTERIOR DE 

TERRES DE L’EBRE

Diuen que a la falda hi ha un 
poblet, abraçat de peus i mans, 
on ja arribaren fa molt temps els 
rasquerans.

Diuen que el que allà hi viu està 
forjat de terra i riu, de camps 
llaurats i sol d’esquena, de brisa 
fina i vespres daurats.

Diuen que aquella vila de la Vall 
de Cardó està feta d’història, 
esforç i tradició.

Un indret de costums, de festes i 
germanor.

De sabors, d’aromes, de productes 
elaborats amb el cor que per-
duren i viatgen de generació en 
generació.

Diuen que hi ha un indret per 
descobrir, per gaudir, per sentir.

Diuen: vine!

RASQUERA_TURISME

HARZU STUDIO

Text: Àngel Grisalvo

Ajuntament de Rasquera
c/Tortosa, 6

Rasquera

Ribera d’Ebre

Tel. 977 40 90 61

ajuntament@rasquera.cat

www.rasqueraturisme.com
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El teu pla genial t’espera al 
Càmping Ampolla Playa. 

Gaudiràs del sol, l’aire lliure, les 
cales verges i les moltes activitats 
que pots practicar a l’entorn, 
com senderisme, rutes en bicicle-
ta, esports aquàtics i d’aventura, 
observació d’ocells...

Perquè estaràs en un entorn únic, 
al Parc Natural del Delta de l’Ebre, 
Reserva de la Biosfera. I sense 
sortir del c mping, aprofita les seves 
instal·lacions excepcionals i moltes 
recentment renovades, com el bar 
restaurant Bama Beach Club, on pots 

CÀMPING AMPOLLA PLAYA,
LA TRANQUIL·LITAT DEL DELTA DE L’EBRE

degustar una paella amb arròs del 
Delta i un còctel amb bona música 
a la zona chill-out des de la terrassa 
amb vistes al mar, o com la nova pis-
ta multiesports de gespa artificial   
més de les múltiples piscines, pistes 
de pàdel i jocs infantils amb tirolina.

El Càmping Ampolla Playa és ideal 
per a unes vacances en família. Hi 
teniu 56 bungalows de 4 a 6 places 
amb totes les comoditats i serveis, on 
t’hi pots allotjar amb la teva mascota, 
a la qual també se li permet l’accés a 
l’extrem de la platja del davant. I és 
clar, disposes de parcel·les d’acam-

TURISME_L’AMPOLLA

Càmping Ampolla Platja
Tel. 977 460 535

campingampolla.es

pada sota l’ombra dels arbres, per a 
tendes, caravanes i autocaravanes.

Prepara unes vacances senzillament 
màgiques: on els petits s’ho passaran 
en gran, on estaràs a primera línia 
de mar i amb una platja de més de 
dos quilòmetres de sorra verge just a 
tocar  nvoltats de natura, amencs, 
muscleres i la llum i la tranquil·litat 
del Delta. Gaudeix del Càmping 
Ampolla Playa a un paratge únic!

PUBLICITAT
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“Tu fas feliç a molta gent”. 
No s’esperava sentir 

aquella frase de sobte i en aquell 
moment, ell amb el braç arre-
mangat i ella, la infermera, a 
punt de posar-li una vacuna. Però 
aquesta confessió d’una desco-
neguda que havia identifi cat el 
rostre que altres cops havia vist 
darrere del taulell de la gelateria, 
resumeix el que ha sigut la seva 
feina i la seva passió des de fa més 
de trenta-cinc anys. Algú que fa 
feliç els altres.

De l’obrador de l’Antonio Sirvent 
surten els sabors que endolceixen 
les nostres vacances. Ell regenta 
la cèlebre gelateria de Cambrils 
només una i potser la millor de 
tota la Costa Daurada. És ell qui 
va al mercat, viatja a fi res i tria els 
ingredients, amb cura obsessiva, 
d’entre proveïdors exquisits: les 
fruites tropicals al punt ideal de 
maduració, l’autèntic pistatxo 
iranià, la xocolata amb el percen-
tatge perfecte de cacau, la millor 

CAMBRILS_GASTRONOMIA

GELATS ANTONIO SIRVENT

Gelats Antonio Sirvent
c/ Consolat de Mar, 44

Cambrils

Baix Camp

PUBLICITAT

EL SABOR DE L’ESTIU

llet. És l’Antonio qui fa mil i una 
proves fi ns a trobar la combinació 
sorprenent, qui s’empesca inno-
vacions com el sorbet de nabius 
amb violeta recreant els macarons 
de les pâtisseries.

Aquest gelat “d’autor”, que és 
una institució a Cambrils, refl ec-
teix els valors d’Antonio Sirvent: 
el treball honest i el respecte abso-

lut als clients. I tot aquest esforç té 
un únic fi : que recordem aquella 
estona de passeig davant del mar, 
amb la terrina o el cucurutxo a 
la mà, quan ens vam sentir les 
persones més felices del món.

Gelats d'autor

Elaboració artesanal des de 1955
CAMBRILS
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Al mar t’esperen les experièn-
cies més emocionants que 

viuràs aquest estiu. Amb Nàutic 
Parc Costa Daurada i Terres de 
l’Ebre gaudiràs d’un ventall ina-
cabable i sorprenent d’activitats 
de lleure marítim. Al llarg dels 
gairebé 100 quilòmetres de litoral 
que van de Salou fins al Delta de 
l’Ebre, el sinònim de diversió a la 
costa és Nàutic Parc.

T’has estirat a la tovallola. Mira 
al teu voltant. A la platja passen 
moltes coses, fixa-t’hi: aquell gru-
pet que navega en catamarà, les 
rialles dels que fan esquí nàutic, 
wakeboard i motos d’aigua; uns 
altres sembla que volin dalt d’un 
parasailing; i entre les roques veus 
remar uns petits exploradors en 
caiac o en paddle surf, molt atents 
als peixets que els persegueixen. 

EL RECORD MÉS DIVERTIT DE LES VACANCES

Doncs aixeca’t tu també i viu 
l’estiu!

Puja dalt d’un vaixell i omple’t de 
sensacions marineres. Amb Nàutic 
Parc podràs reservar un creuer i 
fer un passeig per la costa, o anar 
a practicar submarinisme, orga-
nitzar un sopar amb posta de sol 
des d’un veler o una excursió fins 
als paratges més recòndits o unes 
coves impressionants. Viuràs la 
Costa Daurada i Terres de l’Ebre 
des d’una perspectiva diferent.

LLEURE_NÀUTIC PARC

RAFAEL LÓPEZ-MONNÉ

NÀUTIC PARC

Nàutic Parc
Tel. 977 35 35 92

691 518 761

nauticparc.com

Tu... i tota la família i els teus 
amics. Nàutic Parc et proposa 
activitats per a totes les edats i de 
tota mena, segons de quin humor 
estigueu avui: més aventurers, 
amb ganes de relaxar-vos, de viu-
re una experiència gurmet...

I amb totes les garanties, sempre 
atesos per professionals i amb les 
màximes seguretats. La innovació 
està sempre present. Per exemple, 
ara pots reservar bona part de 
les activitats en línia, des del teu 
telèfon, amb confirmació imme-
diata. Aquest estiu tens la diversió 
assegurada amb Nàutic Parc, ar-
reu de la Costa Daurada i Terres 
de l’Ebre!
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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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ARLES DE TEC_PATRIMONI

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

l’any 778, pot presumir de ser l’abadia 
carolíngia més antiga de Catalunya. 
Quan es va fundar, l’abadia primitiva 
es va establir damunt les ruïnes de les 
termes romanes al lloc dels actuals 
banys d’Arles.
Al segle IX, després de les terribles 
incursions normandes, recercant 
més seguretat, els monjos van traslla-
dar l’abadia a l’indret actual, sota la 
direcció de l’abat Sunifred, membre 
de la família comtal rossellonesa. Sota 
aquesta protecció, després de la dels 
comtes Reis de Barcelona que el van 
succeir, assegurà a l’abadia privile-
gis, proteccions i donatius de santes 
relíquies.
Nombroses donacions van permetre 
a Santa Maria del Vallespir una forta 
empenta, posant-la a les primeres files 
de les abadies catalanes a l’edat mitja-
na. A partir de llavors, es va procedir 
a noves regles de creació artística per 
edificar i adaptar l’abadia: l’edifici i 
les obres preromàniques, el gòtic i el 
barroc en són testimonis.
La seva església és un dels edificis 
romànics més interessants d’aquesta 
època i té una unitat considerable. 
El gruix de l’obra és del segle XI i 
consta d’una planta basilical, amb tres 
naus i tres absis, sense transsepte. 
Totes les naus tenen volta de canó, les 
laterals corresponen a la construcció 
que es va consagrar el 1046 i la central, 
lleugerament apuntada, molt possi-
blement cal situar-la a l’època de la 
segona consagració (1157).
L’església romànica compta amb un 
gran orgue del segle XV que va ser 
restaurat al segle XVIII. El claus-
tre gòtic dels segles XIII s’adjunta a 
l’església. Davant del temple, hi ha un 
Sant Sepulcre, sarcòfag del segle IV, 
en un indret secret, amagat, i conté les 
relíquies dels Sants Abdó i Sennen. 
Una recomanació: no deixeu de visitar 
el centre històric de la nostra vila. El 
recorregut pels vells llocs històrics i els 
seus carrers antics.

SANTA MARIA 
D’ARLES DE TEC

UNA PASSEJADA 
PER LA HISTÒRIA 
DEL VALLESPIR

Oficina de Turisme d’Arles de Tec
Le Palau

66150 Arles-sur-Tech 

Tel : 33(0)4 68 39 11 99

www.tourisme-haut-vallespir.com

EL MOLÍ DE LES ARTS
I ELS TALLERS 

L’antiga fàbrica de teixits d’Arles s’ha 
convertit en el Molí de les Arts i els 
Tallers. Avui la fàbrica acull una botiga 
amb 250 m² d’exposició: el conservato-
ri de teixits i tallers d’artesania i pintu-
ra, ha esdevingut un espai d’expressió 
de l’art contemporani.
Aquí es van fer les teles catalanes 
famoses per la seva solidesa i la fantasia 
de les seves decoracions. Per desgràcia, 
davant les dificultats econòmiques, l’ac-
tivitat va disminuir gradualment i les 
màquines van ser silenciades perma-
nentment el 1989. 
El lloc, adquirit pel municipi el 2012, 
ara està dedicat a l’ofici i ofereix als 
visitants un passeig ple de poesia i 
sorpreses al centre de la creació. 
Els antics edificis de pedra han tornat 
a la vida, transformats en tallers de vi-
tralls, fusions, coberts, foneria i braseria 
que s’obren al camí de roca que va cap 
al parc i al riu, mentre que un arriba al 
domini dels pintors a la terrassa. 
A la sala de màquines, els antics telers 
encara estan allà, preparats per tornar 
al servei i en la clara i vasta botiga, 
aparador de la creació “Made in Va-

llespir”, uns quinze artistes locals han 
compartit espai per presentar les seves 
obres en una exposició càlida i aco-
lorida (tallers de coberts, fosa, llautó, 
vitralls, fusió, joieria i pintura, espai 
d’expressió de l’art contemporani).

EL CENTRE
D’INTERPRETACIÓ

El Centre d’Interpretació de l’Arqui-
tectura i del Patrimoni del Palau se 
centra en el fet religiós i el fet sagrat en 
relació amb la temàtica patrimonial de 
PATRIMC@T : el patrimoni religiós.
Aquest antic edifici de finals del segle 
XIX destaca per la seva majestuosa ar-
quitectura. Antiga propietat dels funda-
dors de la fàbrica de xocolata Cantalou 
Catala, aquest edifici va ser reformat 
pel municipi l’any 2021 en el marc del 
programa POCTEFA Patrimc@t.
La seva planta baixa està dedicada a la 
recepció del recinte de l’abadia així com 
a l’oficina de la mancomunitat d’infor-
mació turística, a la planta superior hi 
ha tres sales dedicades al Centre d’Inter-
pretació de l’Arquitectura i el Patrimoni 
del País Transfronterer d’Art i Història 
centrada en la religió i l’art sagrat, altres 
tres sales acullen exposicions temporals.



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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EL RIBES DE PRINCIPIS DE SEGLE

LA FESTA DE L’ESTIUEIG
Aquest estiu, concretament 

els propers dies 29, 30 i 
31 de juliol, Ribes de Freser cele-
brarà una nova edició, la segona, 
de la Festa de l’Estiueig. Un festa i 
fira de vocació noucentista em-
marcada en les primeres dècades 
del segle XIX, que pretén recrear 
i recordar els anys de l’estiueig a 
la Vall de Ribes. L’arribada del 
transpirinenc i la construcció del 
tren cremallera de Núria varen 
suposar una autèntica revolució 
per una vall closa i molt tanca-
da per l’orografia, que va veure 
com estiuejants procedents de la 
burgesia barcelonina, i fins i tot 
benestants francesos venien a gau-
dir del plaer de prendre les aigües, 
del contacte amb la natura i de la 
tranquil·litat dels nostres paratges 
a la Vall de Ribes.
Aquells fets suposaran una au-
tèntica efemèride per la Vall de 
Ribes, que ha consolidat l’ecotu-
risme com a fonament de la seva 
activitat econòmica i que s’ha 
projectat al llarg de tot un segle 
com a destí turístic on gaudir de 
l’entorn, i de la bellesa dels parat-
ges que l’envolten.
A finals de juliol, en el marc de la 
Fira i Festa de l’Estiueig podrem 

RIBES DE FRESER_TURISME

Oficina de turisme de Ribes de Freser
Ctra. de Bruguera, 2

17534 Ribes de Freser

Tel. 972 727 728

www.vallderibes.cat

Horari:

De dimarts a dijous: De 10 h a 14 h i de 16 h a 18 h.

Divendres: De 10 h a 14 h i de 16 h a 19.30 h.

Dissabte: De 10 h a 14 h i de 16 h a 20 h.

Diumenge: de 10 h a 14 h.

gaudir a Ribes de tota mena 
d’activitats temàtiques que pretén 
fer reviure aquells anys d’esplen-
dor, acompanyades de parades de 
productes agroalimentaris i arte-
sans. Des del tradicional sereno, 
passant per la visita del Mestre 
Àngel Guimerà, continuant pels 
tradicionals balls d’envelat i tot 
plegat acompanyat d’exposicions, 
mostres, visites guiades, jocs per la 
mainada i molt més!
A finals de juliol us esperem al 
Ribes de l’Estiueig, on viure i 
gaudir de la Vall de Ribes com els 
estiuejants de principis de segle 
passat. T’ho perdràs?
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VIA VERDA CAP A GIRONA
L’antic recorregut del tren del 
Carrilet s’ha convertit en les Vies 
Verdes, un espai idoni per al pas·
seig a peu o en bici. La totalitat 
de la Ruta del Carrilet són 54 km 
i travessa 3 comarques: la Garrot·
xa, la Selva i el Gironès.

GAUDIR DELS GORGS 
La natura en aquest municipi ens 
aporta els gorgs, un petit paradís 
on l’aigua és protagonista. Des 
de l’estiu de 2020 s’accedeix als 
gorgs a través d’un tiquet de dia 
amb reserva prèvia que atorga el 
dret d’accés a tot l’Espai Natural 
Protegit del Brugent.

RUTA MODERNISTA 
L’expansió econòmica de prin·
cipis de segle amb l’obertura de 
diverses fàbriques al municipi 
propicià l’assentament d’algunes 
famílies benestants que constru·
ïren edificis emblemàtics. A les 
Planes d’Hostoles trobem diversos 
edificis modernistes d’interès ar·
quitectònic: l’escola Sant Cristò·
fol, Can Garay, Can Cadet i la 
torre dels Til·lers.

DESCOBREIX I GAUDEIX
LES PLANES D’HOSTOLES

RUTA ART URBÀ
Les Planes d’Hostoles s’està 
convertint en un referent de l’art 
urbà. La selecció d’obres d’artis·
tes emergents que conformen la 
ruta destaquen per la seva quali·
tat, l’encaix amb l’entorn i l’apel·
lació a la identitat i la memòria 
històrica. Un museu a l’aire lliure 
tot passejant. 

ALTRES ACTIVITATS
Les Planes compta amb múlti·
ples propostes per als amants del 
senderisme. Una és seguir la ruta 
dels maquis, els militants de la 
resistència republicana al règim 
franquista, que permet anar des 
de les Planes a Can Tonigròs en 
diferents trams, fins a 30 quilòme·
tres en 9 hores.

TURISME_LES PLANES D’HOSTOLES

TURISME GARROTXA

LA VISITA I ESTADA 
A LES PLANES 

D’HOSTOLES ES POT 
GAUDIR AMB ELS 
CINC SENTITS I EN 
DIFERENTS ÀMBITS

Una altra  visita interessant és 
accedir al Castell d’Hostoles, un 
emblemàtic punt de referència de 
les lluites remences dels pagesos 
davant els mals usos del poder 
feudal. El castell és un autèntic 
mirador de la vall.

GASTRONOMIA, 
TRADICIONS I FESTIVALS

Pel que fa a la gastronomia es pot 
gaudir a diferents establiments del 
municipi  amb productes de qui·
lòmetre zero, de qualitat, i plats 
de cuina casolana tradicional i 
també pertanyents a la coneguda 
cuina volcànica. No podem obli·
dar que, entre altres atractius, les 
Planes d’Hostoles compta amb les 
seves festes i celebracions, entre 
les quals destaquen els balls de  
gegants i capgrossos, la fira del joc 
i el correfoc, el festival de màgia o 
festivals musicals, entre els quals 
l’Harmonia i el Planestiueja’t ja 
són referents en el mapa musical 
de Catalunya.

Consulteu tota la informació a:
https://turismelesplanes.cat
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Sant Pau de Segúries posa al des·
cobert els vestigis d’un port 

medieval de gran interès històric i 
arqueològic. Aquest pont, conegut 
popularment com el Pont vell de la 
Rovira, representa un dels valors més 
interessant en el patrimoni de Sant 
Pau juntament amb la coneguda Via 
romana. Segons es desprèn dels estu·
dis històrics el pont creava el riu Ter, 
el camí ral que conduïa a Campro·
don i a l’estratègica frontera de Coll 
d’Ares, per una banda i per l’altra cap 
a Olot i Girona. Aquesta via de co·

EL PONT MEDIEVAL 
DE SANT PAU DE SEGÚRIES

PATRIMONI_SANT PAU DE SEGÚRIES

Ajuntament de Sant Pau de Segúries
c. Guàrdia, 11

17864 Sant Pau de Segúries

972 747 005

ajuntament@santpauseguries.cat

www.santpauseguries.cat

municació havia estat l’hereva de la 
mil·lenària via romana.

Des de l’any 2015, l’ajuntament ha 
impulsat un pla de descoberta de les 
restes i un estudi per aprofundir en les 
característiques i valors d’aquesta tro·
balla. Aquests estudis estan dirigits per 
l’arqueòleg i historiador, Joan Llinàs, 
amb la intervenció de l’empresa Atri 
Cultura i Patrimoni, a més de la col·
laboració de diferents estudiosos del 
municipi i de la vall de Camprodon.

El pont data del segle XII i es consi·
dera com una obra arquitectònica de 
gran qualitat tant pel que fa a l’es·
tructura com per la qualitat cons·
tructiva on els materials utilitzats. 
Els estudis de l’arqueòleg Joan Llinàs 
exposen que el pont està bastit amb 

pedra i morter de calç amb una obra 
vista feta de carreus de pedra calcà·
ria ben treballats, escairats i disposats 
formant filades regulars.
L’ajuntament amb el suport de la Di·
putació de Girona, després de fer els 
estudis adequats i l’execució de les 
obres de restauració pertinents, ha 
consolidat la recuperació d’aquest ele·
ment medieval que passa a augmen·
tar el patrimoni del municipi.

Sant Pau ha estat al llarg de la histò·
ria un enclavament determinant en 
les comunicacions de la península 
Ibèrica amb Europa.

Visitar el pont medieval, és una pas·
sejada per la història i que serveix per 
comprovar els valors patrimonials de 
Sant Pau de Segúries.
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Vine a descobrir el nou cór-
ner de la marca a la secció 

de la Llar a la 3a planta.

Podràs trobar entre els seus pro-
ductes fundes nòrdiques, fundes de 
coixí, tovalloles de bany... També 
roba per al teu saló i la teva cuina 
com mantes i estovalles de cotó 
orgànic. Tot això i molt més!

Textura, amb el seu estil elegant 
i atemporal, és una companyia 
pionera pel que fa a la recerca de 

TEXTURA
ARA NOMÉS A PYRÉNÉES!

materials ecològics i des del 2017 
-quan ningú no ho feia- elabora 
les seves peces amb cotó 100% 
orgànic. Tota la gamma de peces 
llises com els seus llençols, baixeres 
i coixineres, té el màxim estàndard 
de qualitat, el certifi cat GOTS, 
Global Organic Textil Standard, el 
reconeixement més gran interna-
cionalment que assegura l’origen 
natural de les fi bres i garanteix 
que el producte no té cap mena 
d’additiu, químic o pesticida, i fi ns 
i tot l’embolcall on es presenta ha 

COMERÇ_ANDORRA LA VELLA

Pyrénées
Andorra

@pyreneesandorra

www.pyrenees.ad

de ser també de cotó orgànic per 
assegurar que cap traça ha ‘conta-
minat’ el teixit.

El nou córner també disposa de 
la col·lecció de pijames de cotó 
orgànic -seguint la mateixa fi loso-
fi a dels seus llençols- i una secció 
dedicada als més petits de la casa.

Omple la teva casa d’harmonia i 
calidesa, convertint-la en una llar 
on compartir i gaudir de l’slow 
living amb els que més estimes.
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Mehdi Alaoui compta amb 
una dilatada experièn-

cia en fi nançament d’empreses, 
reorganització i optimització de 
processos a França i Espanya. 
Comença la seva carrera en una 
auditoria a França (Grant Thorn-
ton, KPMG) i ha tingut diverses 
posicions en fi nances (director 
Controlling, CFO EMEA Re-
novables), a Alstom i General 
Electric.
Mehdi té un Master en Finances 
i Comptabilitat, és Expert Comp-
table Francès i compta amb un 
PMD d’IESE.

Què faria si pogués disposar 
de més recursos per al seu 
èxit? Aquesta és la prime-
ra pregunta que fa als seus 
clients
Efectivament, podem estar 
parlant de capital per destinar a 
noves inversions, recursos per a 
contractar més empleats o bé dels 
mitjans per augmentar la compe-
titivitat, els benefi cis. La realitat 
és que totes les empreses voldrien 
disposar d’un fl ux de caixa addi-
cional.
És aquí on nosaltres entrem en es-
cena, sense que això comporti cap 
risc fi nancer per a la seva empre-
sa. Expense Reduction Analysts 
pot proporcionar aquests recur-
sos extres per al seu èxit, donant 
suport a una gestió intel·ligent de 
les despeses i de la relació amb els 
proveïdors.

Com ho fan?
Els nostres consultors utilitzen els 

MEHDI ALAOUI
SOCI D’EXPENSE REDUCTION ANALYSTS

seus profunds coneixements en 
despeses generals i últimes ten-
dències del mercat per ajudar-lo 
a trobar les millors solucions 
possibles per a la seva empresa, 
així com per optimitzar la seva 
cadena de subministrament i els 
seus processos. Les operacions 
del seu dia a dia no patiran cap 
interrupció i vostè tindrà sempre 
l’última paraula sobre cada detall 
del projecte.

Quins reptes es posen ara 
mateix a Expense Reduction 
Analysts?
Ens adaptem constantment a 
un mercat canviant. Aquest any 
també hem incorporat noves 
categories d’optimització de 
despeses, com són la gestió de la 
compra de combustible i l’efi cièn-
cia energètica, mentre que l’ener-
gia, les despeses de transport o 
telecomunicació, estan tenint una 
demanda molt rellevant. Això ens 
permet oferir un servei integral a 
les empreses que opten per opti-
mitzar les seves despeses, fet que 
demostra que Expense Reduction
Analysts ha fet una aposta forta 
en la seva activitat en tot el ter-
ritori espanyol i els seus diferents 
mercats.

En els últims mesos, són 
moltes les empreses que han 
reduït les seves despeses. 
Com ajuda Expense Reduc-
tion Analysts a les empreses 
en aquest entorn?
Actualment, les empreses es tro-
ben en un context complicat, però 

ENTREVISTA_BARCELONA

Mehdi Alaoui
Soci

malaoui@expensereduction.com

Tel. 699 977 971

Plaça Urquinaona, 11 3r 3a

Barcelona, 08010

www.expensereduction.com

amb molta més estabilitat que fa 
alguns mesos. Permetem trobar 
benefi cis que probablement es 
troben amagats a dins de la ma-
teixa organització.
En una conjuntura d’inestabilitat, 
les companyies necessiten aquests 
recursos per a poder fer front als 
seus reptes a curt termini, em-
prendre la seva expansió i desen-
volupar nous projectes.
Mitjançant el disseny i execució 
d’estratègies d’estalvi per a opti-
mitzar la cadena de subministra-
ments, els processos i les despeses, 
a Expense Reduction Analysts 
aconseguim que tinguin més re-
cursos fi nancers per optimitzar el 
seu fons de maniobra, invertir en 
el seu creixement, expansió, des-
envolupament de nous projectes i 
obertura de nous mercats.
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Gombrèn forma part de la 
comarca del Ripollès. El 

terme municipal té una extensió 
de 44 km2 i el poble està a 919 
metres d’altitud.

Els límits del terme municipal són 
al nord amb Campelles, Planoles 
i Toses; a l’est amb Campdevànol 
i Les Llosses; al sud amb Ripoll 
i Les Llosses i a l’oest amb Sant 
Jaume de Frontanyà, La Pobla de 
Lillet i Castellar de N’Hug. Té 

agregats els nuclis d’Aranyonet i 
El Cortal.

El municipi ofereix diferents op-
cions al visitant que pot gaudir de 
cultura, natura i gastronomia
En el nucli urbà es pot fer la visita 
al carrer dels porxos, i al museu 
del comte Arnau, A poca distàn-
cia es poden visitar les capelles i 
esglésies del Municipi com són 
Sant Joan de Mata, Sant Martí de 
Puigbó, Nostra senyora de Lour-

des, Sant Pere de Gombrèn i Sant 
Pere de Montgrony. 

A Gombrèn s’hi pot anar a gaudir 
de la gastronomia a diferents 
restaurants de diferents línies 
de cuina, basades en la tradició 
gastronòmica ripollesa. Així ma-
teix es poden trobar allotjaments 
a diferents cases rurals de gran 
atractiu natural.

TURISME_GOMBRÈN
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GOMBRÈN
CULTURA, NATURA, 
GASTRONOMIA I LLEGENDES

L’entorn natural de Gombrèn 
permet gaudir del paisatge del 
gorg dels Banyuts, el jardí bo-
tànic i nombrosos senders per 
la pràctica del senderisme així 
com l’escalada, essent Gombrèn 
un dels punts més valorats pels 
esportistes d’aquesta pràctica. A 
Gombrèn hi ha més de 600 vies 
d’escalada que ofereixen moltes 
opcions d’aquest esport.
 
Destaquen d’entre totes les rutes 
la del Santuari de Montgrony i el 
Castell de Mataplana.

El santuari o capella de San-
ta Maria de Montgrony és un 
santuari marià del bisbat de Vic, 
situat al Montgrony. Es troba en 
el cingle de la Serra de Sant Pere, 

a uns 1370 metres sobre el nivell 
del mar. En aquest punt també 
s’hi troba l’hostatgeria.
 
El castell de Mataplana està situat 
enmig d’una vall i paisatge ben 
típics del Ripollès. Es tracta d’un 
indret que més enllà de l’arqueo-
logia, hi ha els orígens de la tradi-
ció del Comte Arnau, a partir de 
la llegendària Cançó del Comte 
Arnau i a partir de la qual, s’han 
fet diferents versions de la llegen-
da del mite.

GOMBRÈN_TURISME

Foto aèria: Quim Bartés

Ajuntament de Gombrèn
Av. Moisès Torrens, 

17531 Gombrèn

Tel. 972 730 300

Fax: 972 712 224

ajuntament@gombren.cat

www.gombren.cat

ÀNGEL GIRALT



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€





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



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
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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 

BEGET_TURISME

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!





48 sortida

Les festes i tradicions del 
Pallars Sobirà criden a 

grans i petits a compartir mo-
ments ancestrals com són les 
falles o les fi res tradicionals, 
on a més trobarem paradetes 
de productes artesanals i de 
proximitat.

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

Amb l’arribada del solstici d’es-
tiu, la festa de les Falles, Decla-

ÒSCAR RODBAG / ARXIU PARC NATURAL DE L’ALT PIRINEU

FOC, FESTA I TRADICIÓ
LES FALLES, UNA DE LES FESTES MÉS MÀGIQUES DEL PALLARS SOBIRÀ.

TURISME_PALLARS SOBIRÀ

rades patrimoni immaterial de 
la humanitat per la UNESCO, 
és sens dubte una de les festes 
més màgiques del Pallars Sobirà. 
S’encén un tronc d’arbre d’uns 15 
metres i es col·loca al mig d’una 
foguera a la plaça del poble. Un 
cop és fosc, els joves del poble 
baixen de la muntanya tot portant 
un tronc encès a coll fi ns a arribar 
a la plaça de la vila.

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:

El recorregut des de dalt de la 
muntanya fi ns a la falla major es 
converteix en una serp de foc que 
llisca lentament muntanya avall. 
Quan els fallaires arriben a la 
plaça, dipositen les seves falles a la 
foguera i s’amenitza la festa amb 
música, coca, vi i danses tradicio-
nals al voltant de la foguera.
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5  // FIRA DELS OFICIS I MENESTRALS DE 
RIALP
Rialp. Fira recuperada de l’antiga que es 
feia al poble.
973 620 365
rialp.cat

18  // FIRA DE SANT JOAN
Esterri d’Àneu. Fira multisectorial on 
s’hi pot trobar artesania i productes 
alimentaris així com roba i complements.
973 62 60 05
973 62 65 68
esterridaneu.cat
www.turismevallsdaneu.com

19  // LA RIBALERA
Tírvia. Cursa a peu d’alta muntanya d’uns 
39 km i amb 2.800 m de desnivell positiu.
93 302 45 29, aribalera.cat

24  // FIRETA DE SANT JOAN I XOLLADA 
D’OVELLES
Sort. Xollada d’ovelles amb tisora.
973 62 00 10
turisme.sort.cat

EL PALLARS SOBIRÀ ESTÀ PLE DE VIDA! VINE A VEURE TOT EL QUE HI HA PER VIURE!

CALENDARI DE FALLES

JUNY
18 // FALLES DE SORT
Sort.
973 62 00 10
turisme.sort.cat

23  // FALLES DE SANT JOAN I FESTA 
MAJOR 
Isil. Associació cultural Fallaires d’Isil.
www.fallesisil.cat

23 // FALLES DE SANT JOAN I FESTA 
MAJOR
Alins. Associació Cultural de Fallaires 
d’Alins.
www.fallesalins.cat

25  // FALLES DE SANT PERE
València d’Àneu.
www.turismevallsdaneu.com

JULIOL
2  // FALLES D’ALÓS
Alós. Associació Cultural d’Alós.
www.aloscultural.cat

AGENDA

JUNY
4  // MILLA VERTICAL

Àreu. Cursa vertical, d’alta muntanya 
fins el cim del Monteixo.
973 62 44 05, millaverticaldareu.com

JULIOL

9 i 10  // FIRA DEL FERRO PIRINENC
Alins. Fira d’artesans forjadors i 
productors locals.
973 624 405, alins.ddl.net
www.firadelferropirinenc.cat,
https://vallferrera.cat

Del 9 i 17  // RAL·LI INTERNACIONAL DE 
LA NOGUERA PALLARESA
Sort. Competicions d’aigües braves i 
activitats complementàries.
973 62 00 10, www.kayaksort.cat

Del 14 al 17  // ESBAIOLA’T
Esterri d’Àneu. Circ, teatre, jocs, titelles i 
comediants.
973 62 65 68, www.festivalesbaiolat.cat
www.turismevallsdaneu.com

Del 24 al 31  // DANSÀNEU
Esterri d’Àneu. Danses tradicionals 
catalanes combinat amb música i 
cercaviles.
973 62 60 05, 973 62 65 68
www.dansaneu.cat
www.turismevallsdaneu.com

JAUME MONTANÉ ROS

ÒSCAR RODBAG / ARXIU PARC NATURAL DE L’ALT PIRINEU
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Activitat de les jornades amb el joc de carrer de Fronteres invisibles surt al carrer

Des del 2020 està en mar-
xa al Pallars Jussà un 

projecte POCTEFA transfronte-
rer amb Occitània amb el nom 
d’AVENIR. Té com a objectiu 
desenvolupar i experimentar 
una estratègia oberta, transver-
sal, global i inclusiva, a escala 
transfronterera, per millorar 
l’accés a l’ocupació de joves mi-
grats sols en territori pirinenc.

El projecte acaba aquest 2022, 
el passat 19 de maig es va cele-
brar el tancament sota l’èxit de 
15 nois migrats sols participants 
ja emancipats, treballant o estu-
diant a la comarca. El secretari 
d’Infància, Adolescència i Jo-
ventut, Alexis Serra, va destacar 
la voluntat de continuar treba-
llant en aquesta línia d’aliances 
entre socis, per fer del Pirineu 
un territori d’acollida i opor-
tunitats per a joves. El director 
dels Serveis Territorials d’Em-
presa i Treball a Lleida, Vidal 
Vidal, va remarcar el paper de 
les empreses participants com a 
motor d’oportunitats. 

El Consell Comarcal del Pallars 
Jussà, soci del projecte, ha pogut 
impulsar diverses accions. Algu-
nes d’elles en coordinació amb 
la Cooperativa Alba Jussà, enti-

PROJECTE AVENIR: UN FUTUR 
ALS PIRINEUS PER A INFANTS 
I JOVES MIGRATS SOLS
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Epicentre,
centre de visitants del Geoparc.

Passeig del Vall, 13

25620 Tremp

973 65 34 70

epicentre@pallarsjussa.cat

www.pallarsjussa.net/ca/epicentre

PROJECTE 
POCTEFA 
QUE HA 
TINGUT 
LLOC ENTRE 
EL 2020 I 
EL 2022 AL 
PALLARS 
JUSSÀ COM A 
PROVA PILOT

entitat a càrrec del recurs de 
Serveis Socials PIL a Tremp, 
dels quals formen part els joves 
protagonistes d’aquest projec-
te  a fi gura del 
Consell encarregada de desen-
volupar les activitats ha estat 
la Dinamitzadora Cívica per 
l’Emancipació Juvenil.

Durant aquests dos anys s’han 
dut a terme activitats d’acollida 
i acompanyament, destacant el 
projecte de Mentories Socials 
que va estar aturat a causa de la 
pandèmia. En el seu moment van 
sorgir set parelles voluntàries. 

L’objectiu del programa és que 
els joves puguin establir una 
relació adulta de referència al 
territori. Degut l’èxit que va 

tenir, està previst que l’acció es 
pugui reprendre pròximament. 

També són rellevants les activi-
tats d’oci i lleure organitzades 
pel Consell que han dut a terme 
els joves a la comarca, activi-

tats que han servit per conèixer 
l’entorn natural amb les possi-
bilitats esportives i d’aventura 
que oferei , a més d in  uir en 
el desenvolupament personal 
de cada jove. D’altres accions a 
destacar són la participació amb 
entitats juvenils de la zona.

El projecte AVENIR també 
ha permès que s’estigui desen-
volupant una Guia de Recur-
sos Comarcals centrada en la 
infància i la joventut, una eina 
que serà molt útil per a gran 
part de la població. Les Jorna-
des per la convivència intercul-
tural que van tenir lloc els dies 
20 i 21 de maig també formen 
part d’activitats emmarcades 
dins del projecte europeu. Un 
programa complet amb diver-
ses activitats culturals que ha 
promogut la sensibilització i re-
 e i  so re la interculturalitat  

La trobada va tenir lloc a 
Tremp i a La Pobla de Segur 
i els participants van tenir  
l’oportunitat de conèixer dife-
rents realitats que sovint queden 
a l’ombra.



La Seu d’Urgell i la seva 
comarca es converteixen 

en escenari de multitud d’ofertes 
culturals, algunes en les que fareu 
d’espectadors i altres en les que 
també hi podreu participar.

Durant els mesos de juny i juliol 
l’agenda de la ciutat i la comarca 
s’omple de propostes i cites de 
grans esdeveniments. Ben segur 
n’hi trobareu alguna que us crida-
rà l’atenció.

INSOMNI
Un programa d’activitats d’oci 
alternatiu per a joves, amb una 
trajectòria de més de 10 anys, 
ben consolidat en el calendari 
estiuenc de la ciutat i la comarca 
de l’Alt Urgell.

Ens proposen moltes i diverses 
disciplines com l’art, el benestar 
personal, el teatre, la música, la 
història, l’art, el joc...
http://agenda.laseu.cat/insomni

FEMAP
Un dels festivals que té lloc al 
Pirineu i que ens obre les seves 
portes durant els mesos d’estiu. 
El Festival de Música Antiga dels 
Pirineus, enguany celebra la seva 
11a edició.

TURISME SEU

TURISME_LA SEU D’URGELL

LA SEU D’URGELL S’OMPLE

D’ACTIVITATS
I GRANS ESDEVENIMENTS
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El festival s’inaugura l’1 de juliol 
en un marc immillorable, la Cate-
dral de Santa Maria d’Urgell amb 
Musica Alchemica i s’allargarà 
fins al 21 d’agost.

Compta amb la participació de 
21 grups i solistes de prestigi, 55 
concerts que es realitzen en 38 
municipis del Pirineu en espais 
singulars i amb molta història. El 
FeMAP, no només se centra en 
la música i en apropar els artistes 
de diversos països d’Europa al 

Pirineu, sinó que també aposta 
pel patrimoni local i la natura 
pirinenca oferint visites guiades, 
degustacions o activitats culturals 
incloses amb el preu de l’entrada. 
I sense oblidar la part més social 
del festival de la mà del FeMAP 
social, que acosta la música antiga 
a les persones més vulnerables. 
Per altra banda, també ofereix 
paquets turístics que combinen les 
entrades dels diferents concerts 
del festival amb allotjament.

Com a principal novetat, aquest 
2022 neixen els Concerts amb 
Gust: 7 dels concerts de l’edició 
d’enguany es faran al migdia i 
oferiran un tast de productes km0 
inclòs en el preu de l’entrada. 
www.femap.cat

No deixeu escapar 
l’oportunitat de

conèixer casa nostra, 
sereu benvinguts
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Trobada amb els acordionistes del Pirineu TERESA FARGAS
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Turisme de la Seu
C. Major, 8 · 25700 La Seu d’Urgell

+34 973 351 511

info@turismeseu.com

www.turismeseu.com

LA TROBADA AMB ELS 
ACORDIONISTES DEL 

PIRINEU 2022
L’any 1976 se celebrava a Arsè-
guel (Alt Urgell) la primera Tro-
bada amb els Acordionistes del 
Pirineu, un esdeveniment cultural 
que aniria creixent i expandint-se, 
any rere any, fins a convertir-se 
en un festival de referència de 
la música d’acordió diatònic en 
l’àmbit europeu. Aquest 2022 la 
Trobada se celebrarà del 29 de 
juliol al 3 d’agost en diversos esce-
naris i poblacions. Així, el primer 

D’ACTIVITATS

concert serà el divendres 29 als 
Cinemes Guiu de la Seu d’Urgell, 
per traslladar-se durant el cap de 
setmana, el 30 i el 31, a Arsèguel 
i continuar el mateix 31 a la nit a 
Castellbò i l’1 d’agost a Puigcer-
dà, per concloure novament a la 
Seu d’Urgell, amb un concert el 
2 d’agost i un altre l’endemà, dia 
3. Està prevista la participació 
de músics i grups procedents de 
Catalunya, Aragó, País Valencià, 
Euskadi, Escòcia, Rússia, Irlanda, 
Moldàvia, Itàlia, Suècia, Colòm-
bia, República Dominicana i el 

Quebec. Una gran oportunitat 
per veure i escoltar en directe 
alguns dels millors acordionistes 
del món.

Ja veieu que no teniu excusa 
per no gaudir de l’àmplia oferta 
cultural programada per aquesta 
temporada. Tot ben amanit, si 
us ve de gust, amb un munt de 
propostes d’activitats a l’entorn 
natural per tots els gustos i totes 
les edats, com per exemple, les 
sortides guiades per la Seu i co-
marca, programades per tot l’any.
Reserva la teva plaça a:
www.turismeseu/rutes

A l’Alt Urgell hi ha tanta oferta 
com la que el visitant inquiet 
desitgi contemplar. Només cal 
estar atents, la Seu d’Urgell i l’Alt 
Urgell us sorprendran!

FëMAP PATRICIA MARQUEZ
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Els Festivals de Senderis-
me dels Pirineus arriben 

enguany a la setena edició 
celebrant-se, de nou, a les 11 co-
marques que integren la marca 
turística Pirineus (les comarques 
considerades de muntanya més 
l’Alt Empordà). Seran 12 esde-
veniments programats de maig 
a octubre, habitualment els caps 
de setmana.

Per ordre cronològic, els esdeveni-
ments programats són el Festival 
Camina el Berguedà (14-15 de 
maig), Lo Festival de Senderis-
me de la Conca Dellà (20-22 
de maig), el Garrotxa Volcanic 
Walking (3-6 de juny), el Cer-
danya Happy Walking (9-12 de 
juny), el Festival Camina Pirineus 
Alt Urgell (17-19 de juny), el 
Festival de Senderisme Vall Fosca-
Pirineus (7-10 de juliol), el Val 
d’Aran Walking & Summit Festi-
val (25-31 de juliol), el Festival de 
Senderisme del Solsonès (17-18 
de setembre), l’Alt Empordà Sea 
Walking (23-25 de setembre), el 
Ripollès Discovery Walking (30 de 

ALT PIRINEU I ARAN

ELS FESTIVALS DE SENDERISME DELS PIRINEUS ES 
CONSOLIDEN A LES 11 COMARQUES PIRINENQUES
SÓN ESDEVENIMENTS 

D’ENTRE DOS I SET 
DIES DE DURADA 

QUE OFEREIXEN A 
UN PÚBLIC AMPLI 
RUTES GUIADES A 

PEU PER CONÈIXER 
UN TERRITORI, 

AMB ACTIVITATS 
CULTURALS I 

GASTRONÒMIQUES 
COMPLEMENTÀRIES

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

setembre-2 d’octubre), el Vall de 
Boí Trek Festival (8-9 d’octubre) i 
el Senderi-Festival de Senderisme 
de Sort, la Vall d’Àssua i el Batlliu 
(21-23 d’octubre).

La principal novetat d’enguany 
serà el passaport dels festivals, que 
pretén animar els visitants a assis-
tir a més d’un esdeveniment. Per 
això, es farà un sorteig d’un GPS, 
una motxilla tècnica i uns bastons 
telescòpics entre les persones que 
participin en més d’un festival. 
Per demostrar-ho, hauran d’en-
ganxar l’adhesiu de cada festival 
en un passaport, que serà el tríp-
tic informatiu. Com més adhesius 
s’enganxin, més oportunitats de 
guanyar algun dels tres premis.

DESCOBERTA DEL 
PATRIMONI PIRINENC

Amb una durada d’entre dos i set 
dies, els festivals ofereixen rutes 
guiades a uns preus inferiors als 
habituals a càrrec de guies locals i 
també activitats complementàries 
per a la descoberta del patrimoni 
cultural, natural i gastronòmic de 
les valls pirinenques. A diferència 
de les fi res turístiques, que se solen 
celebrar en un recinte o pavelló, 
els festivals estan descentralitzats. 
Així, les activitats es reparteixen 
pels diversos indrets del territori 
que acull cada festival, incloent-hi 
espais naturals d’alt valor, com 
ara 6 parcs naturals i l’únic parc 
nacional de Catalunya.

Aquests esdeveniments s’inspiren 
en els walking festivals dels països 
centreeuropeus, on estan molt 
consolidats. Els festivals combi-
nen itineraris per a famílies i gent 
gran que transcorren per camins 
senzills, amb propostes per als 
més avesats a recórrer llargues 
distàncies. A més de les rutes a 
peu, les activitats programades 
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L’EDICIÓ DEL 
2022 MANTÉ ELS 
FESTIVALS A LES 11 
COMARQUES DELS 
PIRINEUS, AMB 
UN TOTAL DE 12 
ESDEVENIMENTS, DE 
MAIG A OCTUBRE

ENGUANY SE 
SORTEJARÀ 
EQUIPAMENT DE 
SENDERISME ENTRE 
LES PERSONES QUE 
PARTICIPIN EN MÉS 
D’UN FESTIVAL, QUE 
HAURAN DE REUNIR 
ELS DIVERSOS 
SEGELLS EN UN 
PASSAPORT

esdeveniments compleixin uns 
criteris comuns defi nits amb els 
parcs naturals del territori.

L’IDAPA forma part del Progra-
ma Pirineus, una iniciativa de tre-

permeten conèixer la cultura 
local: tastets gastronòmics, visites 
a museus, concerts, rutes culturals 
o activitats de nit complemen-
ten les caminades. Així mateix, 
permeten posar en valor i donar a 
conèixer la feina dels guies locals.

A la primera edició dels festivals, 
celebrada l’any 2016, quatre 
territoris pirinencs van organitzar 
aquests esdeveniments, en què 
van participar un total de 600 
persones. El nombre de visitants 
ha anat en augment fi ns al màxim 

de 2.317 que 
es va assolir 
el 2019, quan 
es van oferir 
11 festivals. 
Des de llavors, 
i tot i la pan-
dèmia, la xifra 
de participants 
anuals se situa 
al voltant de les 
2.000 persones.

Els Festivals 
de Senderisme 

tenen lloc a l’aire lliure i afavo-
reixen l’activitat física a la na-
tura, una opció de lleure que es 
va demostrar molt demandada 
per la ciutadania aquests darrers 
anys, marcats per la pandèmia de 
la COVID. També és una opor-
tunitat per conèixer el patrimoni 
històric, cultural i gastronòmic de 
les comarques pirinenques i do-
nar suport al seu teixit econòmic 
de petits productors.

UN PRODUCTE AMB 
MARCA TERRITORIAL

L’IDAPA, a través de la Taula de 
Camins de l’Alt Pirineu i Aran, 
és l’organisme públic, dependent 
del Departament de la Vicepre-
sidència i de Polítiques Digitals i 
Territori, que coordina els festi-
vals pirinencs, procurant que els 

ball conjunt liderada per l’Agèn-
cia Catalana de Turisme (ACT) 
del Departament d’Empresa i 
Treball i formada també pel Con-
sell General d’Aran, la Diputació 
de Barcelona, Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya (FGC), 
el Patronat de Turisme de la Di-
putació de Lleida (Ara Lleida) i el 
Patronat de Turisme Costa Brava 
Girona. Aquest programa té per 
objectiu la promoció de la Marca 
Turística Pirineus.

L’ACT treballa per posicionar 
els atractius turístics que té Ca-
talunya i, per això, a través de 
diferents projectes, com ara el 
Programa Pirineus i la marca 
Senderisme a Catalunya, es 
pretén donar a conèixer tots els 
recursos que fan que el potencial 
turístic català sigui un actiu molt 
positiu per a l’economia del país.

ALT PIRINEU I ARAN
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La millor manera de conèixer a 
fons un determinat territori és 

recorrent a peu els seus camins. L’Alt 
Urgell és la segona comarca més 
extensa de Catalunya i, per tant, té 
molt per ensenyar. A més a més, dis-
posa de centenars de quilòmetres de 
camins senyalitzats, una gran xarxa 
que s’està gestionant des del projecte 
Camina Pirineus i que, alhora, es 
promociona per mitjà d’iniciatives 
com la de les Rutes Guiades a Peu, 
un projecte que impulsen i coordi-
nen conjuntament l’Ajuntament de 
la Seu d’Urgell i el Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell i que enguany arriba 
a la 18a edició.

TURSIME_ALT URGELL

L’ALT URGELL ES DONA A CONÈIXER AMB UNA 
VINTENA DE RUTES GUIADES

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

25700 La Seu d’Urgell

Telèfon: 973 35 31 12

www.ccau.cat

rutes, ja siguin de patrimoni natural 
com cultural. En defi nitiva, una 
bona manera de transmetre l’inte-
rès i l’estimació per la comarca.

Les temàtiques de les 21 rutes són 
variades. N’hi ha de culturals, de 
natura, meteorològiques, i enguany, 
pensades sobretot per un públic 
familiar, ja que són de difi cultat 

Les Rutes a Peu estan ideades no 
només per a donar a conèixer el 
territori a la gent del mateix terri-
tori, sinó també per donar una eina 
a mans dels agents turístics de la 
comarca, siguin ofi cines de turisme, 
allotjaments rurals, hostalers, entre 
d’altres, perquè puguin oferir-ho 
a tots els seus clients i que aquests 
puguin descobrir l’Alt Urgell.

El fet que les rutes siguin guiades 
aporta un valor afegit als itineraris, 
ja que cadascun d’ells serà conduït 
per una persona coneixedora del 
terreny i qualifi cada pel que fa a 
la informació que facilita sobre els 
diversos atractius que ofereixen les 



sortida 57

ALT URGELL_TURISME

baixa o molt baixa. A més a més, 
el Consell Comarcal continua amb 
les rutes de coneixement de l’Alt 
Urgell dirigides per Carles Gascón, 
tècnic de Patrimoni, que se seguiran 
realitzant, un any més, els matins 
dels dimecres del mes d’agost.
 
De les vint-i-una rutes a peu, qua-
tre s’emmarquen en el II Festival 
de Senderisme Camina Pirineus, 
que se celebrarà del 17 al 19 de 
juny. La primera serà el 17 de juny, 
a les 18 h, amb la ruta geològica al 
Coll de Creus, seguida per la ruta 
circular pel bosc de Sant Joan de 
l’Erm, un recorregut en família pel 
Pla de les Forques i un altre itinera-
ri per descobrir els rapinyaires a la 
Vall de Cabó.

Les inscripcions són enguany no-
més telemàtiques a través dels webs 
de Turisme Alt Urgell i de Turisme 
Seu. www.turismeseu.com/reserves

La inscripció és obligatòria en 
cadascuna de les rutes i es podrà 
formalitzar fins a les 18 h del dia 
abans de la sortida. El preu de la 
inscripció comportarà l’asseguran-
ça de les persones participants a 
cadascuna de les rutes. La dificultat 
de les rutes està calculada d’acord 
amb el mètode SENDIF que té en 
compte la llargada i el desnivell. 
D’altra banda, enguany el fulletó 
informatiu que recull les vint-i-una 
rutes a peu es publica només en 
format digital.

L’Alt Urgell aposta per donar valor 
a unes rutes ja consolidades i anima 
a caminar tot l’any, no únicament 
amb aquestes rutes, sinó amb les 
que programen les empreses del 
territori i amb els grups i associaci-
ons excursionistes de la comarca.
A més a més de l’Ajuntament de la 
Seu d’Urgell i el Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell, també col·laboren 
en l’organització de les rutes el 
Parc Natural de l’Alt Pirineu, el 
Parc Natural del Cadí-Moixeró, els 
ajuntaments d’Oliana, Organyà, 
Estamariu i Josa i Tuixent i l’Espai 
Ermengol-Museu de la Ciutat de la 
Seu d’Urgell.

PUBLICITAT

Ja es poden fer les inscripcions per 
a poder participar en qualsevol de 
les rutes a peu, incloses les quatre 
que formen part del II Festival de 
Senderisme Camina Pirineus.
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El Parc Nacional d’Aigües-
tortes i Estany de Sant 

Maurici, l’únic a Catalunya i des 
del 2018 destinació Starlight per 
la UNESCO per la qualitat del 
cel nocturn, compta amb una 
entrada també única pel Pallars 
Jussà. Des de la Vall Fosca, s’acce-
deix amb telefèric a més de 2000 
metres durant els mesos de juliol, 
agost i setembre.
Una vegada a dalt, tenim moltes 
opcions, des de quedar-nos per 
l’entorn d’Estany Gento pas-
sejant i anar a prendre alguna 
cosa a la terrassa-mirador del 
bar, fins a enfilar qualsevol de les 
rutes que ens porten a descobrir 
alguns dels molts estanys que 
formen aquesta zona.
Els camins ens transporten a una 
altra època, a principis del segle 
XX, quan es van dur a terme els 
treballs de connexió d’una part 
dels estanys, per tal de construir 
la primera central hidroelèctrica 

AQUEST ESTIU
(RE)DESCOBREIX

LA VALL FOSCA

que utilitzava la força de l’aigua 
per generar electricitat. Una 
visita obligada al Museu Hidro-
elèctric de Capdella ens ajudarà 
a conèixer millor aquesta part de 
la història de la Vall. A més, es 
visita la primera central que en-
cara avui està en funcionament, 
i l’entorn que ens permet veure 
les canonades, l’antiga via del 
funicular, etcètera.

EL FESTIVAL DE 
SENDERISME PER 

DESCOBRIR LA VALL 
FOSCA

Del 7 al 10 de juliol podrem 
gaudir de la Vall dins del Festival 
de Senderisme de la Vall Fosca, un 
dels 12 festivals que s’organitzen 
als Pirineus, amb un programa 
d’activitats amb guies locals, 
adreçades a tota mena de públics, 
per donar a conèixer el territori, 
la gastronomia, la cultura local i 
popular o el patrimoni. 

TURISME_LA VALL FOSCA

L’AVENTURA 
COMENÇA PUJANT 
AMB TELEFÈRIC FINS 
AL PARC NACIONAL 
D’AIGÜESTORTES I 
ESTANY DE SANT 
MAURICI, A TRAVÉS 
DE LA SEVA ENTRADA 
PER LA VALL FOSCA. 
QUAN ARRIBEM A 
DALT, JA COMENÇA 
L’ESPECTACLE DE 
SENSACIONS I 
EMOCIONS

Així trobarem activitats com un 
sopar a 2.200 metres en ple Parc 
Nacional d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici, amb observació 
d’estrelles i caminada nocturna, 
un itinerari teatralitzat amb el 
personatge de l’enginyer suís, 
Albert Keller, que avui tindria 
més de 140 anys, o una activitat 
familiar per descobrir el món de 
les orenetes.
Inscripcions: www.vallfosca.net 

NOMÉS PELS AMANTS DE 
L’ESPORT, LA MUNTANYA I 

ELS CAMINS
El 16 de juliol és el dia on po-
dran participar a La Cabanera, 
una cursa de muntanya que 
inclou una versió de 23 km i una 
de 14 km, tota per camins de la 
Vall Fosca. 
La singularitat de La Cabanera, 
que celebrarà la 3a edició, és que 
cada any canvia el recorregut i 
així dona a conèixer indrets nous 
de la Vall Fosca a través de la 
xarxa de camins que creix any 
rere any.
Inscripcions: www.cabanera.cat 
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Sota el cel declarat per la 
UNESCO destinació 

Starlight, envoltada de valls i 
serralades, amb el Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici, l’únic Parc Nacional 
de Catalunya, i amb el conjunt 
d’esglésies romàniques Patri-
moni Mundial com a testimoni 
de fons, les nits d’estiu a la Vall 
de Boí estan plenes de música i 
activitats per acompanyar-nos 
alhora que gaudim d’aquest 
entorn privilegiat.
Diferents disciplines musicals, 
organitzades per diverses entitats 
locals i organitzacions, fan que 
els racons de la vall desprenguin 
sonoritat per tot arreu.
Els veïns de cadascun dels pobles 
que configuren la vall organitzen 
les seves festes majors, de caràcter 
popular i obertes a tota mena de 
públic local i visitant, amb activi-
tats que es desenvolupen des de 
les primeres hores de la tarda nit, 
més tranquil·les, fins més entrada 
la nit adreçades al jovent que vol 
gaudir de la festa fins a la sortida 
del sol.
Tot això, coincidint en la majoria 
dels casos, amb la baixada de les 
Falles, la Festa del Foc al Pirineu, 
declarades Patrimoni Cultural 
Immaterial per la UNESCO, 
com a eix vertebrador de les dife-
rents festes. 

DIJOUS A LA FRESCA
Cada dijous des de mitjans de 
juliol fins a la penúltima setmana 

ESTIU MUSICAL
A LA VALL DE BOÍ

d’agost, la Vall de Boí convida 
a les famílies i visitants a desco-
brir els seus racons al compàs de 
diferents estils musicals. Aquest 
any 2022, se celebra la 29a 
edició, i us animem a acompa-
nyar-nos i a gaudir de la música 
i del nostre entorn.

FEMAP
11è Festival de Música Antiga 
dels Pirineus, un festival que 
recorre tots els pobles del Pirineu 
amb una variada oferta musical. 
A la Vall de Boí serà el proper 
dimecres 17 d’agost, a l’església 
de Santa Maria de Taüll.

SOLISTES A L’ALTA 
RIBAGORÇA

Cicle de concerts organitzat pel 
Consell Comarcal de l’Alta Riba-
gorça, que oferiran al públic des 
de música folk fusió, tradicional 
jazz i música francesa fins a músi-
ca acústica, als entorns dels pobles 
d’Erill la Vall, El Pont de Suert i 

VALL DE BOÍ_CULTURA

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

25527 Barruera

973 69 40 00

www.vallboi.com

Vilaller, els dissabtes 27 de juliol, 
3 i 10 d’agost. El bon fer dels mú-
sics que connecten amb el públic 
amb cadascuna de les notes que 
van sortint dels seus instruments i 
les seves veus.

NIT DE LA LLUM
L’últim dijous del mes d’agost,  
tot el poble d’Erill la Vall es volca 
en l’organització de la Nit de 
la Llum. La seva programació 
inclou una actuació musical que 
acompanyada d’un ambient molt 
especial, fa que el visitant gau-
deixi d’una atmosfera encisadora 
a la llum de les 10.000 espelmes, 
il·luminant cases, l’església romà-
nica de Santa Eulàlia, prats i els 
carrers del poble, essent l’única 
llum d’aquesta nit.
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