
BANDERA 

 Puigcerdà té documentada des del segle XV una bandera, de la qual no es té cap mena de 

descripció. Ha de pensar-se, però, que aquella havia de tenir representades les seves armes: el 

mont floronat. Com a màxim, segons es desprèn els dibuixos antics dels llibres notarials, podia 

haver-hi al seu interior les armes de Catalunya. Aquella bandera es va perdre amb el temps. 

Actualment, és vermella amb la representació del mont floronat en groc. 

ESCUT 

 L’escut, en canvi, ha estat des de sempre ben definit tot i que hi hagut variacions ornamentals, 

alguna de les quals l’afectà greument. Des d’antic són les seves armes les representades en 

documentació, escultura i segells. Com a primera representació gràfica trobem la miniatura de 

la lletra capital del llibre de privilegis conegut com a “Trasllat del Llibre Verd”, de 1298, que és 

una de les representacions municipals més antigues del Principat. La seva descripció actual és 

la d’escut caironat: de gules, un mont floronat d’or. Per timbre, una corona de comte. 

El 1986, a instància de l’aleshores regidor de Governació, Eduald Fages Campi, i de l’Arxiu, 

varen voler-se oficialitzar ambdues representacions i a tal afecte es van demanar els pertinents 

informes a la Societat de Vexil·lologia  de Catalunya i a la Societat Catalana de Genealogia, 

Heràldica i Sigil·lografia. Aprovats per l’Ajuntament i, l’escut, pel Departament de Governació 

de la Generalitat de Catalunya segons Decret 43/1987 de 29 de gener de 1987, varen ser 

oficials a partir de l’estiu del mateix any. 

TÍTOLS 

 La història i el coratge dels seus habitants en temps passats varen permetre que fossin 

atorgats a la vila diversos títols honorífics que avui dia es van oblidant de la memòria popular. 

 El d’Insigne fou atorgat l’any 1344 en fer presoner, al castell de Torre Cerdana de Porté, el rei 

Jaume III de Mallorca, que havia estat declarat en rebel·lia per la Cort, i confiscats els seus 

béns. 

El de Fidelíssima fou obtingut el 1583 per la victoriosa resistència contra els hugonots que, 

segons mossèn Galceran, s’hagué de fer a causa d’una traïció d’un resident a la vila. 

El de Heroica li va ser concedit pel Govern per tal de recompensar la ferma resistència que féu 

contra els carlins en els atacs i setge del 17 al 28 de novembre de 1837. 

El de Sempre Invicta, atorgat per un Decret de la Presidència del Govern Central amb data de 8 

de setembre de 1874, era el reconeixement al vigor amb què es féu front als atacs i setge carlí 

de 874. En aquest moment fou creada una medalla commemorativa. 
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