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l gran escriptor pirinenc Joan Obiols
parla de Ger i tot el seu terme al llibre
La gramola. Amb gran mestratge, el narrador en
repassa fets, llegendes, dites i personatges que
donen rellevància a la, possiblement, població
més gran i assolellada de la solana de la Baixa
Cerdanya. I ho fa amb encert perquè Ger i els
pobles i terres dels voltants són un petit món
condensat entre el riu i l’alta muntanya, com un
arbre amb les arrels al Segre, les branques esteses
per tota la solana i la capçada al Puigpedrós. En
aquest espai vital d’aigua, prats, erms, pinedes,
roca i neu hi trobareu un patrimoni natural i
cultural que vam heretar dels nostres pares, i que
llegarem als nostres ﬁlls. Però sobretot hi trobareu
unes ganes de tirar endavant que es mereixen
l’atenció del visitant i el reconeixement dels de
casa. Som els habitants del municipi de Ger, que
us donem la benvinguda i us obrim de bat a bat
el nostre terme perquè en gaudiu com ho fem
nosaltres tot l’any. Passeu, passeu,
que casa nostra és casa vostra.

A primer cop d’ull, la ubicació del poble de Ger no
crida l’atenció. No és al cap d’un turó, ni al costat
d’un estany, ni té un gran riu a tocar de les cases.
Una mirada atenta ens revela, però, que és a la
ratlla d’una mena de frontera natural entre els prats
del fons de vall i el començament de la muntanya.
Aquesta és una situació estratègica encara que
no ho sembli, perquè deixa les millors terres per a
la pagesia, i alhora evita de viure al
fort pendent de la costa que s’enﬁla
solana amunt. L’esglaonament de
les cases facilita que unes no facin
ombra a les altres. Aquesta situació
ens permet descobrir les artèries
forestals que baixen en forma de
torrent ﬁns al poble. O bé continuar
suaument cap al riu que vertebra la
comarca sencera, allà on el nostre
municipi, de manera inusual, creua a
l’altra riba i abraça les dues bandes
del riu Segre.

UNA MIRADA ALS POBLES
Els nuclis de població del nostre municipi són Ger, el
Molí de Ger, Gréixer, Montmalús, Niula i Saga. Entre
tots ells es podria escriure un llibre d’arquitectura
pirinenca perquè hi trobem bons exemples d’estils
constructius tradicionals i alhora propostes modernes d’habitatge i complexos residencials. En aquest
hipotètic llibre també caldria fer-hi esment de les
esglésies romàniques de Saga, Ger, Gréixer i Sant
Pere. Si bé han patit diverses remodelacions al llarg dels
anys, conserven detalls
constructius remarcables, com els adovellats amb marbre d’Isòvol. Les eres i portals
d’algunes cases de
Ger i un museu particular d’aquarel·les a la
mateixa població completen la col·lecció
d’ediﬁcis singulars.

Proposta 1
PER LA CARRERADA FINS AL SEGRE

DE TRADICIÓ RAMADERA

El nostre terme s’estén a banda i banda del riu al
llarg d’un km, inclòs tot ell a l’espai Natura 2000
Riberes de l’Alt Segre. Amb 500 m d’ample al punt
màxim (comptant les dues ribes) és el millor bosc
de ribera de la Cerdanya. Baixant a peu per la carrerada des de Ger, aquesta és una proposta de matí o
tarda. Arribats al riu, un itinerari pla de 420 m, apte
per a famílies, ens permet descobrir-ne la natura,
els aproﬁtaments i la gestió que se’n fa.

Proposta 2
LA RONDA DE GER
El torrent de les Valls és, juntament amb el de
Montmalús, una de les dues artèries de vegetació
ufanosa que solquen la solana pelada de Ger. Endinsar-nos-hi a peu un matí de bon temps és una
sortida refrescant, només cal seguir el sender 170.
Podem esmorzar a la font del Peuet, a tot just mig
km de Ger. Si en volem més, arribem-nos a la solitària casa del Coforn, 2 km amunt. D’allà, desfem el
camí de pujada o visitem el poble nou de Niula.

Proposta 5
ART A LA MUNTANYA
El casc urbà de Ger
ens ofereix bones
possibilitats per admirar ediﬁcis amb
una forta personalitat, com l’església romànica de Santa Coloma (patrona del poble), el museu pictòric
d’aquarel·listes
del
segle XIX de cal Sindreu i els portals de
pedra de les eres de
diverses cases al llarg
i ample del poble. El
recorregut pel poble
es pot fer a peu en un
matí o una tarda.

Quan mirem casa nostra des de l’altre costat del
carrer és quan podem apreciar-ne més bé els
detalls de la façana, de les ﬁnestres i del teulat. La
muntanya és com casa nostra, i si ens la
mirem amb perspectiva hi veurem un
paisatge modelat per la ramaderia
al llarg dels segles. Les pastures
del fons de vall i les d’alta
muntanya, les pletes, les
cabanes dels vaquers i ﬁns i tot
la manca de bosc de bona part
de la solana de Ger s’expliquen
per l’activitat ramadera. Amb el
bon temps, es puja el bestiar a
la part alta de la muntanya per
aproﬁtar-ne els pasturers i fugir
de la calor. Quan la tardor truqui a la
porta, es tornaran a baixar a les corts. Un
cicle repetit de fa segles, marcat al calendari per
sants i festes que ajuden a viure amb més alegria i
que reforcen, any rere any, la nostra identitat.

Proposta 3
AMB VEHICLE PER LA SOLANA
Si teniu mig dia, podeu fer la volta circular de Ger
a Ger amb el vostre vehicle, tot visitant Gréixer,
d’allí enfilar per la pista forestal en bon estat
cap al llogarret de Montmalús, on hi ha
una formatgeria artesanal i antigues
cases ara deshabitades que bé
valen una mirada. Després
de 7 km, s’arriba a la cabana
ramadera i les pastures de
la Cabanella, amb una vista
imponent. Ara fins a Ger el
camí ja és tot de baixada.

Proposta 6
NO ET PERDIS LES NOSTRES FESTES

Proposta 4
PEDALANT PER LA SOLANA

A la primavera i l’estiu tens unes quantes ocasions de venir a gaudir de les nostres festes majors,
com la de Saga a mitjan de maig, o la de Gréixer
a principi de juny. La més sonada és la de Ger,
coneguda com el Roser de Ger, a començament
de setembre, que s’allarga quatre dies per acomiadar com cal la temporada festiva.

Si volem descobrir el paisatge ramader dels voltants
de Ger amb btt, us proposem un itinerari que surt
d’aquest poble, passa per Sant Pere, puja a Gréixer,
s’enﬁla ﬁns a Montmalús, i d’allà mig planeja ﬁns
al Coforn i Niula, des d’on un descens continu ens
portarà altre cop a Ger. El recorregut
té una longitud de 19 km i 550 m
de desnivell.

ARTESANS DE LA CUINA
Tots els pobles es fan un nom per alguna cosa.
A la llarga aquell atribut generalista acaba sent
una peça de la seva identitat col·lectiva. Les
dites “Gent de Ger, gent de bé” i “Els de Ger feu les
coses bé” són tot un reconeixement a la nostra
vàlua humana i emprenedora. Una vàlua que ha
trobat en la gastronomia una de les seves millors
expressions. I és que Ger té fama de ser un poble
on s’hi menja molt bé. Els nostres restaurants i
artesans agroalimentaris s’han fet un bon nom al
llarg de les generacions. Tant és així, que cada
any celebrem una mostra culinària amb els naps
de Cerdanya com a ingredient estrella.

TOCANT ELS 3000

Proposta 10
LA GRAN ASCENSIÓ

Proposta 8
LA MOSTRA DEL BO I MILLOR

Més d’una tercera part del nostre municipi està
per sobre dels 2000 m d’altitud. L’expressió màxima d’aquest caràcter alpí el trobem a l’extrem nord
del terme. És el reialme de les pinedes de pi negre,
de les pastures altes i de la roca. És en aquest
context on trobem l’estany Mal, empremta líquida del que fou la darrera glaciació a les nostres
muntanyes. A sota seu, un caos de grans blocs
granítics ens mostra la força colossal de l’antiga
gelera. A prop hi ha el prat Fondal, una mollera
formada pel rebliment d’un altre antic estany. Més
amunt, coronant la serra de Campcardós, despunta el Puigpedrós, que amb els seus 2915 m és el
pic més alt de la Baixa Cerdanya, i per tant un dels
més concorreguts de tota la
comarca.

Si tens dos o tres dies, i t’agrada caminar, et
plantegem el repte d’anar des de la vora del riu
Segre ﬁns al cim del Puigpedrós. Són 1859 m de
desnivell positiu per passar del fons de la vall al
sostre de la comarca. La xarxa de senders del
municipi et permetrà guanyar alçada a poc a poc,
amb temps per copsar el paisatge ramader, forestal
i d’alta muntanya, amb el refugi de la Feixa com a
punt estratègic a mig camí.

Des de 1990, cada any al mes de novembre
celebrem la Mostra de cuina popular amb naps de
la Cerdanya. És una trobada molt original perquè
aplega restaurants de la comarca i mestresses de
casa del municipi sota el denominador comú d’un
dels ingredients més nostrats: el nap de Cerdanya,
ja sigui amb tiró, peus de porc o mandonguilles. El
dia de la mostra agafeu-vos-el tot per gaudir de la
nostra cuina.

Proposta 9
DEL REFUGI DE LA FEIXA AL PUIGPEDRÓS

Proposta 7
EL BON GUST DE L’ARTESANIA

El refugi de la Feixa és el camp base ideal per pujar
al Puigpedrós. Després de fer-hi nit, comencem
l’excursió ben d’hora. L’itinerari travessa una pineda
de pi negre amb neret que al juliol fa una ﬂorida
espectacular. Quan s’acaba el bosc, trobem l’estany
Mal i aviat comença el país dels isards i les perdius
blanques. Tot aquest sector forma part de l’espai
Natura 2000 Tossa Plana-Puigpedrós.

La nostra tradició ramadera és la base sobre la
que s’han bastit diverses experiències de producció i venda d’aliments amb molt de valor afegit. La
millor manera per descobrir-los és concertant una
visita amb els nostres productors de formatges de
vaca i de cabra, carn de vedella i de poltre, i d’ous
ecològics. Alguns els podem visitar amb bicicleta
tot seguint el camí Ral o de Sant Jaume.
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PROPOSTA 10

Pla de la Feixa

Refugi de
la Feixa

Espai Natura 2000
Tossa Plana-Puigpedrós

Estany Mal

MOLÍ DE GER*
Formatges i productes
làctics de vaca
Molí de Ger s/n
T. 972 894 258
www.molideger.com
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CAL GRAUET*
Explotació ecològica de
carn de vacum i ous
Major 1, Saga
T. 609 538 722
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CASA MUSEU CAL SINDREU
Col·lecció d’aquarel·les
T. 667 522 647
www.calsindreu.cat
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PROPOSTA 8
3r cap de setmana de novembre (variable):
MOSTRA DE CUINA POPULAR AMB NAPS DE CERDANYA

PROPOSTA 6
3r diumenge de maig: FESTA MAJOR DE SAGA
1r cap de setmana de juny: FESTA MAJOR DE GRÉIXER
1r cap de setmana de setembre: ROSER DE GER

CALENDARI DE FESTES

FARMÀCIA DE GER
Carretera Vella, Ger
T. 972 147 059

CONSULTORI
Quatre Cantons, Ger
T. 972 894 108

TELÈFONS D’INTERÈS
AJUNTAMENT DE GER
Quatre Cantons s/n, Ger
www.ajger.cat
T. 972 894 001

PROPOSTA 5

Font del
Peuet

PROPOSTA 2

164
Sant Pere

el Coforn

Cabanella

139

Refugi forestal
de les Cases

* Visites guiades. Cal
concertar visita prèvia.

RAMADERIA CAL PUJOL
Carn de vedella de la pròpia
explotació
Niula s/n, Ger
T. 680 637 699

RAMADERIA BERTRAN
Carn de xai de la pròpia
explotació
Andreu Xandri 1, Ger
T. 972 894 015

MONTMELÚS*
Formatges de cabra
T. 630 283 971

er

Les tanques de ﬁl elèctric adaptades per al pas,
s’han de tancar un cop passades.

Els gossos que porteu cal que vagin lligats ja que
poden perjudicar al bestiar i a la fauna salvatge.

No llenceu deixalles. Emporteu-vos-les i dipositeu-les als contenidors adequats dels pobles. Si
recicleu, el medi ambient us ho agrairà.

Està prohibida la circulació rodada excepció de les
pistes i carreteres obertes a l’ús públic. Respecteu la
senyalització.

121

ELLER

MERANGES

L’acampada lliure és prohibida. Tan sols es permet pernoctar amb tendaORDÈN
per sobre els 2.000 m
de 20:00 a 8:00 hores, fora d’aquest horari està
prohibit tenir cap tenda muntada. Utilitzeu els
refugis i els càmpings.

Prohibit encendre foc, a excepció de les
àrees d’esbarjo habilitades amb barbacoa
mataguspires.

Respecteu la propietat privada. No passeu per
sobre els prats de dall i cultius.

RECOMANACIONS

Xarxa Natura 2000

Senders senyalitzats de la Cerdanya

Riu

Carretera

Farmàcia

Artesania

Museu o Centre d’interpretació

Restaurant

Hotel

Residència-casa de pagès

Isard

Refugi de
Malniu

9

prat Fondal

PROPOSTA

Estany de
Malniu

El Castell
dels Lladres
2540m

Pedró de
la Tossa
2695m

Puig Farinós
2572m

CAL JET
Major 12, Ger
T. 666 601 407

CAL PONS
Carretera Vella 2, Ger
calpons@svt.es
T. 972 894 110

REFUGI DE LA FEIXA
www.refugidelafeixa.com
T. 666 137 088

GR-11

Refugi guardat o alberg

Punt d’interès

Església o capella

Pic

LLEGENDA

Puigpedrós
2915m

CAL MARTRI
Major 39, Ger
www.hotelcalmartri.com
T. 972 147 019

EL PORTAL
Plaça Major, Ger
elportalger@hotmail.es
T. 972 894 275

EL REBOST DE GER
Plaça Major 2, Ger
www.rebostdeger.com
T. 972 147 055

EL JAÇ
Andreu Xandri, Ger
www.grupturistic.com
T. 972 894 291
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CAL REUS
Quatre Cantons 6, Ger
www.calreus.com
T. 972 894 002
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