
ARTESANIA CREATIVA  
Mans d’artista
El seu esperit creatiu i la destresa de les seves mans els permet obtenir 
peces d’una sorprenent originalitat, obres d’artesania treballades amb cura i 
sense pressa, modelades en la intimitat dels seus obradors i pensades per a 
un públic que valora i aprecia els petits detalls de la vida. Els artesans i les 
artesanes de l’Alt Urgell posen a la vostra disposició objectes de ceràmica, 
cistelleria, llana, cosmètica, joieria, bijuteria... Materials i estils molt diversos 
que, d’una manera o altra, re�ecteixen la cultura popular del Pirineu i 
l’entorn natural en el qual desenvolupen la seva activitat.

Trobareu artesania creativa arreu de la comarca, en pobles petits i amb 
singulars atractius, de tal manera que podeu apro�tar la visita als tallers per 
passejar pels carrers o per recórrer rutes senyalitzades. A més de vendre 
les seves peces als mateixos obradors, la majoria dels artesans de l’Alt 
Urgell participen en �res i mercats a la comarca o a altres indrets del 
Pirineu.

Per obtenir més informació sobre els artesans creatius de l’Alt 
Urgell, us recomanem que consulteu la relació actualitzada a 
la qual podeu accedir mitjançant el codi següent:

PRODUCTORS 
ALIMENTARIS   
Amb molt de gust!
L’Alt Urgell ofereix una àmplia varietat de 
productes alimentaris elaborats al territori 
amb els criteris de qualitat més exigents i de la 
mà d’experts coneixedors de l’o�ci. La comarca, 
emplaçada al bell mig del Pirineu, ha sabut fer de la 
natura un rebost curull de sabors i sensacions, des dels formatges als 
embotits tot passant per la mel, les melmelades, la fruita, les verdures, els 
bolets, les herbes aromàtiques, el vi, la cervesa i l’aigua natural. Els seus 
elaboradors són persones que senten passió pel que fan i que estan 
compromeses amb el desenvolupament sostenible, del qual són actius 
protagonistes.

Som la comarca de Catalunya amb més distintius de qualitat 
agroalimentària: les denominacions d’origen protegides (DOP) que ostenten 
el formatge i la mantega, produïts per la Cooperativa Cadí, i la indicació 
geogrà�ca protegida (IGP) de Vedella dels Pirineus.

Els productes alimentaris de l’Alt Urgell tenen un lloc preeminent a les �res 
i els mercats de la comarca, d’una manera especial a la Fira de Sant 
Ermengol de la Seu d’Urgell, en la qual està integrada la prestigiosa Fira de 
Formatges Artesans del Pirineu, a més de l’Eco�ra i dels espais de tast i 
artesania. La iniciativa “Menja’t l’Alt Urgell”, que aplega una trentena de 
productors alimentaris de la comarca, ha nascut per donar a conèixer el bo 
i millor que dona aquesta terra.

Per obtenir més informació sobre els productors alimentaris de l’Alt Urgell, 
us recomanem que consulteu la guia Gustum - Productors Alimentaris de 
l’Alt Urgell.

Fotos: Arxiu Consell Comarcal Alt Urgell, Turisme Seu, Albert Villaró, Parapent Organyà, 
Danae Pijpers, Jordi Pasques; Marisa Tartera, Joan Oliva, Lluís Vidal, Elisabet Segura, Tot 
Nòrdic, Francesc Ganyet, Marta Pal, Albert de Gràcia, Ester Collado.
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Edita: Amb el suport:

Cadibike 
ALÀS - Tel.: 973 360 667
www.cadibike.com

Muntanya d’Alinyà 
ALINYÀ - Tel.: 973 058 991 -
www.fundaciocatalunya-lapedrera.com 

Aravell Golf 
ARAVELL - Tel.: 973 360 066 
www.aravellgolfclub.com 

Pirineus Outdoor 
ARFA - Tel.: 658 123 264 
www.pirineusoutdoor.com 

Cavalls Guiaboscbaridà 
ARSÈGUEL - Tel.: 619 021 364 
www.cavallsbarida.com 

Bassella Experiences 
BASSELLA - Tel.: 973 46 27 31
www.bassella.com

Karting El Pla 
EL PLA DE SANT TIRS
Tel.: 973 38 73 87 - 665 773 333
www.kartingelpla.com 

Sector D 
FÍGOLS
Tel.: 639 303 281 - 670 447 896
www.sectord.es 

Centre Esportiu Eqüestre 
del Pirineu 
LA SEU D’URGELL
Tel.: 629 315 766 - 656 567 591
comercial@catventas.com 

Ràfting Parc 
LA SEU D’URGELL
Tel.: 973 360 092
www.parcolimpic.cat 

Aubèrria. Natura i Patrimoni 
LA SEU D’URGELL
Tel.: 689 422 670
www.auberria.cat

Equànima 
LA SEU D’URGELL
Tel.: 673 649 065
www.equanima.cat

Turisme de la Seu d’Urgell
C. Major, 8 - La Seu d’Urgell
Tel.: 973 351 511
www.turismeseu.com

Turisme Alt Urgell
Pg. Joan Brudieu, 15
La Seu d’Urgell
Tel.: 973 353 112
www.alturgell.cat

O�cina de Turisme a Organyà
Pl.de les Homilies, s/n - Organyà
Tel.: 973 382 002
www.organya.cat

O�cina de Turisme a Tuixent
Pl. Serra del Cadí, 1 bxs - Tuixent 
Tel.: 973 370 030
www.trementinaires.org

       OFICINES DE TURISME
O�cina de Turisme a Coll de Nargó
Dinosfera
C. Escoles, s/n - Coll de Nargó
Tel.: 973 383 048 / 636 417 678
www.collnargo.com

O�cina de Turisme d’Oliana
Av. Barcelona, 81 - Oliana
Tel.: 973 470 339
www.oliana.cat

La Rectoria d’Alinyà 
Pl. del Ball Pla - Alinyà 
Tel.: 973 058 991 rectoria
www.fundaciocatalunya-lapedrera.com

Centre dels Parcs dels Pirineus 
Av. de les Valls d’Andorra, 33 
La Seu d’Urgell - Tel: 973360954 
www.parcsnaturals.gencat.cat

Reserva

aquí el teu

allotjament

@alturgelltur

Marxa Nòrdica-Cadí Pirineus
LA SEU D’URGELL
Tel.: 639 748 519
www.nordicwalking.cat

Centre Hípic Urgell-Pirineus  
LA SEU D’URGEL
Tel: 620 28 28 19 - www.chup.es

Centre BTT i Marxa Nòrdica 
Alt Urgell. Ràfting Parc
LA SEU D’URGELL
Tel.: 973 360 092
www.parcolimpic.cat 

SBCanyoning Alt Urgell 
LA SEU D’URGELL
Tel.: 637 903 606
www.sbcanyoning.com 

Aeroport Andorra - La Seu d’Urgell 
MONTFERRER - Tel.: 973 355 324 
www.aeroportandorralaseu.cat 

Club Nàutic la Vall d’Aubenç 
OLIANA - Tel.: 639 318 174 
jordiorritbach@hotmail.com 

Parapent Organyà 
ORGANYÀ - Tel.: 639 330 406
www.parapentorganya.cat 

Organyà Xperience 
ORGANYÀ
Tel.: 659 802 394 - 626 319 949  
www.organyaxperience.cat

Alberg d’Organyà 
ORGANYÀ - Tel.: 670 447 896
www.albergorganya.com 

Volarenparapente 
ORGANYÀ - Tel.: 633 217 141
www.volarenparapente.com 
 

Team Emotions SL
PERAMOLA - Tel.: 639 764 892
www.teamemotions.com 

Sant Joan de l’Erm. Esquí Nòrdic 
Refugi de la Basseta
SANT JOAN DE L’ERM
Tel.: 973 298 015
www.santjoandelerm.com 

Tuixent - La Vansa. Esquí Nòrdic 
Muntanya de l’Arp 
TUIXENT  
Tel.: 973 370 030
www.tuixent-lavansa.com 

Parc Natural del Cadí-Moixeró 
LA SEU D’URGELL
Tel.: 93 824 41 51
parcsnaturals.gencat.cat/ca/cadi

Parc Natural de l’Alt Pirineu 
LA SEU D’URGELL
Tel.: 973 360 954
parcsnaturals.gencat.cat/ca/alt-pirineu

NATURA I ESPORT  
La comarca de l’Alt Urgell per damunt de tot és natura. El visitant pot gaudir  
dels paisatges amables de l’extrem sud, descobrir valls agrestes amb 
identitat pròpia, passejar per les seves imponents serralades, perdre’s pel 
extensos boscos centenaris en busca de bolets, admirar una fauna i �ora en 
un excel·lent estat de conservació i deixar la ment en blanc quan des dels 
cims més alts del Pirineu, es perdi la mirada a l’in�nit. La millor manera de 
descobrir l’Alt Urgell es gaudint de la natura i practicant els esports a través 
de les empreses de la nostra comarca.

Mapa  i  Guia Turística
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ELS COLORS DEL 
PIRINEU
Amb els seus 1.446 km2, l’Alt Urgell és la segona comarca més extensa de 
Catalunya. Probablement és també una de les que ofereix una major varietat de 
paisatges. 

ELS MUSEUS
El Museu Diocesà de la Seu d’Urgell disposa d’una de les principals 
col·leccions d’art religiós de Catalunya, particularment ric pel que fa a l’època 
medieval, amb peces cabdals dins del seu estil com ara el Beatus de la Seu 
d’Urgell o el retaule d’Abella de la Conca, així com altres obres de gran interès 
com la urna de plata de Sant Ermengol, una de les màximes expressions de 
l’orfebreria barroca catalana. Horaris: obert tot l’any de 10 a 13h i de 16 a 18h; 
diumenges de 10 a 13h. Tancat els dies 1 de gener, 6 de gener, dilluns de Pasqua, 
Festa Major de la Seu d’Urgell i 25 de desembre. Telèfon 973 35 32 42.

També a la Seu d'Urgell podem trobar l'Espai Ermengol-Museu de la Ciutat. 
Situat al centre històric, l'equipament acull el Museu de la Ciutat de la Seu 
d'Urgell i l'O�cina de Turisme. En aquest espai trobareu una exposició 
permanent de la col·lecció municipal. Es tracta d'un recorregut per la història 
i l'art de la Seu d'Urgell des dels seus orígens mitològics i l’edat dels metalls 
�ns a la societat dels nostres dies, que incorpora també un espai dedicat al 
món del formatge i les seves repercussions socioeconòmiques a la comarca 
de l'Alt Urgell. A la 5ª planta podreu trobar una exposició del patrimoni natural: 
ocells, arbres i els dos parcs naturals, el Parc del Cadí Moixeró i el Parc de l'Alt 
Pirineu. Horaris: de dilluns a dissabte de 10 a 14h i de 16 a 19h, diumenges i 
festius de 10 a 13h. Telèfon 973 35 30 57.

A Tuixent, el Museu de les Trementinaires ens explica un antic o�ci, exercit 
d’una forma gairebé exclusiva per les dones de la vall de la Vansa i Tuixent, que 
consistia en l’obtenció de la trementina de les coníferes i la recol·lecció 
d’herbes remeieres, així com la seva comercialització, a peu, de poble en poble 
i de masia en masia �ns a les terres planes i la costa catalana. Horaris: 
dissabtes, diumenges i festius d'11 a 14h i de 17 a 20h; Nadal, Setmana Santa 
i estiu (del 15 de juliol al 15 de setembre): obert cada dia amb el mateix horari. 
Telèfon: 973 37 00 30.

Dinosfera, a Coll de Nargó ens mostra els ous i les postes dels dinosaures 
trobats al municipi de Coll de Nargó i com era el món poc abans i poc després 
de la catàstrofe ecològica que va acabar amb aquests grans rèptils i va donar 
pas a l'hegemonia dels mamífers sobre la terra. Horari d’estiu (de l’1 de juliol 
al 10 de setembre, ambdós inclosos) de dilluns a dissabte d’11 a 14h i de 17 a  
19h, diumenges i festius: 11 a 14h. Horari d’hivern (de l’11 de setembre al 30 de 
juny), dissabtes d’11 a 14h i de 17a 19h, diumenges i festius de 10 a 13h, 
diumenges (tancat) . Telèfon: 636 41 76 78.

Sense moure’ns d’aquesta població, el 
Museu dels Raiers de Coll de Nargó ens 
mostra les formes de vida i les 
experiències dels raiers de la vall del 
Segre. Cal concertar la visita al telèfon 
630 42 32 16.

La sala d’exposicions de les Homilies 
d’Organyà explica la importància 
d’aquest singular document que han 
convertit la vila en el bressol de la literatura 
catalana. Horaris: Setmana Santa i mesos de 
juliol, agost i setembre: obert a diari de 10 a 14h i de 17 a 
20h; durant la resta de l’any cal concertar la visita al telèfon 973 38 30 07.

La Farinera de Montferrer ens proposa un interessant recorregut per un antic 
molí fariner, construït l’any 1911, amb la maquinària restaurada, cosa que ens 
permet fer-nos una idea molt clara del procés de mòlta del gra per convertir-lo 
en farina. Cal concertar la visita al telèfon 630 42 32 16.

La Fabrica de Llanes d’Arsèguel és un establiment obert l’any 1901, que 
conserva en molt bon estat tota la maquinària necessària per a la transformació 
de la llana en mitjons, tapaboques i altres induments. De tota la maquinària de 
la fàbrica, destaca la mule jenny més ben conservada de Catalunya. Horaris: 
obert a diari de 10 a 14h i de 16 a 20h. Telèfon: 973 38 40 09.

El Museu del Pagès de Calbinyà acull una interessant mostra etnogrà�ca on 
es tracta el cicle vital d’una família pagesa de l’alta muntanya, ubicada en un 
magní�c mirador sobre la plana de l’Urgellet. Cal concertar la visita al telèfon 
973 35 28 09.

Finalment, el Museu de la Moto de Bassella, reuneix una col·lecció excepcional 
de més de 100 motos de totes les marques, estils i èpoques, que ens permeten 
realitzar tot un recorregut històric al voltant del motociclisme. Horari: de dilluns 
a diumenge de 10 a 18h (dimarts i dimecres tancat). Telèfon: 973 46 27 31. 
Pàgina web: www. museumoto.bassella.com.

A banda, també hi ha una sèrie col·leccions obertes al públic en horaris 
concertats: el Pou de Gel d’Oliana (telèfons 973 47 00 35 i 630 42 32 16), el 
Museu de la Vinya i el Vi de Muntanya del Pont de Bar (telèfon 630 42 32 16), 
el Pou de Gel d'Arfa (telèfon 630 42 32 16) ExpoTrac de Montferrer (telèfon 
973 360968) i el Museu de l’Acordió d’Arsèguel (telèfons 620 610 879 i 699 
649 474) tots quatre dedicats a diverses ocupacions de caire tradicional de la 
nostra comarca de l’Alt Urgell.

Com a novetat per a la visita dels petits museus etnogrà�cs de la comarca, és 
possible contractar el servei Museus a la Carta, que permet concertar visites 
guiades al Museu de la Vinya i el Vi de Muntanya del Pont de Bar, a la Farinera 
de Montferrer, al Pou de Gel d'Arfa, al Museu dels Raiers de Coll de Nargó o al 
Pou de Gel d'Oliana. Telèfon: 630 42 32 16.

EL ROMÀNIC
L’incomparable llegat artístic i cultural de l’Alt Urgell, fruit de segles d’una 
història rica i apassionant, té en l’art romànic la seva expressió més 
esplèndida i alhora la que millor de�neix la singular personalitat de la 
comarca.

La notable extensió de la comarca, 
la seva diversitat geogrà�ca i la 
complexitat de la seva història 
medieval determinen la singularitat i 
la riquesa de les manifestacions 
d’aquest estil per tot el seu territori, 
així com, en molts casos, la seva 
integració en un context paisatgístic 
de gran bellesa. Per tota aquesta 
sèrie de factors, cal considerar el 
Romànic de l’Alt Urgell com una de 
les expressions culminants d’aquest 
estil a Catalunya.

Erigida al cor de la comarca, la 
catedral de Santa Maria de la Seu 
d’Urgell és la joia que corona aquest 
singular conjunt patrimonial.  Es 
tracta de l’única catedral romànica 
de Catalunya, construïda al segle XII 
i restablerta en la puresa original de 
les línies medievals amb la 
supressió de tots els afegits d’època 
barroca.  A la seva façana medieval 
hi ha adossat el claustre, un espai 
custodiat per antics capitells de 
pedra, els mateixos que observaven 
en silenci el pas reposat dels 
canonges del poderós capítol 
catedralici. L’església de Sant 
Miquel, obra dels temps de Sant 
Ermengol, i el Museu Diocesà, una 
de les principals col·leccions d’art 
medieval de Catalunya, tanquen la 
visita de tot el conjunt, que es pot 
completar amb una passejada pel 
barri antic de la Seu.  Horari de la 
catedral:  de dilluns a dissabte de 10 
a 13h i de 16 a 18h; diumenges de 10 
a 13h.  Horari del Museu Diocesà:  
juny, juliol, agost i setembre de 10 a 
13h i de 16 a 19h; diumenges d’11 a 
13h.  Resta de l’any:  de dilluns a 
divendres de 12 a 13h; dissabtes i 
diumenges d’11 a 13h.

El recorregut pel romànic de la resta de la comarca és una 
activitat que cal prendre’s amb temps, ja que 
l’amplitud i la diversitat del territori i del seu 
patrimoni fan poc recomanable qualsevol afany 
de voler fer via, i l’objectiu s’ho val.  Bona part 
d’aquestes esglésies estan situades en un 
context natural espectacular, fet que 
justi�ca l’excursió encara que en alguns 
casos les trobem tancades.  De tota la 
riquesa patrimonial del romànic comarcal 
podem destacar Sant Serni de 
Tavèrnoles, a Anserall, un monestir 
benedictí que fou centre difusor de l’antiga 
heretgia adopcionista, Sant Martí d’Ars, 
amb la torre circular tècnicament més 
perfecta del romànic català, Sant Climent de 
Coll de Nargó, un dels exemples més bells del 
romànic llombard, l’esvelt campanar de torre de 
Sant Martí de Bescaran, o Santa Maria d’Organyà, 
molt reformat en èpoques posteriors, però encara amb 
pervivències visibles de l’antic temple romànic que escoltà 
la predicació de les Homilies d’Organyà.  Per obtenir més 
informació sobre el Romànic de l’Alt Urgell es recomana consultar la guia de 
la Via Romànica de l’Alt Urgell, editada pel Consell Comarcal.
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El Beatus de Liébana de la Seu d'UrgellEl Beatus de Liébana de la Seu d'Urgell
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Cada vall és un món; cada poble, una 
descoberta. El verd frondós de les 
terres de ribera, a tocar del Segre, de 
la Valira o de qualsevol dels rius que 
drenen el país, contrasta amb el blanc 
dels cims nevats, des d’on se’ns 
obren airoses panoràmiques a tots els 
vents. Hi ha colors que són canviants, 
com el de la trementina del museu de 
Tuixén, o el dels clops de la vall de 
Sant Joan. Hi ha blancs molt blancs, 
com el del deliciós mató de la 
Cooperativa Cadí; i verds molt verds, 
com el dels prats de pastura de la 
plana de l’Urgellet. El color de les 
pedres dels monuments romànics, 
escampats arreu de la comarca, 
tampoc no és mai el mateix, perquè a 
cada lloc són del color de les 
muntanyes que els contemplen. I tots 
els colors els trobem plegats al 
Beatus de la Seu d’Urgell, el magní�c 
còdex il·lustrat del segle X, joia del 
Museu Diocesà. O a Arsèguel, la nit 

màgica que els acordions diatònics 
toquen a la plaça. O al Rafting Parc, el 
dia que hi ha campionat internacional 
de piragüisme en aigües braves. A 
l’Alt Urgell hi ha tants colors com els 
que el visitant inquiet desitgi 
contemplar. Només cal estar atent 
cada vegada que aquesta comarca us 
faci obrir els ulls.

Castellbò



FIRES
Últim diumenge de maig: 
Fira d’herbes remeieres i productes naturals. Tuixent.
Primer cap de setmana de juny: 
Mercat medieval dels Canonges. La Seu d'Urgell.
Cap de setmana abans 15 d’agost: Mercat càtar. Castellbò.
Primer dissabte de setembre: Fira del Llibre del Pirineu. Organyà.
Segon dissabte d’octubre: Fira del Rovelló. Coll de Nargó.
Tercer diumenge d’octubre: Fira de Sant Ermengol 
(inclou la Fira de Formatges Artesans del Pirineu). La Seu d’Urgell.
1 de novembre: Fira de Tots Sants. Oliana.
Últim diumenge de novembre: Fira de Sant Andreu. Organyà.
Pont de la Constitució: Fira de la Vall. Tuixent.

MERCATS
Dimarts i dissabte: La Seu d’Urgell.
Dissabte: Oliana.
Diumenge: Organyà.
Dissabte i Diumenge: Mercat de Proximitat; Menja’t l’Alt Urgell (Polígon de Montferrer).

AGENDA CULTURAL I FESTIVA

LES FESTES MAJORS
MAIG:
1r diumenge: Aravell.
3r diumenge: Aguilar de Bassella i 
Montan.
Últim diumenge: Sant Joan Fumat i 
Sallent de Montanissell.
Segona Pasqua (maig o juny): Arfa.

JUNY:
2n diumenge: Cerc.
3r diumenge: Ossera i Castellnou de 
Carcolze.
Últim diumenge: Cornellana i Os de Civís.

JULIOL
1r diumenge: Adrall. 
2n diumenge: Calbinyà i Noves de Segre. 
3r diumenge: Alàs i els Prats de Sallent.
Diumenge més proper a Sant Jaume: 
Coll de Nargó.
Últim diumenge: el Pont de Bar i 
Vilamitjana.

AGOST
Dia 2: Oliana.
1r diumenge: Sorribes, Castellciutat i 
Arcavell.
1r cap de setmana: Arsèguel.
2n diumenge: Alinyà, Bar, el Pla de 
Sant Tirs, Sisquer, Tragó i Vilanova de 
Banat.
Dia 15: l'Alzina d'Alinyà, Castellàs del 
Cantó, Castellbò, la Farga de Moles, 
Organyà i Toloriu.
3r diumenge: Guils del Cantó.
Penúltim diumenge: Cabó, Montferrer, 
Peramola i el Querforadat.
Últim diumenge: Bassella i la Seu 
d'Urgell.

CALDERADA DE SANT ANTONI
Els pagesos de la Seu cuinen i 
reparteixen 5.000 racions d’escudella.
17 de gener. La Seu d’Urgell.

DIJOUS GRAS
L’últim dijous abans de Quaresma és 
per celebrar-lo d’allò més.
Dijous Gras. Castellciutat.

RANXOS DE CARNAVAL
Mengem gra fort, abans que no arribi 
“l’abstinència” del temps quaresmal.
Dissabte de Carnaval. Coll de Nargó. 
Dilluns de Carnaval. Organyà.
Dimarts de carnaval. Oliana i Peramola.

PASSIÓ VIVA
La gent d’Oliana esceni�ca la passió 
de Crist als carrers de la vila.
Divendres Sant. Oliana.

PROCESSÓ DE DIVENDRES SANT
Una de les processons més antigues de 
Catalunya. Més de 400 anys d’història. 
Divendres Sant. La Seu d’Urgell.

CANTADES DE CARAMELLES
Colles de cantaires populars celebren la 
Pasqua i l’arribada de la primavera.
Diumenge de Pasqua: Oliana, la Seu 
d’Urgell, Castellciutat, Organyà, Peramola.

FESTA DE LES TREMENTINAIRES
Les valls de la Vansa i Tuixent recorden 
les padrines que guarien amb remeis 
casolans.
Últim cap de setmana de maig. Tuixent.

MERCAT MEDIEVAL DELS CANONGES
El barri antic de la Seu viatja als 
reculats temps de d’Edat Mitjana.
Primer cap de setmana de juny. 
La Seu d’Urgell.

JORNADA DE MITOLOGIA PIRINENCA
L'imaginari popular del Pirineu, de la 
mà dels "minairons" (follets), 
protagonitza la nit més màgica de 
l'any. La Guàrdia d'Ares, 23 de juny.

TROBADA AMB ELS ACORDIONISTES 
DEL PIRINEU
El festival de música tradicional més 
antic de Catalunya. La màgia de 
l’acordió diatònic.
Últim cap de setmana de juliol. La Seu 
d'Urgell Castellbò i Arsèguel. 

FEMAP
El festival de música antiga dels 
Pirineus. Juliol, agost i setembre. 
www.femap.cat

RETAULE DE SANT ERMENGOL
Espectacle medieval de llum i so.
Primera quinzena d'agost. La Seu d'Urgell.

BAIXADA DELS RAIERS
Els rais de Nargó tornen a baixar pel 
Segre. Néts de raiers els menen.
Segon cap de setmana d’agost. Coll de Nargó.

JORNADES DELS REFUGIS 
CÀTARS AL PIRINEU CATALÀ
Xerrades, música i teatre per recordar 
el passat càtar d’aquestes dues viles.
Segon diumenge d’agost. Josa i Castellbò.

MERCAT CÀTAR
Els hereus del vescomte Arnau 
retornen la vila al segle XIII.
Agost. Castellbò.

ESPECTACLE MEDIEVAL “CERCAMÓN”
Vuitanta persones posen en escena la 
celebrada novel·la de Lluís Racionero.
Tercera setmana d’agost. Vall de 
Castellbò.

FESTA DEL LLIBRE PIRINENC
El bressol de la llengua catalana acull 
la trobada d’escriptors i lectors.
Primer cap de setmana de setembre. 
Organyà.

EL MÓN MÀGIC DE LES MUNTANYES
Viu uns nadal màgic: Teatre, titelles, 
concerts, el "Tió de la Freita", cinema, 
cavalcada de reis… La Seu d'Urgell, del 
1 de desembre al 6 de gener.

SETEMBRE
1r diumenge: Altés, Anserall, Aristot, 
Fígols, Josa, els Garrics i Valldarques, 
Cortiuda i Torà de Tost.
Dia 11: el Castell d'Oliana.
2n diumenge: Nuncarga, el Pujal de 
Cabó, Tuixent, la Parròquia d'Hortó i 
Asnurri.
3r diumenge: Gavarra i Torres d'Alàs
Últim diumenge: els Hostalets de Tost, 
Ogern, Taús i el Vilar de Cabó.

OCTUBRE
1r diumenge: Arcavell, les Masies de 
Nargó, Mirambell i Artedó.
2n diumenge: Argolell, Estamariu, la 
Guàrdia d’Ares, Montanissell, 
Castellnou de Basella i la Clua.
3r diumenge: Civís. 
Últim diumenge: Bellestar.

NOVEMBRE
2n diumenge: Adraén, Ansovell, Ars, 
Bescaran, Castellar de Tost i Espaén.
3r diumenge: Fórnols.
30 de novembre: Arcavell.

APLECS
Dilluns de Pasqua: la Trobada (Montferrer), Font Bordonera i Mare de Déu de les 
Peces (Alàs).
Diumenge després de Pasqua: Mare de Déu de Segars (La Bastida d’Hortons).
Dissabte de Pentecosta: Santa Pelaia (Perles).
Dilluns de Pentecosta: Santa Fe (Organyà).
Diumenge més proper al 25 d’abril: Sant Marc (Bellestar) i 
Castell-llebre (Peramola).
Primer diumenge de maig: Sant Marc (Fórnols).
Diumenge després del 8 de maig: Sant Miquel de les Masies (Coll de Nargó).
Últim dissabte de maig: Sant Martí (Taús).
Diumenge després del 16 de juny: Sant Quiri (Berén).
24 de juny: Sant Joan de l’Erm (Castellbó) i Sant Joan de Montanissell 
(Coll de Nargó).
Primer diumenge de juliol: Civís. 
Diumenge més proper al 25 de juliol: Sant Jaume (Tuixent).
Diumenge més proper al 26 de juliol: Sant Jaume de Graell (Oliana).
Diumenge més proper al 6 d’agost: Sant Salvador (Adraén).
16 d’agost: Mare de Déu de les Peces (Alàs).
Diumenge més proper al 29 d’agost: Sant Joan de l’Erm (Castellbó).
Primer diumenge de setembre (o el dia 8 si s’escau en diumenge): 
el Boscalt (Ansovell).
11 de setembre: Sant Andreu del Castell (Oliana).

Caramelles de la Seu

Festa Major de P
era

mola

Mercat Medieval de la Seu

ELS AJUNTAMENTS
Alàs i Cerc 973 35 20 54
Arsèguel 973 38 40 92
Bassella 973 46 27 24
Cabó 973 38 33 20
Cava 973 38 40 36
Coll de Nargó 973 38 30 48
Estamariu 973 35 14 57
Fígols i Alinyà 973 38 31 00
Josa i Tuixent 973 37 02 02
La Seu d'Urgell 973 35 00 10
Montferrer i Castellbò 973 35 13 43
Oliana 973 47 00 35
Organyà 973 38 30 07
Peramola 973 47 02 63
Pont de Bar 973 38 40 63
Ribera d'Urgellet 973 38 70 45
Valls d'Aguilar 973 38 70 86
Valls de Valira 973 35 04 58
Vansa i Fórnols 973 37 03 68

ADMINISTRACIONS
Consell Comarcal Alt Urgell 973 35 31 12 
CETAP - Centre Empresarial i 
Tecnològic de l’Alt Pirineu 973 35 57 98 
Consorci d'Atenció a les 
persones de l'Alt Urgell 973 35 41 02
O�cina Jove 973 35 56 08
Consell Esportiu 973 35 39 41
O�cina de Benestar Social i Familia 973 35 25 61 
Medi Ambient 973 35 57 43
Agricultura, Ramaderia i Pesca 973 35 52 35
O�cina Treball Generalitat 973 35 10 74
Correus 973 35 07 24
Duana de la Farga 973 35 16 66
INSS 973 36 06 41
AEAT 973 36 14 70
Jutjat 1 973 03 81 80
Jutjat 2 973 03 81 82
Registre de Propietat 973 35 00 94
Associació d’Hostaleria de l’Alt Urgell  973 35 53 30
Associació d’Empresaris de l’Alt Urgell 663 93 11 19

EMERGÈNCIES  112

SANITAT
CAP La Seu d’Urgell 973 35 04 70
CAP Oliana 973 46 30 22
Hospital La Seu d’Urgell 973 35 00 50
Doctus La Seu d’Urgell 973 35 02 50
Servei d’ambulàncies La Seu d’Urgell 902 23 29 02 
Sanitat respon  061

FARMÀCIES
Vicentefranqueira Adrall 973 38 73 88
Pujol Coll de Nargó 973 38 33 86
Caballero Montferrer 973 35 38 06
Mijana Oliana 973 47 07 06
Simon Organyà 973 38 21 93
Purgimon La Seu d'Urgell 973 35 13 07
Marsinyach La Seu d'Urgell 973 35 01 20
Barios La Seu d'Urgell 973 35 01 88
Peruchet La Seu d'Urgell 973 35 55 50
Guilanyà La Seu d'Urgell 973 35 58 91

COSSOS DE SEGURETAT
Mossos d'Esquadra La Seu d'Urgell 973 35 72 00
Guàrdia Civil La Seu d'Urgell 973 35 00 81
Policia Nacional La Seu d'Urgell 973 35 09 25
Policia Local La Seu d'Urgell 973 35 04 26

BOMBERS
 Coll de Nargó 973 38 35 80
 Montferrer 973 35 43 12
 Oliana 973 47 00 80
 Organyà 973 38 21 80
 La Seu d'Urgell 973 35 00 80
 Tuixent 973 37 02 02

MÉS INFORMACIÓ:


