REVISTA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I CULTURAL

NÚM. 37 AGOST SETEMBRE DE 2019 EXEMPLAR GRATUÏT

PER CATALUNYA I ANDORRA

Durant aquestes setmanes d’estiu les
activitats en el nostre territori, Catalunya, Catalunya Nord i Andorra,
són intenses. Festivals musicals, teatre,
visites guiades o familiars a llocs
de gran bellesa i d’interès històric
i cultural, festes majors, tradicions,
mercats tradicionals i contemporanis,

descobertes d’espais de mar i muntanya, recomanacions gastronòmiques
i estades inoblidables en llocs que
faran que les vacances d’estiu siguin
molt especials. Moltes propostes que
esperem que us facin un estiu millor
gaudint de la millor SORTIDA.
BONES VACANCES!

Difusió
A totes les comarques de Catalunya,
Catalunya Nord i Principat d’Andorra.

Distribució
Més de 2000 punts de recollida
repartits en les comarques de
Catalunya i Andorra.

ESTIU
MUSICAL
A LA VALL DE BOÍ

Editors
iTram Comunicació
Colònia Santa Maria
Ctra. C-17 km 91,5
17500 Ripoll

P6i7

Tel. 972 70 21 12
Fax: 972 71 41 60

info@itramcomunicacio.com

SANT JOAN DE LES ABADESSES

EL
GRITO
DE INDEPENDENCIA

Promarts SA
Av. del Príncep Benlloch, 24
AD 200 Encamp
00376 73 11 11
00376 364 154

aferraz@cadenapirenaica.com

P10i11

ETV Comunicació Grup
C/ Verge de Guadalupe, 28-30
08950 Esplugues de Llobregat
Tel. 933 729 100

cs@etv.cat

SANTA MARIA
D’ARLES DE TEC

www.etv.cat

P24i25

Edició
20.000 exemplars
Direcció editorial: Francesc Rubió,
Antoni Ferraz i Frederic Cano
Direcció: Francesc Rubió

Diputació de Girona......................................................... P2
Índex................................................................................... P3
La Gala de Campdevànol............................................P4i5
La Vall de Boí.................................................................P6i7
Idapa............................................................................... P8i9
El Grito a Sant Joan de les Abadesses................. P10i11
Feda Cultura.................................................................... P12
Puigfrancó....................................................................... P13
Festival de Jazz Costa Brava a Palafrugell.......... P14i15
Clínica Diagonal.........................................................P16i17
Albergs de Catalunya..............................................P18i19
Festival Colors de Música a
Escaldes-Engordany......................................................P20
Inspira Festival Inclusiu................................................ P21
El Pallars Sobirà, les vall de l’Alt Pirineu.............P22i23
Arles de Tec............................................................... P24i25
Pallars Jussà.............................................................. P26i27

Puigcerdà................................................................... P28i29
Llívia.............................................................................P30i31
Hotel Plaza...................................................................... P32
Fesatival de Música de la Cerdanya.......................... P33
La Pobla de Lillet............................................................P34
Parc Animalier des Angles.......................................... P35
Encamp....................................................................... P36i37
Mercadal del Comte Guifré a Ripoll.................... P38i39
Le Vedrignans................................................................ P40
Diputació de Barcelona................................................P41
El Retaule de Sant Ermengol
a la Seu d’Urgell....................................................... P42i43
Museu del Suro a Palafrugell..................................... P44
Prats de Molló La Presta..............................................P45
FNAC Pyrenees.............................................................. P46
Diputació de Lleida....................................................... P47
Generalitat de Catalunya............................................ P48

Redacció: Judith Espert, Laura Segur,
Guillem Sánchez, Albert Güell, Xevi
Pujol, Maria Martos i Núria Gómez
Correcció: Judith Espert
Fotografia: Josep Ma Buxassas i
Eudald Teixidor
Disseny i maquetació: Eudald Tutllo
Publicitat: Manoli Santoro i Maria
Martos
Impressió: Indugraf Offset SA
DIPÒSIT LEGAL: GI.1612-2013

CULTURA_CAMPDEVÀNOL

LA GALA DE CAMPDEVÀNOL

LA DANSA D’UN POBLE

15 I 16 DE SETEMBRE

La

identitat de Campdevànol
resta estretament lligada
a la Dansa de la Gala, patrimoni
immaterial únic i inigualable del
folklore català declarada Element Festiu Patrimonial d’Interès
Nacional. La Gala fins i tot es va
portar a Brussel·les representant
la cultura catalana.
La Gala és una dansa que es
balla a Campdevànol, municipi
de la comarca del Ripollès. És
coneguda també com a Dansa de
Campdevànol, Dansa del Roser o
Dansa de les Caputxes. Aquesta
es pot veure a la plaça principal
del poble, la plaça de la Dansa,
cada diumenge i dilluns de la
Ajuntament de Campdevànol
Plaça Anselm Clavé, 1
17530 Campdevànol
Tel. 972 73 00 19
Fax: 972 73 12 37
ajuntament@campdevanol.org
www.campdevanol.cat

Festa Major que se celebra al
setembre. Com que sempre s’ha
ballat allà és per això que la plaça
rep aquest nom.
Seguint la tradició, es balla el
diumenge i el dilluns de la tercera setmana de setembre i que
aquest any seran els dies 15 i 16
de setembre.
La dansa la ballen sis parelles
i el Capdanser. És en la part
femenina on recau gairebé tota
la importància de la dansa. El
grup de dones està format per: la

Batllessa, la Campessa i quatre
Pabordesses. Temps enrere “la
Gala” no era exactament així. El
ball estava obert a tothom. Avui
en dia el Capdanser es retira del
ball i deixa que les parelles ballin
soles. Abans es mantenia aquesta
mateixa estructura però amb la
diferència que, quan el Capdanser acabava de ballar amb totes
les balladores, si algú ho havia
advertit al Capdanser, ell anava
a treure la balladora desitjada i
un cop havien fet una volta per
la plaça la conduïa al costat del
sol·licitant per tal que hi ballés.

PUBLICITAT
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Només es podia prendre part
del ball si el Capdanser intervenia. Cap noia podia negar-se a
la petició del Capdanser, encara
que no ho desitgés. Per tant, la
dansa era molt més llarga i podia
durar dues o tres hores o fins i
tot més. El seu nom, “la Gala”,
segurament ve donat pel fet que
el Capdanser “galeja” a les noies.
És a dir, ruixa les balladores amb
aigua perfumada.
EL BALL
La Gala és un ball amb quatre
parts ben diferenciades:
• Vano: el capdanser pren les sis
balladores, units tots per les mans.
Fan una passada per la plaça
puntejant. El capdanser fa d’eix
central i les balladores volten fins
a completar el cercle imaginari
que es dibuixa.
• Dansa: el capdanser s’aparella
amb les sis balladores, una per
una, i balla amb elles. Cada cop
que balla amb una balladora comencen fent rístol (tipus de moviment en la Dansa) i després ruixa
a la noia. Arriba un moment que
es separen i quan es tornen a
trobar es saluden lleugerament.
Finalment acompanya la balladora al costat del seu company.

La Gala a la Grand Place de Brussel·les

• Ball cerdà: a partir d’aquest
moment només hi ha les sis parelles a la plaça, el capdanser s’ha
retirat. Es formen dues files; una
de nois i una de noies. Ballen i
fan uns moviments característics.
Un cop han acabat, els balladors
ajuden a les noies a treure’s les
caputxes i alguna persona passa a
recollir, tant les caputxes com els
ventalls, per tal que les balladores
puguin realitzar l’última part de
la dansa.
• Corrandes: primer fan tres
grups de dues parelles cada un
i les noies s’alcen. Després fan
dos grups de tres parelles cada
un i fan altra vegada el mateix i
finalment fan un sol grup on hi ha

JUDITH ESPERT

totes les parelles i les noies s’alcen.
Quan són un sol grup l’acte d’aixecar les noies el fan dues vegades
i a la segona els balladors fan tot
el possible per aguantar la figura
el màxim de temps possible.

PUBLICITAT
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A LA VALL DE BOÍ

ESTIU
MUSICAL

TURISME_VALL DE BOÍ

So

ta el cel declarat per la
UNESCO destinació
Starlithg, 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 Patrimoni
Mundial com a testimoni de fons,
les nits d’estiu a la Vall de Boi
estan plenes de música i activitats
per acompanyar-nos alhora que
gaudim d’aquest entorn privilegiat.

Diferents disciplines musicals,
organitzades per diferents entitats
locals i organitzacions, fan que
els racons de la vall desprenguin
sonoritat per tot arreu.

Patronat de turisme de la Vall de BoÍ
Passeig de Sant Feliu, 43
25527 Barruera
973 69 40 00
vallboi@vallboi.cat
www.vallboi.cat
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FESTES MAJORS
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 o visitant,
amb activitats 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 les Falles, la Festa
del Foc al Pirineu, declarades Patrimoni Cultural Immaterial per la
UNESCO, com a eix vertebrador
de les diferents festes.

VALL DE BOÍ_TURISME

NIT DE LA LLUM
L’últim dijous del mes d’agost,
aquest any el dia 29 d’agost, tot
el poble d’Erill la Vall es volca
en l’organització de la Nit de la
Llum. En la seva programació
inclou una actuació musical que
acompanyada d’un ambient molt
especial, fa que el visitant gaudeixi d’una atmosfera encisadora
a la llum de les 10000 espelmes,
il·luminant cases, monuments,
prats i els carrers del poble, essent
l’única llum d’aquesta nit.

DIJOUS A
LA FRESCA
Cada dijous des del 18 de juliol
fins al 22 d’agost, la Vall de Boí
convida les famílies i visitants a
descobrir els seus racons al compàs de diferents estils musicals.
Aquest any, celebren la seva 28a
edició, i es podran escoltar estils
que van des del fado portuguès,
la rumba catalana, les havaneres,
el jazz i lindy hop fins a la música tradicional, passant per un
espectacle de màgia per a tots els
públics.

SOLISTES A L’ALTA
RIBAGORÇA
Cicle de concerts organitzat pel
Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, que oferiran al públic des
de música folk fusió, tradicional
jazz i música francesa fins a música acústica, als entorns dels pobles
d’Erill la Vall, El Pont de Suert i
Vilaller, els dissabtes 27 de juliol, 3
i 10 d’agost. El bon fer dels músics
que connecten amb el públic amb
cadascuna de les notes que van
sortint dels seus instruments i les
seves veus.

MÉS INFORMACIÓ
www.vallboi.cat
O bé al Patronat de Turisme de la
Vall de Boí - Tel. 973 69 40 00

FEMAP
Dins la programació del 9è Festival de música antiga dels Pirineus,
un festival que recorre tots els
pobles del Pirineu amb una variada oferta musical, farà parada a
la Vall de Boí, el pròxim dilluns 5
d’agost, a l’església de Santa Maria de Taüll, podreu gaudir d’una
interpretació del repertori musicoteatral profà i sacre dels segles XII
al XVIII d’àmbit ibèric.
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A LA MUNTANYA

DEIXA’T GUIAR

AQUESTA
CAMPANYA VOL
IMPULSAR LA
CONTRACTACIÓ
DE GUIES
PROFESSIONALS
A L’ALT PIRINEU
I ARAN
8 sortida

La

iniciativa, promoguda
per l’IDAPA, mostra el
valor afegit que aporten els guies
professionals als visitants facilitant-los la descoberta del territori.
Un directori en línia classificat
els professionals segons les comarques, l’idioma que parlen
o la seva especialitat temàtica,
facilitant així la contractació d’un
guiatge.

Per tal de fer arribar aquests
avantatges a la població interessada, el web de la campanya ofereix una sèrie de sis vídeos amb
un tast de la diversitat d’activitats
guiades que es poden viure arreu
de l’Alt Pirineu i Aran (guiatges
de muntanya, de fauna, de geologia, de cultura, etc.). Aquests vídeos se sintetitzen en un de resum
que permet veure guies en acció i
escoltar testimonis de visitants de
perfils diversos.

TURISME

10 MOTIUS PER
CONTRACTAR UN GUIATGE
10 motius de pes pels quals val
la pena contractar un guiatge:
1. Diversió:
Els guies ajuden a passar-ho bé.
2. Comoditat:
No cal conèixer l’itinerari.
3. Seguretat:
Per afrontar situacions de risc a
la muntanya.
4. Aprenentatge:
Transmeten coneixements.
5. Reﬂexió:
Ajuden a copsar allò que
veiem.
6. Privilegi:
Descobreixen detalls i llocs que
passarien desapercebuts.
7. Informació:
Donen consells sobre què fer i
visitar a la destinació.
8. Passió pel territori:
Transmeten l’estima pel
paisatge, la cultura i la població
local.
9. Ocupació:
El guiatge crea llocs de treball
en zones poc poblades.
10. Preu ajustat:
Els serveis no són cars i aporten
valor afegit.

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

D’altra banda, s’ha editat un
tríptic (en català, castellà i aranès)
amb els 10 motius pels quals val
la pena contractar un guiatge,
informació sobre els tipus de
guiatges i dades pràctiques, que es
distribuirà en punts d’informació
turística.
Des del web de la campanya també es pot accedir a un directori de
guies professionals de l’Alt Pirineu
i Aran. Aquesta eina de consulta
en línia, pionera al nostre país,
permetrà als visitants conèixer
l’oferta de guies en actiu i ﬁltrar-la segons les comarques on
exerceixen, els idiomes que parlen
o les especialitzacions temàtiques
(muntanya, natura, cultura, etc.).
Es preveu que els propers mesos
més guies s’afegeixin al directori,
contribuint així a la promoció
d’aquests professionals.

Aquesta campanya és una iniciativa de l’IDAPA en el marc de la
Taula de Camins de l’Alt Pirineu
i Aran, que ha comptat amb la
col·laboració de guies d’arreu dels
Pirineus. La Taula és un grup de
treball integrat per una quarantena d’agents públics i privats que
actua com a òrgan consultiu i
participatiu de l’IDAPA en l’àmbit dels camins i de les activitats
respectuoses que els utilitzen.
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EL GRITO
SANT JOAN DE LES ABADESSES

21 DE SETEMBRE

De

s de l’any 2005, Sant Joan de
les Abadesses celebra la Festa
del Grito, una diada per commemorar la independència de Mèxic.
Aquesta activitat s’ha convertit per
als mexicans residents a Catalunya
com una de les millors festes pàtries
mexicanes dels Països Catalans, en
part perquè se celebra a la població
natal de Jaume Nunó i Roca, compositor de l’himne nacional Mexicà. La
festa també enforteix l’agermanament
de la vila amb San Luis Potosí, la
població on va néixer Francisco González Bocanegra, autor de la lletra de
l’himne.
Aquesta festa se celebra el dissabte
més proper al 16 de setembre, dia del
“Grito de Dolores”, fet que va desencadenar la independència de Mèxic
i inclou diverses activitats durant tot
el dia com ara una ﬁra de productes
d’artesania i alimentació mexicana,
conferències, exposicions, tallers
infantils, actuacions musicals i balls
tradicionals, mariachis i, evidentment,
“El Grito de Independencia”, que
aquest any serà a càrrec de la Hble.
Sra. M. Carmen Oñate Muñoz,
Cònsol Titular del Consolat de Mèxic
a Barcelona. Enguany, la celebració
serà el dissabte 21 de setembre.

50 ANYS DE LA
FONT DELS MEXICANS
La vinculació de sant Joan de les Abadesses i Mèxic ha suposat diferents
accions per estrènyer vincles. A partir
10 sortida

Joan. Aquesta font i aquesta plaça
són conegudes com la font i la plaça
dels mexicans.
La construcció d’aquesta font fou
amb motiu d’una exposició que es
va fer al Palau de la Virreina de
Barcelona per donar més relleu a
l’acte d’homenatge.
dels anys 60, l’artista mexicà resident
a Barcelona, Salvador Moreno
Manzano, va iniciar les primeres
gestions amb l’objectiu d’impulsar
un homenatge a l’autor de l’himne
nacional mexicà.
El 1969, ara s’acompleix el 50è
aniversari, s’inaugurava una font
dedicada al compositor, ubicada a
la plaça Abadessa Emma de Sant

EL PALMÀS
El Palmàs és la casa de referència que
ens recorda a Jaume Nunó.
El 1991 fou adquirida per l’Ajuntament i ha estat reconstruïda entre
els anys 1996 i 2010. Es tracta d’una
casa pairal, de la qual cal destacar
les arcades que s’obren a migdia i a
ponent. Sota el jardí es conserven les
restes d’un antic taller paraire, que
corresponen a la part destinada al tint

SANT JOAN DE LES ABADESSES_FESTA

AGENDA
10h // PARADES ARTESANES
De productes mexicans a la plaça Major.
11h // TALLER INFANTIL I PINYATES
A la plaça Major, taller infantil “Mi
México chiquito” i trencament de
pinyates, a càrrec de México Baila.
12h // 50È ANIVERSARI DE LA FONT
DELS MEXICANS
a la plaça Abadessa Emma, acte de
commemoració del 50è aniversari

del teixit. La seva reconstrucció serveix
per estrènyer més els lligams entre Sant
Joan de les Abadesses i el poble mexicà
i es converteix en un lloc de visita per
als mexicans que viuen al nostre país i
aquells que ens visiten i, alhora, permet
que la vila de Sant Joan de les Abadesses continuï tenint un lloc, petit però
entranyable, en la història de Mèxic
gràcies a un ﬁll seu, Jaume Nunó.
La reconstrucció del Palmàs ha permès que Sant Joan de les Abadesses
disposi d’un nou espai públic que
ha d’esdevenir un punt de trobada per a les diferents generacions i
col·lectius de la vila i també per als
visitants: acull el Casal de Jubilats
i Pensionistes, però també disposa
d’un centre de formació amb diverses aules (informàtica, tallers...), i un
Centre Cívic amb un punt d’informació juvenil. A l’última planta hi ha
l’auditori Jaume Nunó i una exposició permanent sobre el compositor
i l’agermanament del nostre poble
amb San Luís Potosí. En deﬁnitiva,
un ediﬁci pensat perquè persones
de totes les edats puguin gaudir de
l’espai que va veure néixer l’autor de
la música de l’himne de Mèxic.
Ajuntament de
Sant Joan de les Abadesses
Plaça Major, 3
Sant Joan de les Abadesses
Tel. 972 720 100
ajuntament@santjoandelesabadesses.cat
www.santjoandelesabadesses.cat

de la inauguració de la Font dels
Mexicans. Tot seguit, actuació
musical de cançó tradicional i popular
mexicana, a càrrec del grup Tente en
el Aire.
16.30h // TRENCAMENT DE PINYATES
A la plaça Major, trencament de
pinyates, a càrrec de México Baila.
17.30h // ÓRALE VENTE A BAILAR
A la plaça Major, espectacle “Órale
vente a bailar”, a càrrec de México
Baila.
17.30h // FINS QUE SIGUEM LLIURES
A l’auditori del Palmàs, PRESENTACIÓ
DEL LLIBRE “ORIOL JUNQUERAS, FINS
QUE SIGUEM LLIURES”, amb l’autor Sergi
Sol. Organitza: ERC Sant Joan de les
Abadesses.
19h // GRITO DE INDEPENDENCIA
Al Palmàs, Grito de Independencia,
a càrrec de l’Hble. Sra. María Carmen
Oñate Muñoz, Cònsol Titular del
Consolat de Mèxic a Barcelona.
Seguidament, himne nacional de Mèxic
i la sardana Un santjoaní a Mèxic del
Sr. Ramon Oliveras.
19.30h // MARIACHI IMPERIAL
ELEGANCIA MEXICANA
A la plaça Major, Mariachi Imperial
Elegancia Mexicana.
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MW

MUSEU DE L’ELECTRICITAT

El

MW museu de l’electricitat està situat a
la planta baixa de l’edifici de la central
hidroelèctrica de FEDA (Forces Elèctriques
d’Andorra), inaugurada el 1934. Actualment és
la principal font de producció elèctrica del país.
Alhora, és un edifici considerat bé d’interès cultural, per la seva arquitectura de granit i perquè
representa la modernització del principat.
En aquest museu el visitant descobreix l’apassionant món de l’electricitat. Des d’entendre
que és l’energia, d’on prové, que és el corrent
elèctric i com el podem generar, passant pel funcionament d’una central hidroelèctrica com la
de FEDA, fins als invents i descobriments vinculats al món de l’electricitat com la magnetita,
el parallamps, la inducció electromagnètica, la
pila de Volta o l’arc elèctric. Les diverses lleis de
l’electricitat es poden experimentar i comprovar
gràcies a divertits tallers educatius que trobem
a l’última sala del museu, la sala dels manipulables.
D’altra banda, aquest museu aborda l’evolució
històrica de la producció elèctrica a Andorra. El
visitant descobreix com era l’Andorra del segle
XX, un país aïllat i amb gran necessitat d’obrirse a l’exterior, mitjançant sobretot la construcció de carreteres modernes. Aquesta necessitat
va ser a l’origen de la concessió signada el 1929

12 sortida

entre FHASA (Forces Hidroelèctriques d’Andorra Societat Anònima) i el Consell General.
En aquesta, FHASA obtenia l’exclusivitat sobre
la utilització de les aigües d’Andorra per produir-ne electricitat, a canvi de dues condicions
principals: guardar una petita part de l’energia
produïda per consum intern a un preu reduït, i
construir les carreteres que obriríem Andorra a
l’exterior. Durant la visita, es pot veure l’evolució de l’electrificació d’Andorra arran d’aquesta
concessió, que va canviar notablement la vida
dels andorrans.
El museu també té com a objectiu acollir exposicions temporals i per aquest motiu fins al
31 d’agost 2019 el visitant podrà veure gratuïtament l’exposició sobre l’escalfament global intitulada “Ça chauffe pour la planète”. Aquesta
exposició, organitzada per l’Ambaixada Francesa d’Andorra i l’associació Cartooning for
Peace, aborda diferents temàtiques relacionades
amb l’escalfament global a través de 29 dibuixos
de premsa.

Com a visita complementària del MW museu de
l’electricitat, es proposa el recorregut del camí
hidroelèctric d’Engolasters (de maig a setembre).
Durant aquest, el visitant entendrà com vivien
els primers treballadors de FHASA i quines eren
les seves tasques diàries. També hi podran trobar
un funicular, una eina de treball imprescindible,
i descobrir-ne el funcionament. A banda d’això,
veurà de prop les instal·lacions que participen en
la producció hidroelèctrica com una antiga vàlvula de capçalera o la presa, en la qual tindrà el
privilegi d’entrar. La visita s’acaba per una passejada a la vora del llac d’Engolasters.
Per últim, el visitant també té l’oportunitat de
veure l’interior de la central hidroelèctrica durant els mesos d’hivern (de desembre a març, els
primers diumenges de cada mes) durant les visites a les entranyes de la central, en grups reduïts
i sota reserva prèvia.
HORARIS
Camí hidroelèctric d’Engolasters
De dimarts a diumenge: 10h, 12h, 15h i 17h.
Museu
De dimarts a dissabte:
De 9.30 h a 13.30 h i de 15.00 h a 18.30 h.
Diumenges i festius: De 10.00 h a 14.00 h.

FEDACULTURA
Av. de la Bartra s/n · AD200 Encamp
Sortida d’Escaldes en direcció Encamp
Tel: +(376) 739 111 · fedacultura@feda.ad
www.fedacultura.ad

Hotel Puig
Francó

Restaurant
Mític

Noassar
Park

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.

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.

Piscina

Spa i relax

Gaudeixi d’un ambient
idíl�lic que consta d’una
terrassa d’uns 200 m2
que disposa d’una piscina espectacular decorada
amb rajols de pedra a l’interior.
També hi tenim taules, cadires i gandules rústiques
per poder prendre un refresc a l’ombra dels parasols. 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.

Consta de dues
saunes una seca i una
d’humida, jacuzzi 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 poderse 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.

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 enfrontarlos 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 en el Gran
Premi d’Espanya de TrialGP disputats dins del
Noassar Park Center Experience.

Urbanització Font Rubí,

972 740 971

HOTEL

RESTAURANT

17867 Camprodon

info@puigfranco.es

972 740 971

972 740 023

Girona

MÚSICA_PALAFRUGELL

25 ANYS

DEL FESTIVAL DE
JAZZ COSTA BRAVA

El

Festival de Jazz Costa Brava
de Palafrugell aquest any
celebrarà el seu 25è aniversari.
Per aquest motiu, es comptarà
amb una programació especial
que tindrà com a plat principal
la presència de la Locomotora
Negra amb un espectacle únic i
especial.
La Locomotora Negra serà el
convidat il·lustre d’aquest aniversari, ja que és sinònim de garantia
i d’etiqueta de bon jazz clàssic.
Així oferirà, al costat de la Coral Sant Jordi, un homenatge a
l’històric Concert sacre de Duke
Ellington.
Del 10 al 13 d’octubre el jazz
omplirà cada racó de Palafrugell,
ja que el Festival de Jazz Costa
Brava de Palafrugell és ja tot un
referent dins els festivals centrats
exclusivament en aquest estil
musical.
14 sortida

Durant 4 dies, coincidint amb el
pont del mes d’octubre, la vila
realitza un seguit d’actuacions,
la gran majoria a l’aire lliure,
centralitzades a la plaça Nova,
que han portat ﬁns a Palafrugell
diversos grups i autors emergents
del panorama jazzístic català.
LA HISTÒRIA
DEL FESTIVAL
L’any 1990, el Patronat Municipal
de Turisme de Palafrugell iniciava
un seguit de concerts de jazz als
Jardins de Cap Roig de Calella
de Palafrugell (actualment propietat de La Caixa) amb el nom de
Festival de Jazz Costa Brava, els
quals tenien lloc durant els mesos
de juliol i agost. L’any 2000, amb
el mateix format, el festival passa
a ser organitzat per la Fundació
Caixa de Girona i, l’any 2001,
s’integra en els Festivals d’Estiu
de Caixa de Girona per esdevenir
l’any següent el Festival Jardins

de Cap Roig, nom amb què
encara s’organitza. El titular del
Festival de Jazz Costa Brava és
l’Ajuntament de Palafrugell; per
això, l’Àrea de Cultura va decidir
recuperar-lo l’any 2006.
Podeu consultar tota la programació d’enguanys al web www.
palafrugellcultura.cat

Ajuntament de Palafrugell
Carrer de Cervantes, 16
17200 Palafrugell, Girona
Tel. 972 61 31 00
www.palafrugell.cat
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SALUT_ESPLUGUES DE LLOBREGAT

AVANTATGESI
APLICACIONSDEL

Am

b el pas del temps la cirurgia oncoplàstica de mama
ha anat variant segons la seva tècnica,
el temps quirúrgic i la seva recuperació. Fa no masses anys, l’única opció
quirúrgica per a una pacient amb
càncer de mama era realitzar una
mastectomia radical i conviure amb
l’estigma de veure’s sense pit.

DA
VINCI
EN LA CIRURGIA
DE MAMA

La llibertat amb què es poden
manipular les pinces fa que ens
puguem adaptar molt bé a la
dissecció del múscul, afavorint a
menys dolor postoperatori i millor
control hemostàtic.

Avui dia, amb el desenvolupament
de noves tecnologies, comptem amb
instrumental mínimament invasiu
que possibilitat no només treure el
teixit mamari afectat, sinó també
poder reconstruir una mama amb
una porció muscular de teixit de
l’esquena amb mínimes cicatrius,
gairebé imperceptibles, i amb una
recuperació estètica molt satisfactòria.
No conformes amb l’ús de
l’endoscopi, amb la Cirurgia
Robòtica Da Vinci se’ns planteja
un nou escenari que fa possible una
major recuperació postoperatòria,
cicatrius encara menys visibles,

disminuint riscos quirúrgics i l’estada
hospitalària; afavorint una cirurgia
menys traumàtica pel que fa a les
anteriors .
Un dels grans avantatges respecte
a la cirurgia endoscòpica és la visió
en 3D i alta definició que ofereix el
robot, sumat als moviments en 360º
de les pinces, que permeten una
precisió i amplitud del cent per cent,
fent possible la coagulació de vasos
i estructures que moltes vegades són
imperceptibles o inaccessibles amb la
cirurgia convencional.

A més, el fet de poder realitzar una
mastectomia per la línia axil·lar amb
una cicatriu de 2,5 cm i retirar la
glàndula malalta, depenent sempre
de les característiques de cada cas,
possibilita conservar el mugró.
També permet preservar la pell de
la mama mitjançant la insuflació de
CO2 que afavoreix a separar millor
els teixits, identificar els lligaments de
Cooper i millorar la visualització de
vasos limfàtics; evitant així, disminuir
hematomes o limforràgies.
La utilització del Da Vinci és
aplicable tant a mastectomies Skin
Sparing com a Nipple sparing i
tumorectomies.
Encara que sembla un fet propi de
la ciència-ficció, ja és una realitat i es
troba en ple funcionament a Clínica
Diagonal; posicionant-la com un centre
hospitalari integral pioner mundialment
en tecnologia d’última generació i a
l’altura de les característiques de la
medicina del futur.

Text: Dr. Joaquim Muñoz i Vidal, especialista en Cirurgia Oncològica de Mama i Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica

16 sortida
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TURISME

ELS ALBERGS
DE CATALUNYA

UNA GRAN OPCIÓ
DE VACANCES

De

s dels nostres inicis, a la
Xanascat hem cregut
que viatjar és un dret dels
joves i no tan joves, perquè és una
oportunitat única de comprendre millor el món i de créixer en
l’àmbit personal. I, com que és un
dret, des de les institucions públiques hem de fer tot el possible per
facilitar l’experiència de viatjar a
tots els joves, tant als catalans com
als d’arreu del món que venen a
visitar casa nostra. Per això, avui
presentem la nova Xanascat, a la
qual li hem renovat tota la imatge,
per representar millor qui som i
per parlar el mateix idioma que
els joves d’avui en dia.
Es tracta d’una renovació per
seguir sent com sempre, perquè
aquesta nova Xanascat segueix
posant a l’abast de tothom la
descoberta de Catalunya i del
seu patrimoni natural, cultural i
històric i, a més, és una proposta de turisme social i actiu,
proper, accessible, local i
integrador.
Els albergs marcats amb la X de
la Xanascat estan repartits per tot
el territori i són espais de convivència, respecte i integra18 sortida

ció, on potenciem la interacció
entre els usuaris, perquè creiem
que compartir les vivències és una
part molt important del viatge.
També ens integrem i ens involucrem de manera activa en el dia
a dia dels pobles i ciutats on som,
perquè el nostre compromís social
i local és rotund, i volem transmetre la cultura catalana i oferir
experiències veritablement locals.
Però, per sobre de tot, a la Xanascat volem que els alberguistes us
ho passeu bé. I per això us oferim
experiències diverses, atractives i

divertides, perquè pugueu exercir
no només el vostre dret de viatjar,
sinó també el de gaudir.
Benvinguts i benvingudes a la
nova Xanascat. Ja us podeu calçar
les xancletes i el barret de palla,
i venir a descobrir Catalunya
a l’agost i els altres 335 dies de
l’any. Perquè si viatjar és un dret,
per què malgastar un any esperant un sol mes?
Hi ha més de 50 albergs on
gaudir de l’agost durant tot l’any,
perquè la vida és per viatjar-la!

TURISME

El conseller de Treball, Afers
Socials i Famílies, ha realçat la
tasca que s’està fent en els darrers
temps l’Agència Catalana de la
Joventut i la Xanascat per impulsar una alimentació de proximitat, ecològica i saludable i accessible a tothom.

ÀPATS AMB PRODUCTES
DE PROXIMITAT
El conseller de Treball, Afers
Socials i Famílies, Chakir el Homrani, i la consellera d’Agricultura,
Pesca i Alimentació, Teresa Jordà,
van presentar el projecte de cuina
de proximitat, que contempla
un concurs de subministres de
proximitat i la possibilitat de 16
menús diferents adaptats a casos
d’intoleràncies i al·lèrgies, així
com a opcions ètiques o religioses,
garantint així l’accessibilitat de
tothom.
A través d’aquesta iniciativa,
també incorporem receptes del
“corpus de la cuina catalana”
com a eix vertebrador dels àpats
que s’ofereixen en els albergs de
gestió pròpia.

Així mateix, el contracte també
valora més de 72 Denominacions
d’Origen Protegides (DOP), Indicacions Geogràfiques Protegides
(IGP), Marca Q , de producció
ecològica o integrada, l’etiquetatge com a mínim en català i que
l’ús de productes frescos sigui de
proximitat, és a dir amb un sol
intermediari o de venda directa.
AL·LÈRGIES I
INTOLERÀNCIES
Els casos d’al·lèrgies i
intoleràncies alimentàries també
es té en compte en l’elaboració
dels àpats que se serveixen als
albergs. En aquest sentit, s’ha
desenvolupat i implementat
un protocol que permet, d’una
banda, establir les mesures
preventives i de seguretat bàsiques
per reduir al màxim el risc de
contacte amb els al·lèrgens
personals de cadascú durant els
àpats i, de l’altra, oferir suport

dietètic i nutricional sobre la
base de necessitats alimentàries
especials. En total s’ofereixen
16 derivacions de menús (14
d’intoleràncies i al·lèrgies, i 2
opcions ètiques i religioses).
LLUITAR CONTRA EL
MALBARATAMENT
ALIMENTARI
La idea del consum saludable i
responsable dels aliments s’ha
introduït amb força en el nostre
imaginari gastronòmic de la mà
de la dieta mediterrània. Per això,
també hem incorporat tècniques,
eines i mecanismes de gestió
interns que no només ens permeten oferir menús equilibrats i
saludables, sinó que també estan
pensats per optimitzar el cicle dels
aliments, gestionar correctament
els seus excedents, garantir un ús
responsable i eficient de la gestió
de les cuines i en última instància, evitar el malbaratament del
menjar.

Xanascat
Carrer Calàbria, 147
08015 Barcelona.
Tel. 93 483 83 63
reserves.xanascat@gencat.cat
xanascat.gencat.cat
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TURISME_PALLARS SOBIRÀ

EL PALLARS SOBIRÀ

LES VALLS DE L’ALT PIRINEU!

La

comarca està envoltada
per un entorn natural
incomparable i ben vetllat per la
xarxa de parcs d’interès nacional,
el Parc Nacional d’Aigüestortes i
estany de Sant Maurici i el Parc
Natural de l’Alt Pirineu.

NO ET DEIXARÀ
INDIFERENT!

Si el visiteu, podreu descobrir
racons extraordinaris, viure grans
aventures, explorar la seva cultura i patrimoni i, per descomptat,
no oblideu considerar la possibilitat de grans records als allotjaments i restaurants que ofereixen
una càlida acollida i una exquisida gastronomia.
El riu Noguera Pallaresa, un
dels millors rius d’Europa en la
pràctica d’aigües braves (ràfting,
piragüisme, hidrotrineu...), és l’eix
principal de la comarca i aplega
l’aigua dels diferents rius i barrancs que descendeixen per les diferents valls que formen el Pallars
Sobirà. És un gran indicador que
ens facilita l’orientació dins d’una

Trobada al Port de Tavascan

22 sortida

AJUNTAMENT DE VALL DE CARDÓS

comarca on, des de qualsevol lloc,
en 30/40 minuts com a màxim es
pot arribar a l’indret més allunyat del que en aquell moment et
trobis.

WWW.TAVASCAN.NET

Un entorn que canvia d’imatge
a cada estació de l’any i mostra
paisatges sorprenents de colors
canviants i noves sensacions.
Una àmplia proposta d’activitats d’oci, culturals, musicals, esportives i de tradició us farà sentir
l’autenticitat del Pallars Sobirà
que no us deixarà indiferent.

Oficina 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

PALLARS SOBIRÀ_TURISME

AGENDA
DE JULIOL A SETEMBRE

degustació de productes locals típics

16 i 17 // FIRA DE BRUIXES I

FESTIVAL DE MÚSICA DE RIALP

de cada població i actuacions musicals.

ENCANTADES DEL PALLARS

Rialp. Concerts de música.

Enguany s’organitza per sisena vegada

Ribera de Cardós. Celebració d’una

T. 973 62 03 65

amb la participació de la gent del

trobada màgica on es barregen

rialp.cat

territori, el Parc Natural Regional dels

la tradició pagana i la història

Pirineus de l’Ariège i el Parc Natural de

documentada. Actes socials com

DE JULIOL A AGOST

l’Alt Pirineu.

jocs i cercaviles, música celta i

FEMAP: FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGA

T973 62 23 35

contacontes; botiguers i paradistes;

DELS PIRINEUS

http://ajuntament-lladorre.tavascan.

actes culturals com teatre i

Pallars Sobirà. Concerts de música.

net/

escenificacions diverses.

T. 973 62 10 02

www.gencat.cat/parcs/alt_pirineu

T. 973 62 31 22

femap.cat

www.vallcardos.org
24 // VII TROBADA AL PORT DE BOET

AGOST

Àreu. Pujada a peu al port de Boet, a

16 i 17 // FESTIVAL SIARTB

3 i 4 // ULTRA TRAIL, MARATÓ I

2.500 m. És una acció de col·laboració

Vilamur. Trobada d’artistes a l’Alt

MARXA POPULAR VALLS D’ÀNEU

entre el Parc Natural de l’Alt Pirineu i el

Pirineu per generar vincles de

“MEMORIAL EDU, JUST I QUIQUE”

Parc Regional dels Pirineus Ariegesos

coneixença i col·laboració artística.

Esterri d’Àneu. Cursa de muntanya que

(França) i un cop s’hagi arribat al destí hi

https://www.festivalsiartb.cat/

es realitza, en gran part, per camins

ha previst un intercanvi i degustació de

tradicionals (ferradura, carro i corriols)

productes locals d’ambdós parcs. També

18 // BALL DE LA MORISCA

i pobles de les valls d’Àneu. La cursa

s’hi realitza un mercat en alçada on es

Gerri de la Sal. Ball típic de Gerri que

Valls d’Àneu compta amb diferents

poden comprar aquests productes.

es balla el diumenge de la Festa

recorreguts i dificultats: la UTVA, Ultra

T. 973 62 23 35

Major. Es representa la llegenda que

Trail Valls d’Àneu amb 92 km i 7.500

www.gencat.cat/parcs/alt_pirineu

envolta aquest ball amb l’ajuda d’en

metres de desnivell positiu (Cursa del

alins.ddl.net

Pep Coll, que en va fer l’adaptació.
T. 973 66 20 40

calendari de Copa Catalana de curses
d’ultra resistència de la FEEC), i la

6 i 7 // BIRRÀNEU, FIRA DE LA CERVESA

CRVA, Cursa Resistència Valls d’Àneu

ARTESANA

amb 45 km i 3.000 metres de desnivell

Estèrri d’Àneu. Fira de la cervesa

29 i 30 // VII FIRA MEDIEVAL

positiu (Cursa de la lliga de curses de

artesana amb música, espectacles i

D’ESCALÓ

resistència de la FEEC).

degustacions.

Escaló. Fira ubicada a la vila closa

T. 973 62 60 05 / 973 62 65 68

T. 973 62 65 68

del poble d’Escaló. Productes

www.ultravallsdaneu.com

www.esterrianeu.cat

principalment gastronòmics i

http://esterrianeu.cat
www.vallsdaneu.org

htt://baixpallars.ddl.net

artesanals elaborats al Pirineu.
7 i 11 // RIALP SUMMER AGILITY

T. 973 62 60 05 / 973 62 65 68

COMPETITION

www.vallsdaneu.org

TROBADES INTERFRONTERERES

Rialp. Competició esportiva per a gossos,

4 // XXXII PUJADA AL PORT DE SALAU

organitzada pel Club d’Agility Ciutat

SETEMBRE

Alt Àneu. Trobada popular,

Comtal.

14 i 15 // X RIALP MATXICOTS

d’agermanament occità-català, amb

T. 973 620 365

Rialp. La cursa Rialp Matxicots

música tradicional i un dinar.

http://rialp.run

transcorre entre els emblemàtics cims

T. 973 62 65 68
www.caoc.cat

de la zona sud del Pallars Sobirà, el
15 // FESTES DEL SETGE D’OLP

Montsent de Pallars i el massís de

Olp. Representació teatral per

l’Orri. Quatre traçats: l’Extrem, de 84

23 // V TROBADA AL PORT DE

commemorar que el 15 d’agost del 1485

km; Marató+, de 48 km i la Trail de 24

TAVASCAN

el poble d’Olp va resistir un terrible setge

km, i la nova modalitat de Caminada

Tavascan. Trobada al port de Tavascan

de set dies.

d’11 km.

entre veïns de la població catalana i

T. 973 62 00 10

T. 973 62 03 65

els francesos procedents d’Ustou, amb

www.sort.cat

www.rialpmatxicots.cat
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PATRIMONI_ARLES DE TEC

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.

SANTA MARIA
D’ARLES DE TEC
UNA PASSEJADA
PER LA HISTÒRIA
DEL VALLESPIR

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

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

Abadia d’Arles de Tec
Le Palau
66150 Arles-sur-Tech
Tel : 33(0)4 68 39 11 99
www.tourisme-haut-vallespir.com
www.ville-arles-sur-tech.fr/le-moulin-des-arts-et-de-lartisanat/

ARLES DE TEC_PATRIMONI

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’activitat va disminuir
gradualment i les màquines van ser
silenciades permanentment 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 vitralls, 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.
La seva església és un dels edificis romànics més interessants
d’aquesta època i té una considerable unitat. El gruix de l’obra és
del segle XI. És de planta basilical, amb tres naus i tres absis. No
té transsepte. Totes les naus tenen
volta de canó, les laterals corresponen a la construcció que es va
consagrar el 1.046 i la central,
lleugerament apuntada, molt possiblement 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 Claustre gòtic dels segles XIII
s’adjunta a l’església.
Davant del temple s’hi troba un
Sant Sepulcre, sarcòfag del segle
IV. Se situa en un indret secret,
amagat, i conté les relíquies dels
Sants Abdó i Sennen.
Una recomanació: no deixeu de
visitar el centre històric de la nostra vila: el recorregut pels vells
llocs històrics i els seus carrers
antics.

A L’ANTIC LLOC DE
TEIXITS CATALANS:
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 conservatori de teixits i tallers
d’artesania i pintura, ha esdevingut
un espai d’expressió de l’art contemporani.

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 Vallespir”.
Uns quinze artistes locals han compartit per presentar les seves obres
en una exposició càlida i acolorida
(tallers de coberts, fosa, llautó,
vitralls, fusió, joieria i pintura, espai
d’expressió de l’art contemporani).
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LA VALL
L’ENERGIA
DELS PIRINEUS
EN ESTAT PUR

FOSCA
El telefèric de la Vall Fosca

Si

tuada al nord del Pallars Jussà,
la Vall Fosca la formen 19
pobles, des de la Pobleta de Bellveí
situada a 800 m, tot resseguint el
curs del riu Flamisell arribem a l’últim poble, Capdella, a 1.420 m.

Epicentre,
centre de visitants
del Geoparc.
Passeig del Vall, 13
25620 Tremp
973 65 34 70
epicentre@pallarsjussa.cat
www.pallarsjussa.net/ca/epicentre
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UN ACCÉS ÚNIC
AL PARC NACIONAL
El telefèric de la Vall Fosca
permet arribar a l’Estany Gento, a
2.200 m, en poc més de 10 minuts
i accedir als més de 30 estanys de
la zona i al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici, declarat destinació Starlight per la UNESCO el 2018. Des
d’allà es poden realitzar múltiples
caminades i excursions, pensades
per públics molt variats.

Per famílies, la via verda del carrilet és ideal, doncs és un camí de 5
km sense desnivells que segueix l’antiga via del carrilet, amb un encant
especial en passar per petits túnels
i que a mesura que avança ofereix
unes vistes espectaculars de la Vall.
I per als experts en muntanya, hi
ha travesses i ascensions a pics que
freguen els 3.000 m, com el Peguera o el Montsent. El camí de gran
recorregut GR11 també transcorre
per la Vall Fosca tot comunicant
amb Espot i la Vall de Boí.

PALLARS JUSSÀ_TURISME

CÉRVOLES

Vistes des del bar a la cota 2.200 a Estany Gento

AIGUA I ELECTRICITAT
La Vall Fosca és plena d’història i el
Museu Hidroelèctric de Capdella
n’explica una bona part. Ara fa més
de 100 anys es va posar en funcionament la central hidroelèctrica
de Capdella, la primera a fer servir
la força de l’aigua dels estanys de
la capçalera de la Vall per generar
electricitat. El Museu inclou també
la visita de la central hidroelèctrica,
encara en funcionament, i l’entorn,
on es pot veure, l’antic funicular, la
forja o les canonades que transporten l’aigua, entre altres elements.
SENDERISME PER
A TOTS ELS PALADARS
El senderisme és una de les principals activitats de la Vall Fosca, la
qual compta amb més de 100 km
de camins de ferradura senyalitzats, que antigament eren les
vies de comunicació entre els diferents pobles. Ara són senders amb

encant que passen entre rouredes,
barrancs i prats, i ofereixen paisatges d’una gran bellesa. L’oferta
és molt variada: des de camins en
zones més d’alta muntanya com el
de Capdella a Filià, rutes més al sud
com de la Pobleta a Antist o itineraris circulars per a tots els públics.
Tot plegat, opcions que complauran tant a grans caminadors com a
aquells que tot just comencen a gaudir del plaer de descobrir la natura i
l’entorn a través del senderisme.
PAISATGES D’ALTA
MUNTANYA
El principal encant de la Vall Fosca
són els seus paisatges, i quina millor
manera de gaudir-ne que aturar-se
en algun dels miradors que es
troben en diferents punts estratègics:
Beranui, Castell-estaó, Obeix, Sant
Quiri, Mare de Déu de Fa, Capdella o Estany Gento, al costat de
l’església de Sant Vicenç.

BUS DEL PARC
Aquest estiu el Bus del Parc arriba a
la Vall Fosca. Fins ara el bus cobria
la corona nord del Parc, d’Espot al
Pla de l’Ermita, passant per Vielha
i fent aturades pels diferents pobles.
Aquest estiu per primera vegada
donarà servei també fins a la Pobla
de Segur. I s’incorpora un altre bus
que enllaçarà el tren de la Pobla de
Segur amb la Vall Fosca, l’entrada
al Parc Nacional pel Pallars Jussà.
Amb els horaris pensats per enllaçar
les arribades i sortides del tren amb
els horaris del telefèric.
Tota aquesta informació i molta
més la trobareu a l’Epicentre, el
centre de visitants del Geoparc, ubicat a Tremp.
Per a més informació, visiteu:
www.pallarsjussa.net i
www.vallfosca.net
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L’ESTIUA

LLÍVIA

AGENDA
FESTIVAL DE MÚSICA DE LA CERDANYA
Festival de Música conjunt de Llívia i
Puigcerdà.
AGOST
3 al 17 // CICLE DE DEBATS “CUIDEM LA
SALUT?”
Al Museu Municipal. El Cicle debats
són un seguit d’activitats destinades a
la reflexió, i a l’aprenentatge empíric
entorn de la medicina, la farmàcia, i
les plantes medicinals, en un lloc tan
simbòlic i d’importància patrimonial
com és el Museu Municipal de Llívia,
espai de conservació i difusió de l’antiga
Farmàcia Esteva.
2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 i 30 //
DESCOBRIR LLÍVIA
Visites guiades. Al Museu i al nucli antic
de Llívia, al fòrum i al castell, la Llívia
ramadera, l’enclavament de Llívia o bé

Tots els dissabtes // VISITES GUIADES

Tots els dijous // BALLS

la ruta medicinal.

AL BAC DE LLÍVIA (BULLOSES)

A la plaça Major. A les 22.30 h.
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1 // COR FRANCESC VALLS “LAUDATE
DOMINUM”
A l’església de Nostra Senyora dels
Àngels. A les 22h. Dins el Festival de
Música Antiga dels Pirineus.
www.femap.cat
4 // INFERNAL RUNNING
Cursa d’obstacles. Inscripcions al web.
www.infernalrunning.com
10 // CROSS POPULAR DE LLÍVIA

escoles i sardanes amb la Cobla

Inscripcions a http://www.albecam.com/

Principal de Berga a les 19 h a la plaça

index.php/ca/inscripcions-app.html

Major. Bases participació concursos a

www.albecam.com

www.llivia.org
www.llivia.org

13 i 14 // HAPPEN BEER FESTIVAL LLÍVIA
Al parc de Sant Guillem. Festival de la

SETEMBRE

cervesa artesana.

10 // CANTADA D’HAVANERES I ROM
CREMAT

15 // 37È CONCURS DE RAMS DE

Al vespre.

FLORS DE MUNTANYA I 4T CONCURS DE
FOTOGRAFIA DE FLORA DE CERDANYA

Del 15 al 21 // SETMANA DE LA

mercat de productes artesans a les

MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA

Ajuntament de Llívia
Carrer dels Forns, 10
17527 Llívia
T. 972 896 011
Fax: 972 146 155
ajuntament@llivia.org
www.llivia.org
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EL FANTÀSTIC MÓN

DEL CARRILET

PASSEJADES
MUSICALS

ALS JARDINS ARTIGAS DE LA POBLA DE LILLET

DIMECRES 14 I DIJOUS 15 D’AGOST DE 2019

L’

inigualable entorn dels Jardins
Artigas de La Pobla de Lillet es
tornarà a omplir de música i màgia els
pròxims 14 i 15 d’agost, en una nova
edició de les passejades musicals.
Un any més, els sons del paisatge i dels
artistes es combinaran en un entorn
màgic ideat per Antoni Gaudí, on el
públic podrà passejar i descobrir nous
espais, tot percebent les sensacions que
ens transmet aquest petit indret a redós
del riu Llobregat.
Enguany, un cop acabades les actuacions hi haurà servei de copes i música
per a tots els assistents.
Dimecres 14 d’agost, a partir de
les 8 del vespre, als Jardins Artigas de La Pobla de Lillet
Actuació d’Edu Cabello
Trío, saxofonista de jazz
malagueny resident a
Barcelona, on ha iniciat
el seu primer projecte
personal, en el qual
plasma les seves inquietuds creatives i
expressives, mitjançant un ampli i variat
repertori format per temes de composició pròpia i estàndards de jazz.
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Dijous 15 d’agost, a partir de les 8
del vespre, als Jardins Artigas de
La Pobla de Lillet
Actuació de Maria Ribera Gibal, guitarrista nascuda a Guissona i doctora
en història de l’art, havent
realitzat una tesi sobre la
guitarra i Emili Pujol el
2017. Recentment ha presentat el seu primer treball
discogràfic en solitari, on
interpreta Emili Pujol. La
jove guitarrista ha actuat en festivals
de Catalunya, Espanya, França, Itàlia,
Mongòlia, Xina i recentment ha estat
invitada al Japó.
Els dos dies hi haurà servei de transport
en tren (Tren del Ciment), des de l’estació de la Pobla Centre fins als Jardins
Artigas, amb sortida a les 19,30 h i a
les 19,50 h i tornada un cop acabat el
concert.
Preu concert: 10 €
Abonament dos dies: 15 €

L’

exposició del Centenari Güell,
sota el nom del “Fantàstic Món
del Carrilet”, torna a obrir les portes
al públic, perquè els visitants d’arreu
puguin descobrir aquesta inèdita
mostra, amb elements vinculats a
Güell i a l’activitat econòmica i artística de la primera etapa industrial de
la comarca, així com plafons explicatius i interessants elements de l’època.
També s’hi exposa una sorprenent
maqueta, on es reprodueix a escala
el recorregut de l’antic carrilet. El
tren fa el recorregut per llocs tan
significatius com els Jardins Artigas,
la Fàbrica de Ciment Asland i les
mines del Catllaràs, entre d’altres.
Els visitants també podran gaudir
de l’audiovisual “Güell i Gaudí a la
Pobla de Lillet” on es poden veure
unes desconegudes imatges de principis del segle XX, relacionades amb
Antoni Gaudí i Eusebi Güell.
L’exposició està situada al centre de
la Pobla de Lillet, just al costat de
la carretera, a l’antic local de “Cal
Roset” (a l’entrada del poble).
Horari de l’exposició
Juliol: Dissabtes d’11 a 14 h i de 18 a 20 h.
Diumenges d’11 a 14 h.

Ajuntament de La Pobla de Lillet
Pl. de l’Ajuntament, s/n .08696 La Pobla de Lillet
Tel. 93 823 60 11. Mòbil: 687 99 85 41
Fax: 93 823 64 03. tur.lillet@diba.cat
www.poblalillet.cat

Tot l’agost i fins al 15 de setembre: De dimecres a diumenge, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h.
Grups: Consultar prèviament a l’Oficina de
Turisme de La Pobla de Lillet

ELS ANIMALS SALVATGES DELS
PIRINEUS EN EL SEU ESPAI
NATURAL DE MUNTANYA
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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

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

TURISME_RIPOLL

22ANYS DEL MERCADAL DEL

9, 10 I 11 D’AGOST

El

s dies 9, 10 i 11 d’agost
Ripoll tornarà a fer un
viatge en el temps, en concret
a l’Edat Mitjana. Enguany el
Mercadal compleix 22 anys,
proposa tres dies d’activitats
en què les justes a cavall, els
campaments medievals, les
exhibicions d’armes i les perfor-
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mances teatralitzades i musicals
convertiran el Ripoll del segle
XXI en una vila de cavallers,
arts i oficis antics.
Fotos: Sicalipsis

Ajuntament de Ripoll
Pl. de l’Ajuntament, 3
17500 Ripoll
972 71 41 42
www.ripoll.cat

RIPOLL_TURISME

PUBLICITAT

Des de la Unió Intersectorial
Empresarial del Ripollès reunim
gran part d’empreses de diferents
àmbits del Ripollès per defensar
els seus interessos i prestar els
serveis al seu costat

C. Macià Bonaplata, 4. 17500 Ripoll. T. 972 703 111
www.uier.org
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A 10 km de puigcerdà i a 5 km de Llívia
Cerdanya Francesa a 1.300 m d’alçada

2 Parcs Residencials
****

LE VEDRIGNANS

CERDANYA

Route de Vedrignans. 66800 Saillagouse

Consulta’ns
Mínim 5 mesos.

****

EL PASTURAL
Route de Puigmal. 66800 Err

UNA DESTINACIÓ PRIVILEGIADA PERQUÈ PASSEU UNES

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

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.

LLOGUER DE XALETS EQUIPATS - TARIFES 2018-2019

I L L O GU
NDA
ER
E
Parcel·les
de 240 a 330m
V
2, 3 i 4 habitacions
D

E

IVA inclòs, sense despeses de notari

XA

A

2

Totalment equipades
De 55.000 a 175.000€

LETS DE FUS

T

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
levedrignans66@orange.fr www.levedrignans.com

BARCELONA_CULTURA

Pe

r commemorar el Dia Internacional
dels Arxius, que se celebra cada 9 de
juny, la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM)
de la Diputació de Barcelona proposa
enguany la mostra virtual Desmuntant la República, en què es presenten 129 documents procedents de 48 arxius d’ajuntaments de municipis menors de 10.000 habitants, gestionats
pels arxivers itinerants d’aquesta corporació.
La mostra conté documents de la demarcació
de Barcelona d’orígens i tipologia diversa,
del període comprès majoritàriament entre
el 1936 (inici de la guerra) i el 1952 (fi del
racionament), que permeten resseguir l’esclat
de la Guerra Civil, la victòria del bàndol
franquista amb la consegüent supressió de les
institucions republicanes i l’inici i consolidació de la dictadura del General Franco.
Podeu visitar-la al web www.diba.cat/web/
desmuntant-la-republica

MEMÒRIA EN XARXA
MEMÒRIA COMPARTIDA
Desmuntant la República està confeccionada
amb documents seleccionats per l’equip
d’arxivers del Programa de Manteniment
de la Xarxa d’Arxius Municipals de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, a partir dels materials
dipositats als arxius dels ajuntaments dels
municipis adherits al programa esmentat.

Arxiu Municipal de Llinars del Vallès. 1937.
Bitllet d’1 pesseta

Arxiu Municipal de La Granada del Penedès.
1939. Fitxes del ‘Plato Único i Día sin postre’

DESMUNTANT

LA REPÚBLICA
DE LA DEMOCRÀCIA A LA
DICTADURA A TRAVÉS
DELS DOCUMENTS
DE LA XARXA D’ARXIUS
MUNICIPALS

Arxiu Municipal de Tiana. 1940.
‘Fiestas de la liberación’

TESTIMONIS D’UN CANVI
SENSE PRECEDENTS
Tots els documents de l’exposició es presenten en una galeria d’imatges organitzada
en set àmbits temàtics, i que testimonien els
profunds canvis polítics, socials, econòmics
i culturals del període: Vida Republicana;
Símbols i propaganda; Campanyes, ajuts
i subsidis; Conseqüències de la guerra;
Repressió franquista; FET y de las JONS;
i Commemoracions franquistes. Cartells
dels dos bàndols, paper moneda municipal,
fitxes d’inscripció a la Falange, circulars,
fotografies, cartells, publicitat... són alguns
dels molts materials que es presenten per
evocar la fi d’un règim i la consolidació
d’un altre diametralment oposat.
A més dels documents esmentats, la mostra
virtual inclou un article de presentació
escrit pel doctor Carles Santacana,

professor d’Història Contemporània de la
Universitat de Barcelona, i un mapa per
geolocalitzar els arxius municipals on està
dipositada aquesta documentació a la demarcació de Barcelona. Per acabar, també
s’inclouen dos audiovisuals: la filmació de
1945 “Avinyó celebra el VI Aniversario de
su Liberación’’, conservada a l’arxiu municipal d’aquesta vila del Bages, i l’entrevista
enregistrada expressament per a aquesta
exposició a Miquel Corominas i Jordi
Vilar, veïns d’Avinyó que apareixen al
primer audiovisual.
Aquesta mostra complementa, des del
vessant arxivístic, una altra proposta de
Cultura de la Diputació de Barcelona per
commemorar el 80è aniversari de la fi
de la República i l’inici del Franquisme:
«1939. L’abans i el després», una exposició compartida que ofereix un recorregut
transversal per 25 museus de la Xarxa de
Museus Locals.
DOCUMENTS A
L’ABAST DE TOTHOM
Desmuntant la República és la vuitena exposició virtual que Cultura de la Diputació de
Barcelona ha organitzat a partir d’un eix
temàtic. Com en aquest cas, altres mostres
han aprofitat una efemèride concreta, com
ara «L’obra de la Mancomunitat de Catalunya als municipis» o «Uns altres refugiats»; d’altres, en canvi, han volgut mostrar
l’evolució d’un àmbit determinat, com per
exemple l’economia a «Factures amb estil»,
el teatre amateur a «Papers de teatre» o la
cultura popular a «La festa major». Podeu
veure-les totes al web www.diba.cat/web/
opc/xam-exposicions-virtuals.
Amb accions de difusió com les exposicions
virtuals, es vol apropar el contingut del
patrimoni documental local a la societat i
contribuir a suscitar-ne l’interès, alhora que
es posa en valor la importància d’una correcta gestió dels fons dels arxius municipals.
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FIRA_LA SEU D’URGELL

EL RETAULE DE

SANT ERMENGOL
Un

any més, del 3 al 10
d’agost, el claustre de la
Catedral de la Seu d’Urgell obrirà
les seves portes cada nit a les 22
h per acollir les representacions
Retaule de Sant Ermengol,
espectacle escènic que mostra la
vida de Sant Ermengol, bisbe de
la Seu entre els anys 1010 i 1035,
i una de les figures clau de la història medieval de Catalunya.
El Retaule de Sant Ermengol és
un espectacle de música, llum i
color que es representa a l’aire
lliure en un escenari habilitat a
l’interior del claustre de la catedral de Santa Maria de La Seu
d’Urgell, l’única catedral romànica de Catalunya. Narra la vida
del bisbe Ermengol explicada en
onze escenes, o quadres plàstics,
on es rememoren moments claus
de la seva obra.
Un centenar d’urgellencs i urgellenques participen en les representacions, ja sigui com a actors,
tots ells amateurs, o com a personal tècnic.
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El Retaule de Sant Ermengol, durant els darrers anys, s’ha anat renovant i actualitzant sense perdre
la seva essència, la d’un espectacle
amateur en el qual participen persones de les més diverses posicions
ideològiques, sensibilitats religioses i extraccions socials, des dels
cinc fins als vuitanta-vuit anys.
Fins i tot hi ha famílies on actuen
tres generacions d’urgellencs.
En definitiva, el Retaule és una fotocòpia reduïda de la societat de la Seu
d’Urgell on tothom hi és benvingut.

Venda d’entrades
Entrades anticipades a les oficines
de l’Espai Ermengol i a l’Oficina de
Turisme de la Seu d’Urgell.
A Andorra al bar Restaurant Cal
Sinquede i a la llibreria la Puça.
A Puigcerdà a Electricitat Marín.
Per internet a Ticketea i a
www.retaulesantermengol.com.
Abans de l’espectacle, a l’entrada al
claustre de la catedral de Sta. Maria.
Preu: 15€ (13€ anticipada).

El Retaule de Sant Ermengol
Telèfon: 699 593 501
facebook.com/retaule.desantermengol/
Twitter: @retaulermengol
info@retaulesantermengol.com
comunicacio@retaulesantermengol.com
www.retaulesantermengol.com

sortida 43

TURISME_PALAFRUGELL

SURO

EL MUSEU DEL

Ub

icat al centre de Palafrugell, el Museu del Suro
es presenta com una institució
singular per la seva temàtica,
el seu àmbit territorial i la seva
vocació de servei, ja que adquireix, conserva, interpreta i realça
el patrimoni vertebrat entorn del
món del suro a Catalunya, en tant
que configurador d’un paisatge,
una indústria, unes formes de
vida i una identitat comunes. Té
els propòsits de contribuir al desenvolupament social, econòmic i
cultural de la comunitat; d’oferir
suport a l’educació formal i com
a proposta d’educació informal;
així com alternativa de creació i
de lleure.

Museu del Suro
Placeta del Museu del Suro, s/n
17200 Palafrugell
Tel. 972 30 78 25
info@museudelsuro.cat
www.museudelsuro.cat

44 sortida

El Museu del Suro s’ubica en
una antiga fàbrica surera, la més
important del sector industrial
a Espanya. Compta, a més d’un
passat rellevant dins el sector, amb
uns elements poc comuns a les
construccions sureres que, sovint,
són edificis funcionals sense concessions als elements decoratius
ni a la participació d’arquitectes
reconeguts. Aquest aspecte fa
encara més rellevant el conjunt
en què destaquen els elements
modernistes, les dimensions i
l’estructura.

L’edifici que acull l’actual museu
va ser construït l’any 1899-1900
on s’ubicava l’empresa Miquel,
Vincke & Meyer fundada el 1900
per Joan Miquel Avellí, Heinrich
Vincke Wischmeyer i Pau Meyer
Unmack. En destaca la decoració de la façana principal d’estil
modernista, obra de l’arquitecte
General Guitart Lostalo, amb
l’excel·lent treball de forja a la
imponent porta de ferro del carrer Pi i Margall.
El Museu del Suro gestiona, a
més, el Centre d’Interpretació
del Dipòsit Modernista de Can
Mario i també el Conjunt Monumental de Sant Sebastià de la
Guarda a Llafranc.

PRATS DE MOLLÓ
LA PRESTA
MITOLOGIA · NATURA I PAISATGE · L’ÀNIMA DE LA FUSTA

EVELÍ ADAM

Escultures i pintures
Del 5 de juliol al 3 de novembre de 2019
Al Fort Lagarde

LLIBERTAT!
EXPOSICIÓ I CONFERÈNCIES

PRATS DE MOLLÓ
a 2h de Barcelona
i a 40 minuts de
camprodon presenta
una exposició de
memòria

la Retirade
Dins l’escola de Prats de Molló
Del 15 de juliol al 25 d’agost
Cada dia de les 2h a les 7h de la tarda
Conferències els divendres 2, 9, 16 i 23
d’agost a les 6h de la tarda al cinema.

FESTES TOT L’ESTIU A PRATS DE MOLLÓ
Veniu a descobrir la Història i la Memòria
d’aquesta vila fortificada, poble reial, església barroca…

Tel. 00 33 (0)4 68 39 70 83
www.pratsdemollolapreste.com

