BENVINGUTS A L’HOTEL FONT DEL GENIL

Ens trobem al poble d’Arsèguel; en el Pirineu Català a la provincia de
Lleida. Més concretament al Baridà, que és una subcomarca de l'alta
vall del Segre situada entre la Cerdanya i l'Alt Urgell. El territori és un
llarg congost del riu Segre, un lloc de pas obligat de la “Strata Ceretana”
romana entre Puigcerdà i la Seu d'Urgell. Al nord limita amb les
muntanyes que fan frontera amb Andorra, i al sud amb la serra del Cadí.
Arsèguel es troba a 950m d’altitud, entre la Serra del Cadí (Sud) i la vall
del Segre (Nord) dins la vall del riu Cadí (un afluent del Segre). Estem a
17minuts de la Seu d’Urgell, a 40 minuts de Puigcerdà i a 40 minuts
d’Andorra la Vella.
Arsèguel és conegut sobretot per la trobada d’acordionistes del pirineu
que des de 1976 es celebra al poble cada últim cap de setmana de
juliol. S’apleguen acordionistes de tot el pirineu i d’arreu del món en un
festival que va començar en petit format dins la plaça del poble i que
actualment es celebra en carpes instal.lades darrera l’església amb bar i
zona d’acampada inclosos.
El poble està molt lligat a la música i especialment a l’acordió diatònic.
En totes les celebracions i en moltes de les cases es pot sentir aquest
instrument. No és d’estranyar, doncs, que es crees aquí la seu de
L’Escola Folk del Pirineu - Tallers d’Arsèguel un centre estable
(lligat al Tradicionàrius) dedicat a la formació i a la promoció de la
música i la dansa d’arrel tradicional a les comarques del Pirineu. Des
d’aquí es coordinen classes i tallers que abasten les comarques de l’Alt
Urgell, l’Alta Ribagorça, la Cerdanya i el Pallars Sobirà. Al poble trobem
també el museu de l’acordió on podem veure una bona mostra de
l’acordió diatònic de botons.
Però Arsèguel va ser conegut a finals del segle XVI per motius menys
afables…
En aquella època hi havia al poble el castell dels Cadell, nobles
enfrontats als Banyuls de Nyer, al conflent. Ambdós bàndols comptaven

entre les seves files un gran nombre de bandolers que entre el s.XVI i
fins ben entrat el XVII es generalitzaren per tot Catalunya amb les
faccions de Nyerros i Cadell. Els Virreis de Catalunya van definir el
castell d’Arsèguel com un cau de bandolers. La figura més emblemàtica
de la nissaga va ser Joanot Cadell.
Al novembre de 1588 va tenir lloc un setge fet per sometents del qual
Joanot Cadell va sortir victoriós perquè els assetjants van haver de
marxar a causa del mal temps i el fred. Arran de diversos robatoris de
moneda reial i de la participació de Joanot Cadell en la guerra de la
Ribagorça, Felip II va ordenar un segon setge al castell al setembre de
1592 d’on Joanot Cadell va sortir vençut i forçat a l’exili al Comptat de
Foix (frança); on va morir dos anys més tard. Les muralles del castell
van ser derrocades i les propietats confiscades. A Arsèguel la paraula
Nyerro era fins fa ben poc conciderada un insult, pels carrers del poble
encara podem trobar l’escut del municipi, el mateix del bàndol dels
Cadell.
L’església parroquial de Santa Coloma, d’origen romànic, ens dóna la
benvinguda només arribar al poble; ha perdut l’absis però conserva les
dues capelles laterals. El campanar és una contrucció mes moderna i
com a curiositat trobem en un dels angles de la façana principal dues
cares tallades en baix relleu.
Abans d’arribar al poble hi ha un altre nucli habitat conegut com a Pont
d’Arsèguel situat al pont que creua el riu Segre i on hi trobem la fàbrica
de llanes. Un negoci familiar fundat a principis de segle XX pels avis
dels actuals propietaris que ha anat passant de pares a fills. Actualment
es visita i s’hi pot veure maquinària com la "Mule - Jenny" una filadora
dissenyada l'any 1770, l'únic exemplar que existeix a tot Catalunya i una
autèntica peça de museu.

VISITES I ACTIVITATS
▪

AL PONT D’ÀRSEGUEL:

•
Fàbrica de llanes: És un negoci familiar fundat a principis del
segle XX pels avis dels actuals propietaris que ha anat passant de pares a fills;
actualment es visita i s’hi pot veure maquinària com la "Mule ‐ Jenny" una
filadora dissenyada l'any 1770, l'únic exemplar que existeix a tot Catalunya i
una autèntica peça de museu.
Horaris d'obertura al públic:
De dilluns a diumenge de 10 h a 14 h i de 16 a 20 h
Telèfon: 973 38 40 09
Preu: 5€/persona
▪

A ARSÈGUEL:

•
Museu de l’Acordió: És un museu molt petit on podem veure
una bona mostra de l’acordió diatònic de botons. Només es pot visitar
concertant una cita al telèfon 620.610.879 o al 699.649.474.

▪

A LA SEU D’URGELL:

•
Espai Ermengol: centre cultural amb exposicions on s’exposa el
patrimoni de la ciutat així com exposicions itinerants. És també la oficina de
turisme on us poden informar sobre tot tipus d’activitats que podeu realizar a
la comarca.
•
Catedral de Santa Maria: La catedral de Santa Maria construïda el
S.XII és l’edifici més emblemàtic de la ciutat. És, a més, l’única catedral
romànica que es conserva a Catalunya. El claustre és adossat a la façana sud
del temple. Té tres galeries romàniques; la quarta és fruit d’una reforma de
principis del segle XII. Els capitells estan decorats amb una gran varietat de
motius, des dels vegetals fins a les representacions de monstres .
•
Església de Sant Miquel: D’estil romànic, construïda al segle XI està
adossada al claustre de la catedral.

•
Museu Diocesà: Aquest museu acull una valuosa col•lecció d’art
religiós, procedent de tot el bisbat, entre la qual destaquen:
• Pintures murals
• Col•lecció de marededeus romàniques
• Retaule gòtic d’Abella de la Conca, d’en Pere Serra (1364)
• Urna de plata de Sant Ermengol, d’en Pere Lleopart (1755)
•
Biblioteca de Sant Agustí: La Biblioteca de Sant Agustí ocupa el
recinte de l’antiga església del convent de Sant Agustí.
•

Carrers porticats

•

Carrer dels Canonges (amb la casa Luna i la casa del pelegrí)

•

Carrer Major (amb les Mesures de la bladeria)

Parc del Valira: Ubicat al costat del riu Valira, aquest parc acull una
•
rèplica del claustre de la Catedral , construït el segle XX i dissenyat per
l’escriptor i urbanista Lluís Racionero. Als capitells de les columnes s’hi ha
esculpit els personatges més rellevants del segle XX.
•
Mercat setmanal: Els dimarts i dissabtes al matí, al carrer major i al
voltant de la catedral es monta el mercat on trobareu productors locals que
vénen a vendre els seus productes (de 8:00 a14:00h).

▪

Formatgeria Mas d’Eroles:

Situada a Adrall (a 10min. de la Seu d’Urgell en direcció a Coll de Nargó). Podeu
visitar les instal•lacions (prèvia cita) i després degustar una carta basada en els
seus formatges a l’espai de tast contigu a les instal•lacions. Formatges
elaborats amb llet crua de vaca.
Horari de l’espai de tast:
De dimecres a dissabte de 12:00h a 15:00h i de 20:00h a 22:00h
de 12:00 a 15:00h
Horari botiga:
De dilluns a dissabte de 10:00h a 14:00h i de 16:00h a 19:00 h
Diumenge de 10:00h a 15:00h

Diumenge

Formatgeria Mas d’Eroles
Telèfon 973.38.73.38
▪

25797 Adrall • Alt Urgell

Formatgeria Baridà:

Situada al poble de Bar (a 15 min. de l’hotel) és una petita formatgeria que
compta amb un remat de 130 cabres. Es pot visitar i comprar formatges.
Contacte: Francesc Buscallà i Ponce
Mail: fbuscalla@formatgebarida.com
Telèfon : 973 38 40 60
▪

Formatgeria Eugèni:

Els amants del formatge no podeu deixar de visitar aquesta impressionant
botiga situada al carrer major de la Seu. Hi podeu trobar una àmplia varietat de
formatges tant locals com nacionals i internacionals.
Carrer Major 58, 25700 Seu d’Urgell
Telèfon: 973.35.04.01

•

Búnquers Martinet:

El Parc dels Búnquers de Martinet neix amb la voluntat de donar a conèixer
un element de la història recent fins ara totalment desconegut. Durant els anys
40 del segle XX, al llarg del pirineu es va crear una impressionant línia de
defensa que encara avui continua envoltada pel secret militar.
Per poder posar en marxa el Parc dels Búnquers de Martinet es van adequar
alguns dels búnquers existents en aquesta zona del Pirineu per tal de fer‐los
visitables. Es va construir també un centre d’interpretació on es posa al visitant
en context per poder apreciar i entendre millor la visita; compta amb guies que
us faran la visita més amena i enriquidora.
Carretera LV‐4055 de Martinet a Montellà
Paratge del Cabiscol , s/n
25724 Montellà i Martinet
Tel. 648141070

E‐Mail: info@bunquersmartinet.net
Web: www.bunquersmartinet.net

•
Guia cultural (Pilar Alaez): Realitza visites guiades tant a la Seu com en
pobles del voltant. Per concertar una visita trucar al 636.476.310.
Preu aproximat: 10€/persona
•

Naturlàndia:

Dins la Parròquia de Sant Julià de Lòria, a 45 minuts de l’hotel i ja al principat
d’Andorra, es troba el parc d’aventures NATURLANDIA. Està situat entre els
1.600 i 2.000 metres d’altitud a La Rabassa, una zona envoltada de boscos de
més de 800 hectàrees. Tant a l’estiu com a l’hivern, el parc ofereix tota mena
d’activitats d’oci: de natura, d’esports, pedagògiques i lúdiques, especialment
dirigides a families amb nens.
Direcció: Cota 1600, Ctra. de la Rabassa km. 8, Sant Julià de Lòria.
Telèfon: 902.042.202
Telèfon des d’Andorra: +376 741 444
E‐mail: info@naturlandia.ad
Horari: Dilluns – diumenge: 08:30h‐17:30h
▪ Banys de sant vicenç:
A 10min. de l’hotel agafant la nacional direcció Puigcerdà es troba aquest
balneari d'aigües termals sulfurades dirigit per diferents generacions de la
mateixa família des de l'any 1775. Podeu disfrutar tant dels banys amb aigües
termals com d’un ampli ventall de tractaments. És necessari reservar hora.
Web : www.hotelsantvicenc.com
tel.973.384.010
tel.671.559.585
▪

Cavalls guiaboscbaridà:

Rutes a cavall amb sortida des d’Arsèguel, amb un guia (Marc Giró) gran
coneixedor de la zona i del món del cavall. Lluny de les típiques passejades de
les hípiques convencionals el que el Marc ens proposa és una immerció en la
natura i en el món del cavall; les sortides seran d’un mínim d’una jornada fins
un màxim d’una setmana amb diferents opcions de pernoctació (tenda, vivac,

hotel rural…)
Web: www.cavallsbarida.com
Contacte: Marc Giró Bartra
Telèfon: 619.021.364
▪ Parc del segre:
El Parc Olímpic del Segre, situat a 200 metres del centre històric, ofereix la
possibilitat de la pràctica esportiva als amants del turisme actiu. Les activitats
de ràfting, piragüisme, open‐kayak i hidrotrineu tenen un marc incomparable
per poder‐se realitzar amb totals garanties de seguretat. Disposa tambe de
lloguer de bicicletes per tal de disfrutar dels diferents circuits i rutes en BTT
que surten del Parc. En conjunt, el centre BTT(La Seu‐Alt Urgell) té més de
1.000 km senyalitzats.

▪

Burricleta:

Lloguer de bicicletes elèctriques amb diferents rutes per a tots els nivells que
et permetran descobrir l’entorn de la Seu sense cansar‐vos massa.
Avda. Garriga i Massó,15 ‐ 25700 La Seu d'Urgell
Telèfon: 673.967.506

▪

Aubèrria:

Empresa dedicada al guiatge de muntanya i l’observació d’ocells. Ofereixen
rutes d’interpretació de natura, observació i identificació d’ocells amb
ornitòlegs qualificats.
Des del gener de 2016 l’equip gestiona la finca de la Muntanya d’Alinyà.
Aquest grandiós espai pre‐pirinenc (5.352 ha) és dels únics llocs d’Europa on
es poden veure en estat salvatge i com s’alimenten els 4 grans rapinyaires
europeus: voltor comú, voltor negre, trencalos i aufrany. Les sortides
comencen des del poble d’Alinyà, al centre de visitants “La Rectoria” i, per un
sender molt atractiu es camina durant uns 35 minuts per arribar al mirador del
voltors (situat a 1.200m d’alçada).
Telèfon: 973.058.991 o

608.055.666

E‐mail:rectoria.alinya@gmail.com
Web: www.auberria.cat
▪

Ioga integral i terapèutic: Sessions de ioga en grups o particulars.

Contacte: Tània Giró Bartra 610.41.42.89
E‐Mail: taniagiro@gmail.com
▪

Lles:

A 45 min. de l’hotel trobem aquesta estació d’esquí nòrdic amb 36 km de
pistes marcades i diferentes circuits de raquetes. Disposa de botiga de lloguer
de material i de servei de bar‐restaurant.
Cap del Rec
25726 Lles de Cerdanya
Telèfon: 973.293.100
Web: www.lles.net

▪

Aransa:

A 40 minuts de l’hotel trobem aquesta estació d’esquí nòrdic, conectada
amb l’estació de Lles. Compta amb 32 km de pistes i diferente circuits marcats
de raquetes així com de bar‐restaurant i de botiga per llogar material.
Web: www.aransaesqui.cat
Telèfon: 973.293.051 o 650.034.515

▪

Vol en Globus:

Amb l’empresa CAMINSDEVENT descobrireu una visió insòlita de la Cerdanya i
la serra del Cadí, amb sortida des de Alp, a 35min. de l’hotel.
Imprescindible reservar. Les sortida sempre estan condicionades per les
condiciones meteorològiques.
Web: www.caminsdevent.com
Telèfon: 629.38.57.57

Una altra empresa que realitza vols en globus per la Vall del Segre, amb la Seu
d’Urgell com a punt de trobada, es KON‐TIKI. Volareu dins la vall nord‐sud
entre el Pla de Sant Tirs i la mateixa Seu d'Urgell , amb tota la serra del Cadí
per una banda i el Pirineu per l'altra.
Web: www.globuskontiki.com
Telèfon: 93.515.60.60

FIRES I MERCATS
•
•

Mercat setmanal Seu d’Urgell: dissabtes i diumenges de 8:00 a14:00
Mercat setmanal Puigcerdà: diumenges de 8:00 a 14:00

•
Fira de Sant Ermengol (Seu d’Urgell): Del 14‐10‐2017 al 15‐10‐2017
Mercat Medieval dels Canònges (Seu d’Urgell): Del 03‐06‐2017 Al
•
04‐06‐2017
•
Fira del cavall (Puigcerdà) La Fira de novembre és un certamen anual que
se celebra el primer cap de setmana després de Tots Sants
•
Trobada d’acordionistes (Arsèguel): l’últim cap de setmana de juliol.
Festa major Arsèguel: Primer cap de setmana d’agost.
•
•
Festa major de la Seu: últim cap de setmana d’agost.
•
Picurt: (20‐24 juny Seu d’Urgell) mostra de cinema de muntanya dels
pirineus. (www.picurt.org)
•
Fira de tardor del Baridà (martinet 30/10/17‐31/10/17)

CURSES DE MUNTANYA:

⁃
⁃

Vola a la Cerdanya: 10/06/2017 Puigcerdà
Cadí trail: dissabte, 17/06/2017 Seu Urgell

