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n La Colla Castellera de Cerdanya 
ha celebrat aquest dijous a la tar-
da a Puigcerdà un taller sobre tèc-
nica i cultura castellera. L’activitat, 
realitzada en el marc de la Setma-
na Cultural del Roser, ha conver-
tit la plaça Santa Maria de la capi-
tal cerdana en un recinte d’infor-
mació i exercicis tècnics conèixer 
aquesta manifestació de la cultu-
ra popular  i  aprendre a pujar les 
torres humanes. La Setmana Cul-

tural del Roser, que programa els 
actes sota les restriccions marca-
des per les autoritats sanitàries, 
continua aquest dissabte amb la 
Fira de Pintura durant tot el dia al 
Passeig 10 d’Abril, l’espectacle in-
fantil Els atrapasomnis a les cinc 
de la tarda a la plaça del Call i la 
Nit de la Cultura amb la proclama-
ció dels guardons Roser de la Vila 
de Puigcerdà, acte que es farà a 
partir de les nou del vespre als jar-
dins del Museu Cerdà.  

La Colla Castellera de 
Cerdanya ofereix un taller 
per la Setmana del Roser
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Pilars de canalla aixecats a l’inici del taller a Puigcerdà A.H.

n La construcció d’habitatges, la 
major part dels quals de segona 
residència, s’ha incrementat el 
92% a la Cerdanya durant el pri-
mer semestre del 2021 respecte al 
mateix període de l’any passat. El 
percentatge situa la comarca al 
capdavant de les estadístiques de 
la demarcació de Girona i de la 
resta del país, on el percentatge de 
projectes controlats pels col·legis 
oficials d’arquitectes va caure 
l’1,5% respecte l’any passat, se-
gons les dades presentades pel 
Col·legi Oficial d’Arquitectes de 
Catalunya.  

L’activitat constant de noves  
grues de la construcció a la Cer-
danya és evident arreu i de mane-
ra especial en poblacions com 
Bellver, Bolvir o Alp. Aquest ritme 
d’autorització de nous projectes, 
que ja es va produir l’any passat i 
l’anterior, ha situat la construcció 
a la Cerdanya a l’escenari  prepan-
dèmia, la qual a la vall ha suposat 
tan sols un lleuger alentiment de 

la feina. De fet, l’any 2019 la cons-
trucció va créixer a la Cerdanya el 
200% amb l’inici de 132 habitat-
ges nous iniciats, segons les dades 
de  l’Associació de Promotors de 
Catalunya (APCE) i CaixaBank. 

Així, en l’actual context, la super-
fície visada a la demarcació de Gi-
rona des del gener fins ara ha es-
tat de 293.102 metres quadrats, la 
qual cosa suposa un 16% més que 
l’any passat, quan es van visar 

252.302 metres durant els primers 
sis mesos de l’any. La crescuda si-
tua la demarcació en xifres molt 
properes al 2019, on es va arribar 
als 301.075 metres. El motiu 
d’aquesta recuperació és, en bona 

part, l’obra nova:  aquest tipus 
d’edificació ha augmentat prop 
d’un 50% respecte a l’any passat i, 
fins i tot, ha superat la que es va fer 
el 2019. Totes les comarques de la 
demarcació de Girona han cres-
cut en obra nova, excepte la Sel-
va, que ha baixat prop del 28% res-
pecte de l’any passat. En especial 
destaca la Cerdanya, on ha cres-
cut el 92% el nombre de visats. El 
pla de l’Estany també ha notat un 
fort repunt del 65%. Per contra, les 
obres de rehabilitació d’habitat-
ges ha caigut de manera destaca-
da. En concret, a les comarques de 
Girona s’han visat 75.304 metres 
quadrats, el 28,4% menys que fa 
un any i el 30% menys que en fa 
dos. Pel que fa a la tendència del 
sector arreu de Catalunya, ha tan-
cat el primer semestre del 2021 
amb 2.019.190 metres quadrats 
visats, la qual cosa comporta un 
descens de l’1,5% respecte al ma-
teix període del 2020 i una caigu-
da del 15% en comparació amb el 
2019.

La construcció creix a la Cerdanya el 92% 
durant el primer semestre de l’any
u La vall lidera el rànquing de comarques amb més grues i se situa a la contra de la tendència nacional de menys obres 
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Grues en una urbanització de nous habitatges a Bolvir ARXIU/M.S.


