
El poble de la Guàrdia d’Ares es troba situat a 1.595 m d’altitud.
Respira llegendes pels quatre cantons. Diuen que van fundar el poble
set reus evadits de la presó de Lleida. També conten que un jove de
la Guàrdia va ser víctima d’una esfereïdora dona-pantigana. Algú
certifica que al pi dels Lladres hi ha enterrat el tresor dels últims car-
lins... I a la Guàrdia hi ha els Tarters dels Manairons, testimonis
silents de la increïble força dels éssers més petits i més valents de la
mitologia pirinenca. Un poble fantàstic, en definitiva.

Per arribar fins a la Guàrdia
cal agafar la carretera local
que surt de la C-14 a mig
camí d’Organyà a la Seu
d’Urgell (indicador de Noves
de Segre). Tot el tram de
Noves a la Guàrdia és asfal-
tat.
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Novena Jornada de Mitologia Pirinenca

La Guàrdia d’Ares
20 de juny de 2015

Organització: Amb el suport de:

Anem a plegar
manairons



El Pirineu és ple de llegendes i de mites. Malgrat l’enorme transforma-
ció que la societat rural pirinenca ha experimentat les últimes dècades,
l’imaginari col·lectiu de la muntanya ha arribat fins als nostres dies grà-
cies a la transmissió oral de generació en
generació i, en darrer terme, al treball
divulgatiu dels nostres escriptors. De tot
plegat en volem fer una festa en un dels
llocs més màgics del Pirineu: la Guàrdia
d’Ares i els seus enigmàtics tarters dels
manairons.

PROGRAMA
Al Local Social Sebastià Julià:

18.00 h Inauguració de la jornada

18.15 h Presentació del llibre “Dones en blanc i negre””,
de Salomé Escribà

18.45 h Presentació del conte “Els minairons”,
de Mònica Bonet

19.15 h Arribada dels canuts dels manairons.
Rebuda amb música de Baridà Sons Fers

19.30 h Berenar-sopar
Preu: 5 euros. Cal fer la reserva prèvia al Consell Comarcal Tel. 973 35 31 12
fins al dia 18 de juny a les 15.00 h. Places limitades

Als Tarters dels Manairons:

20.30 h Caminada guiada de la Guàrdia als Tarters pel camí vell

22.00 h La nit del soltici d’estiu. Nou espectacle amb el tarter com a escenari.
Per TAT Teatre i Baridà Sons Fers

22.30 h “Anem a plegar manairons”. Esperiència fantàstica, per TAT Teatre

23.00 h Danses al ras. Per Baridà Sons Fers

Xocolata amb coca


