
11a Jornada de Mitologia Pirinenca

La Guàrdia d’Ares
24 de juny de 2017

Anem a plegar
manairons
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La Jornada de Mitologia Pirinenca compleix 11 edicions. Des del primer dia, els ma-
nairons de la Guàrdia d’Ares han treballat de valent per fer d’aquest dia una festa de
l’imaginari col·lectiu de les comarques de muntanya. El Tarter dels Manairons, obra
dels éssers més petits i forçuts de la natura i situat al bell mig del bosc de l’Obaga de
la Guàrdia, es converteix en escenari de llegenda. La gent que ve i ho viu des de dins
diu que és una nit plena de màgia i emocions. Us hi convidem.
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PROGRAMA
Al Local Social Sebastià Julià:
17.30 h  l Les llegendes més estrafolàries del Pirineu
              Per Isidre Domenjó, escriptor. Música: duet Estremòfils
18.30 h  l Arribada dels canuts dels manairons. Creació de El Talleret
18.45 h  l Berenar-sopar
              Preu: 5 euros. Cal fer la reserva prèvia al Consell Comarcal, al telèfon 973 35 31 12
                 o al correu electrònic cultura@ccau.cat, fins al 22 de juny a les 15.00 h. Places limitades

Pel camí vell de la Guàrdia al Tarter dels Manairons:
19.30 h  l Sortida de la caminada guiada de la Guàrdia al Tarter pel camí vell
              Activitat gratuïta. Cal fer la reserva prèvia al Consell Comarcal, al telèfon 973 35 31 12
                 o al correu electrònic cultura@ccau.cat, fins al 22 de juny a les 15.00 h. Places limitades

              l Espectacle itinerant: “La nit del solstici d’estiu”
              Amb els actors Joel Pla i Genisa G. Carricondo, el duet de percussió i
              veu Ca! (Joana Gomila i Arnau Obiols), el cor Noves Gospel i joves 
              actrius de Noves de Segre i de l’espai d’arts escèniques La Fusteria.

Al Tarter dels Manairons:
21.30 h  l Continuació de l’espectacle itinerant “La nit del solstici d’estiu” 
A Plan Fornesa:
22.00 h  l “Anem a plegar manairons”. Experiència fantàstica
22.30 h  l Fi de l’espectacle itinerant “La nit del solstici d’estiu”
23.00 h  l Danses al ras. Amenitzades pel duet Estremòfils
              l Xocolata dels manairons. Creació del cuiner Francisco Puente
              (Restaurant Paisatges)

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 es-
fereïdora dona-pantigana. Algú certifica que al
pi dels Lladres hi ha enterrat el tresor dels úl-
tims carlins... I a la Guàrdia hi ha els Tarters
dels Manairons, testimonis silents de la increï-
ble 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’Or-
ganyà a la Seu d’Urgell (indica-
dor de Noves de Segre). Tot el
tram de Noves a la Guàrdia és
asfaltat.
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Organització: Amb el suport de:


