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Editorial
El Nadal arriba cada cop més aviat, si més no, en l’àmbit 
comercial fa la sensació que l’agressivitat famolenca 
del neoliberalisme no té pietat amb els consumidors. La 
societat es veu sotmesa a un continu bombardeig d’ofertes 
i productes, en la majoria dels casos inaccessibles, o 
simplement innecessaris. Així i tot, la creativitat i l’enginy dels 
publicistes aconsegueix penetrar en la soferta parròquia. El 
comentari no vol ser ni molt menys pejoratiu per l’acció en si 
mateixa de comprar, de sentir la satisfacció de regalar, sinó 
perquè la majoria d’aquests missatges van en detriment 
del petit comerç dels establiments de barri, d’un bon grapat 
de persones que no tenen la possibilitat de desplegar 
estratègies tan espectaculars.

És en aquests moments que els consumidors hauríem 
de ser prou sensibles per tenir en compte el que significa 
disposar d’un servei sota de casa, de poder confiar en el seu 
consell, el fet de poder negociar els preus en alguns casos… 
En definitiva, una acció més col·laborativa i senzilla amb el 
nostre entorn. 

Les noves estratègies de venda aprofiten aquesta sensibilitat 
per penetrar en el consum amb falsos beneficis o dubtosos 
resultats, però amb uns magnífics embolcalls de verborrea. 
Obliguen a desitjar estats ‘antinaturals’ amb l’objectiu que 
s’oblidi el valor de la magnitud de la senzillesa.

Ja sé que semblarà el tòpic de Nadal, però penseu que estem 
immersos en una deriva descontrolada que dominen els 
grans grups de pressió -lobbies-, alimentats precisament 
pel nostre consum. Imagineu que passaria si tots plegats 
entréssim en aquest rol de conformar-nos amb el que 
tenim, gaudir de l’entorn, i compartir amb els nostres 
iguals... Compartir, aquesta paraula que sembla oblidada...

Bé, una petita reflexió per a cors grans, perquè penseu com 
seria d’agradable, i quant ens estalviaríem, si acceptéssim 
que la vida és més senzilla... molt Bon Nadal!
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Els núvols 
de Nadal

Els núvols de Nadal no sé què tenen 
que són manyacs: no posen 
gens de malícia al cel: 
pel blau puríssim dolçament s’estenen, 
a la llum de la posta suaus s’encenen 
i de nit deixen veure algun estel. 
 
És una de les coses més alegres 
veure entre núvols els estels brillar. 
Tenebres de Nadal, no sou tenebres; 
més hi veig en vosaltres 

que no en el dia clar.
Ai, nit que vas passant silenciosa; 
Ai, núvols blancs que pels estels passeu; 
ai, llum, que no ets enlloc misteriosa; 
ai, portal de Betlem, que ets tot arreu! 
 
Quan me vulgueu donar més alegria 
parleu-me dels Nadals ennuvolats, 
i em veureu com infant que somnia, 
que riu a lo que veu amb els ulls aclucats.
                                                            Joan Maragall





‘DE NADAL A REIXOS’ ARRIBA A 
BALAGUER AMB LA POLSIM, ELS 
CARBONERS, LES LLAMINERES I 
EL CAGA-SOQUES
La Paeria de Balaguer festejarà de nou el Nadal 
amb el Cosmolúdic i la pista de gel després de 
dos anys de restriccions

e n c e s a  d e  l e s  L l u m s 
d e  N a d a l  e n c e t a v a  l a 
programació de Nadal a la 
capital de la Noguera. Així 
doncs, el 2 de desembre, 

des de la plaça del Mercadal de 
Balaguer, vilatans i  vilatanes del 
municipi  noguerenc rebien amb 
il·lusió la llum especial de l’Estel ‘la 
Polsim’, encarregada de visitar les 
balconades de cada casa de la ciutat i 
il·luminar-les de forma màgica. D’altra 
banda, els comerciants de la ciutat 
aprofitaven així per presentar la seva 
campanya de Nadal. Es va inaugurar 
també la Pista de gel, tan esperada, 
després de dos anys de restriccions 
amb una actuació especial a càrrec 
del Club Patí Alguaire. A més, qui 
s’apropi a patinar durant aquestes 
festes podrà resguardar-se del fred 
amb una xocolata calenta.

A la vigí l ia  de Nadal ,  el  dia 24, 
Balaguer ‘cagarà la soca’ i rebrà a 
les llamineres. Tanmateix, des del 
Teatre Municipal balaguerí, s’exhibirà 
l’espectacle familiar ‘Ara ve Nadal’, 
de la mà de Replà Produccions. 

La programació nadalenca continua 
el 26 de desembre amb el tradicional 

Concert de Sant Esteve a càrrec de 
l’Orfeó de Balaguer, que un any més, 
ambientarà l’esfera del teatre local de 
cançons festives. 

El 27 de desembre, se celebrarà la 
Foguera dels Innocents, que amb 
l’ajuda dels Carboners ,  refugiarà 
a l s  m é s  f re d o l i c s  d e  l ’ h i ve r n  i 
s ’amenitzarà  una carnada amb 
Ponent Roots, la batucada Bandelpal 
i  e l s  D i a b l e s  d e  B a l a g u e r.  Le s 
activitats lúdiques no es queden 
enrere, ja que del 27 de desembre 
al 5 de gener, el Cosmolúdic torna 
a aparèixer a la ciutat per animar els 
infants i els joves a jugar i passar-ho 
bé amb tallers de tot tipus. I no ens 
podem deixar l’esperada Cavalcada 
dels Reixos, que arribarà el 5 de gener 
amb la rebuda de Ses Majestats i les 
Patgesses que recorreran els carrers 
de la ciutat, des de l’església del 
Sagrat Cor fins a la Casa de la Paeria, 
on els infants podran rebre’ls. El Nadal 
a Balaguer clourà amb l’espectacle 
‘Trencadís’ amb la cobla La Flama 
de Farners i la cantant Neus Mar que 
acomiadaran unes festes d’allò més 
dolces.  

REDACTORA Marta Argilés   FOTOGRAFIA Ajuntament de Balaguer
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LLUMS DE NADAL

L’estrella ‘la 
Polsim’
S’encarregarà de regalar la seva llum 
màgica a tres objectes especials de la 
ciutat de Balaguer -un braçalet, un anell 
i un fragment de corona- que després 
seran atorgats a les que seran les tres 
Patgesses balaguerines.
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M
ollerussa pot presumir de seu pionera 
en incorporar a l’enllumenat nadalenc 
les escultures de leds. La capital del Pla 
d’Urgell va ser una de les primeres ciutats 
de terres lleidatanes que va complementar 

les tradicionals garlandes penjades amb elements 
il·luminats interctius que van sorprendre a grans i petit, 
veïns i forasters l’any 2018. Una bola gegant, el paquet 
de regal, un os i enguany el ninot de neu han sigut motiu 
de fotografia obligada en la plaça de l’Ajuntament de 
Mollerussa.

Però el Nadal a Mollerussa es completa amb una àmplia 
oferta d’activitats per a tota la família, algunes ja s’han 
dut a terme i la resta les passem a detallar:

El dimecres 21 al Teatre L’Amistat, l’Escola Municipal 
de Música oferirà el tradicional Concert de Nadal amb 
la participació de tots els conjunts vocals i instrumentals 
del centre, 

El dijous dia 22 a la plaça Major, de les 4 a les 8 de la 
tarda, es dura a terme l’espectacle ‘La Màgia del Nadal’, 
una bola inflable que farà del seu interior un espai de 
fantasia. El mateix dia, al Centre Cultural i a les 6 de la 
tarda, tindrà lloc l’espectacle familiar ‘El llop ferotge’  de 

que desperta el 
Nadal a Mollerussa

REDACTOR Josep A. Pérez   FOTOGRAFIA Josep A. Pérez

Bredda, Fauna, Noisedrome, Blindpoint, 
I-nuits, Atzavara i De Noche participen 

en el concert solidari ‘La Causa’ 

L'espectacle de llum
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la companyia Príncep Totilau, preu de l’entrada 2 euros.

Dissabte 24 al Teatre L’Amistat,  a partir de les 11 del matí, 
recepció dels Carters Reials i el Patge Gregori. A les 6 de la 
tarda, a la plaça de l’Ajuntament, Cantada de Nadales amb 
l’Agrupament Escolta Cal-Met.

Diumenge 25  al Teatre L’Amistat, a partir de les 7 de la tarda,  
Ball de Nadal amb el conjunt musical Pep&MariaJosé.

Dilluns 26 a la plaça Manuel Bertrand, a partir d’un quart d’11 
del matí, la Cursa de l’Indiot. A les 4 de la tarda, inauguració 
de l’Aventura de Nadal al Pavelló Pla d’Urgell. A les 7 de la 
tarda, Ball de Sant Esteve al Teatre L’Amistat  amb el conjunt 
Alea.

Dimecres 28 per places i carrers del centre, a partir d’un 
quart de 6 de la tarda, rua dels Follets itinerants.

Dijous 29 per places i carrers del centre, a partir d’un quart 
de 6 de la tarda, rua amb l’espectacle ‘Bicicadabra’.

Divendres 30 al Centre Cultural, a les 8 del vespre, concert 
de Magnet, Iris Grañó, veu i Albert Gilabert, guitarra i veu. 

Concert solidari ‘La Causa’ 

‘La Causa’ és una iniciativa solidària impulsada per l’aula 

musical ‘El Traster’ i organitzada per Pla Sonor i l’Ajuntament 
de Mollerussa que tindrà lloc el 23 de desembre a la nit al 
Teatre L’Amistat de Mollerussa. 

Sopar de Cap d’Any

L’Ajuntament de Mollerussa recupera enguany la celebració 
de la Revetlla de Cap d’Any després de dos anys d’aturada. Per 
això,  ja estan a la venda les entrades per participar d’aquest 
sopar als pavellons poliesportius amb una capacitat per a 750 
persones, que es repartiran entre els dos pavellons. Es poden 
fer les reserves fins al 21 de desembre a l’Ajuntament.
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Lleure i colònies al Nadal de les Borges Blanques

L
‘Ajuntament de les Borges Blanques ha organitzat 
amb entusiasme el Parc de Nadal d’enguany, 
una proposta per a infants i el públic familiar 
que gestionarà l’Esplai Apassomi. El programa 
se celebrarà en el Pavelló Francesc Macià, i el 
Pavelló de l’Oli del 27 al 30 de desembre i del 2 

al 4 de gener. 

Les activitats infantils per aquest Nadal recuperen la 
plenitud d’anys enrere i el seu format habitual, en ser 
la primera edició sense restriccions per la pandèmia. La 
quitxalla podrà gaudir de jocs clàssics i nous, inflables, 
consoles i moltes altres propostes lúdiques per a totes les 
edats, cada dia en horari de tardes, de les 16.30 a les 20.30 
hores.

L’entrada al Parc de Nadal de les Borges Blanques té un 
preu de 3 euros, per a tot el dia, i de 2.50 euros per als nens 
i nenes inscrits a les activitats del curs de l’Esplai Apassomi. 

Igualment, hi ha la possibilitat d’adquirir abonaments, per 
un preu de 18 euros per infant, durant totes les vacances 
escolars, i de 15 euros per infant en el cas dels nens i nenes 
que hagin participat en la resta d’activitats de l’esplai aquest 
curs escolar.

Les colònies d’hivern Camphivern

L’Esplai Apassomi ha organitzat Camphivern, estades 
dirigides a joves de segon d’ESO fins a primer de Batxillerat. 
Les colònies es duran a terme del 27 al 29 de desembre, a 
la casa de Colònies Montsant. L’activitat té un preu de 85 
euros per als joves que han participat en les activitats de 
l’esplai, i de 95 euros per a la resta de persones que s’hi 
vulguin inscriure 

El 24 de desembre hi ha prevista la Gran Cagada del Tió a 
la plaça de la Independència, a partir de les 17h de la tarda.

REDACTOR Josep A. Pérez
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El benestar de les persones

L
a Plataforma EMPIC és una iniciativa impulsada 
pel Consell Comarcal de Les Garrigues amb la 
col·laboració dels municipis de la comarca que 
té com a objectiu consolidar una plataforma 
d’atenció i serveis de proximitat a la gent gran 
de la comarca. Les Garrigues presenta uns 
índexs d’envelliment elevats, fins i tot superiors 

a la mitjana d’altres comarques de caire rural. A més, la baixa 
densitat de població, repartida en diversos nuclis petits, 
dificulta la consolidació de serveis d’atenció centralitzats. 
Enfocada en la solució de les dificultats que sorgeixen 
d’aquestes característiques, la plataforma EMPIC s’encarrega 
de coordinar a professionals del territori a partir d’un treball 
en xarxa, per aproximar diversos serveis i activitats als 
municipis. 

A finals de 2022, la majoria de municipis de la comarca ja 
s’han adherit al projecte, que ha pogut atendre a més de 700 
persones usuàries.   

Objectius 

La missió de la Plataforma EMPIC consisteix en millorar la 
qualitat de vida de les persones grans de la comarca amb la 
prestació de serveis per facilitar-los l’autonomia, a la vegada 
que es genera ocupació qualificada.

Els seus objectius són: 

- Prestar diversos serveis i activitats de forma coordinada 
mitjançant centres de serveis distribuïts en diversos 
municipis de la comarca.

- Anticipació de situacions de dependència i resolució de 
problemàtiques socials.

- Suport a les juntes de les associacions de gent gran de la 
comarca.

- Garantir un envelliment saludable, respectuós i actiu.

- Generar ocupació i reconeixement dels professionals.

Funcionament

El funcionament de la Plataforma EMPIC es determina en 
funció de les necessitats i interessos de cada municipi adherit, 
al qual s’aproximen uns determinats serveis i activitats 
acordats amb les persones usuàries i les prioritats locals en 
matèria de serveis.

Els municipis adherits posen a disposició de la Plataforma un 
centre de serveis o equipament municipal dotats en funció 
del tipus d’activitats que hi ha previst que s’hi desenvolupin. 
Els serveis i activitats de proximitat que ja s’estan oferint es 
poden anar consultant a la seva pàgina web https://empic.
cat/.

Principals serveis demandats: 

- Noves tecnologies: coneix el teu mòbil i informàtica.

- Salut i benestar: gimnàstica suau, pilates, ball country i 
entrenament de la memòria.

- Activitats manuals: treballs manuals. 

- Serveis de proximitat: podologia, fisioteràpia, banc de 
productes de suport i servei informatiu a la gent gran i famílies.

REDACCIÓ   |   FOTOGRAFIES Consell Comarcal de Les Garrigues

com a eix vertebrador
El Consell Comarcal de Les Garrigues tanca l'acció de govern d'enguany amb projectes 

que tenen una especial rellevància per al teixit social i econòmic de la comarca
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A banda d’aquests serveis,  també s’aproximen 
conferències, xerrades i tallers d’envelliment actiu i 
saludable.

Grau de replicabilitat

Els problemes als quals EMPIC pretén donar resposta 
són causats per una situació geogràfica i demogràfica 
cada cop més comú a Catalunya, particularment en 
les comarques d’àmbit rural, per tant, les oportunitats 
per replicar la pràctica són elevades arreu del territori. 
Per poder assentar les bases d’iniciatives similars, 
es requereix una tasca de reconeixement de les 
necessitats i mancances de la població local, així com 
un treball centrat a teixir xarxes de cooperació entre 
agents socials locals i individus, per tal de coordinar tots 
els serveis d’atenció existents a la gent gran i permetre 
maximitzar la seva utilitat.

Primers resultats de les noves recollides 
porta a porta a les Garrigues

Durant els mesos d’abril  i  maig d’aquest any, el 
Consell Comarcal de les Garrigues va iniciar el servei 
de recollida de residus porta a porta a cinc municipis 
de les Garrigues: Arbeca, Cervià, la Floresta, Juneda i 
Puiggròs. Aquests municipis s’han afegit als altres dos 
municipis que ja havien iniciat la recollida domiciliària 
amb anterioritat: El Cogul, l’any 2020 i La Granadella, 
l’any 2021.

Recentment, s’han pogut extreure els resultats de la 
recollida de residus del tercer trimestre de 2022, 
el primer trimestre complet amb el nou sistema de 
recollida en aquests municipis. Es constata que la 
recollida porta a porta suposa el lideratge comarcal 
d’aquests 7 municipis, amb índexs de reciclatge per 
damunt del 66%. Cal destacar com s’ha incrementat 
els índexs de reciclatge també en grans municipis de 
la comarca, com per exemple, el primer lloc, amb un 
80,77% de reciclatge a Arbeca, incrementant un 44% 
el reciclatge respecte a quan hi havia la recollida en 
contenidors al carrer. 

Per la seva banda, a Les Borges Blanques també s’ha 
passat de 40 illes completes amb les 5 fraccions de 
contenidors i altres punts de recollida incomplets a un 
total de 60 illes de 5 fraccions. Aquest fet està suposant 
que l’índex de reciclatge se situï al 42%, incrementant, 
de moment, un 1,5% els resultats de l’any passat.

Nova revista turística de les Garrigues

El Consell Comarcal de les Garrigues va presentar 
el passat mes d’octubre la nova revista turística de 
les Garrigues en català. La publicació ha ampliat el 
nombre de pàgines fins a 44, per tal d’incorporar més 
espai d’informació i fotografies per a cada municipi de 
la comarca. La revista es pot consultar al web www.
turismegarrigues.com, tot i que també se n’han imprès 
4.000 exemplars en paper. 

La nova publicació conté un primer bloc general 
amb un plànol de les Garrigues, inormació sobre l’oli i 
l’oleoturisme, la gastronomia, la cultura i el patrimoni, 
els castells, els museus i els espais visitables, les festes i 
tradicions, les rutes, els allotjaments... Al segon bloc s’hi 
troba informació dels 24 pobles de les Garrigues.
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En aquestes dates, Lleida adquireix un doble compromís: 
un cap a la seva ciutadania i un altre com capital

L
a capitalitat és una gran responsabilitat 
per a les ciutats que l’exerceixen. D’una 
banda, per tot el que representa cap a la 
ciutadania perquè atresoren els seus 
serveis i equipaments, i de l’altra, per la 
seva influència en àmbit territorial.  

Una situació que, analitzada amb certa meticulositat, té 
la seva complexitat. Gestionar el benestar d’un cens que 
ronda les 140.000 ànimes comporta esforç i dedicació. 
A tot això, s’ha d’afegir l’estructura administrativa i social, 
implícita a la capitalitat.

Lleida ha treballat en els darrers anys per aconseguir 
desplegar aquesta dualitat, projectant una ciutat 
més intel·ligent, sostenible i integradora,  que intenta  
aconseguir la satisfacció i participació de tota la 
ciutadania. 

Al mateix temps, s’ha posat a disposició d’institucions, 

empreses, i entitats científiques, educatives i industrials 
per acollir projectes i iniciatives que afavoreixin l’obertura 
d’activitats i una nova economia, que repercuteixi en la 
resta de les terres lleidatanes.

Aquí s’hi suma la influència del comerç, la cultura i el lleure, 
una influència que no s’ha de considerar competència, 
més aviat el contrari: ha de ser un complement de la 
dinamització de la demarcació, de la fortalesa i qualitat 
que representa la proximitat, i sobretot de la singularitat 
qualitativa de la vida rural.

Si observem amb aquesta meticulositat la Lleida capital, 
es fa evident que sempre resten coses a fer i millorar, 
com arreu . No obstant, la ciutat ha sabut compaginar la 
singularitat de la carrincloneria amb totes les necessitats 
de la connectivitat i els nous hàbits de consum i mobilitat.

Passada la prova de la crisi sanitària, arriba un dels 
períodes més significatius de l’any. Dates en què la ciutat 

REDACTOR/A Josep A. Pérez   FOTOGRAFIES Josep A. Pérez | Anna Berga | Cedides

LLEIDA fa un 
Nadal màgic, 

alegre i generós
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haurà de superar la prova de càrrega dels seus 
serveis i equipaments. Dates en les quals l’oferta 
de lleure, turisme, comerç i cultura ha d’anar més 
enllà de les fronteres del Segre.

La Paeria de Lleida ha programat un complex 
programa per donar resposta ha aquesta dualitat; 
ser capital i ciutat, una responsabilitat que es 
gestiona des de l’àrea de Cultura i Festes. Teatre, 
concerts, exposicions, parcs de lleure, tallers 
familiars, són algunes de les més d’una vintena 
d’activitats i propostes que s’han organitzat per 
complementar les vacances nadalenques i la 
celebració de les festes més familiars de tot l’any. 
El passat divendres es donava el tret de sortida 
amb l’encesa de l’enllumenat de carrers i places.

La decoració inclou enguany algunes novetats com 
el canvi d’il·luminació de l’avinguda Francesc Macià 
i la rambla Ferran, vials on, en comptes de guarnir 
els arbres com era tradició, s’ha optat per un cel 
estelat amb unes boles, elaborades al taller de 

l’Institut Municipal d’Ocupació i guarnides des de la 
Brigada d’Energia de la Paeria. També cal destacar 
la col·locació d’un Os guarnit a Francesc Macià i la 
projecció d’un espectacle de llum i música sobre la 
façana de la Paeria.

Els concerts musicals

El dissabte 3 de desembre obria el cartell musical 
Rabadàd amb un concert de nadales jamaicanes al 
Teatre Municipal de l’Escorxador. 

L’Auditori Enric Granados presenta el dimarts 27 
de desembre a les 20.00 h el Festival de Valsos i 
Danses amb l’Orquestra Simfònica del Vallès, una 
de les cites emblemàtiques de la formació. Torna 
l’energia dels valsos i polques de la família Strauss 
i de la música popular centroeuropea. La màgia 
circular del vals gira al voltant d’una idea cíclica de 
la vida, que a finals de l’any se’ns posa de manifest 
també al voltant d’una escudella i carn d’olla. 
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El teatre

Pel que fa als espectacles de teatre, en el marc 
de la programació de La Temporada Lleida, s’ha 
programat “El Testament” de Zum-Zum Teatre, 
dijous 22 i divendres 23 de desembre, a les 20 
hores, al Teatre Municipal de l’Escorxador:  un 
peculiar testament en vida i vital; de records, 
arrels i identitats universals. Camp, barri i mapa 
del tresor.

També a l’Escorxador, com ja és tradicional, es 
representarà “Els Pastorets” a càrrec de Talia 
Teatre, 26 i 27 de desembre, i AEM Belles Arts, l’1 
de gener. En Borrego i en Carquinyoli es tornen 
a trobar a l’escenari entre les fúries de l’infern i 
els amors de la Isabeló, es trobaran amb molts 
camins on hauran de discernir, però on sempre 
prevaldrà la seva amistat. 

A més,  aquest  any també s ’ inc lou en la 
programació el Fum Fum Fum Festival, que se 
celebrarà del 26 al 31 de gener, a l’antic cine 
Goya dels Magraners, amb “Cançó de Nadal”, 

“L’aventura d’avorrir-se”, “La casa més petita”, 
“Gnoma”, “Polzet” i “Hamelí”.

En aquesta programació de La Temporada 
l ’A u d i to r i  M u n i c i p a l  E n r i c  G r a n a d o s  h a 
programat 31 concerts; el Teatre Municipal de 
l’Escorxador, 16 funcions i el Teatre de la Llotja, 4 
entre els quals hi ha una òpera i tres espectacles 
d’arts escèniques. Així mateix, s’ha programat  la 
celebració del Dia Internacional de la Dansa.

Tallers i altres activitats

Fins al 5 de febrer. Sara San Gregorio presenta 
“Juguetoría. A l’altura del joc” a La Panera, una 
factoria de jocs i joguines fundada per Sara San 
Gregorio la tardor de 2020 a Medialab Prado com 
un laboratori de disseny i fabricació de joguines, 
en què juguem per dissenyar i dissenyem per 
jugar.

Juguetoría porta a l’espai miniPanera les primeres 
peces que van formar part del repositori físic i 
virtual de la factoria, amb què s’han provat 

ZUM-ZUM TEATRE

El Testament
L’obertura d’un peculiar testament en vida i vital; de 
records, arrels i identitats universals. Camp, barri i 
mapa del tresor. Un home que adora els musicals, canta 
desafinat amb un ull de vidre.
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sistemes constructius i possibilitats 
lúdiques i creatives que han donat 
lloc a altres projectes de disseny de 
joguines. 

Diumenge 18 de desembre, de les 
11.00 a les 14.00 h. Portes obertes 
al Molí de Sant Anastasi. Jornada 
per descobrir el nou equipament del 
Museu de l’Aigua, l’antic molí fariner 
de la Bordeta que s’ha inaugurat 
recentment.

Dijous 22 de desembre, a les 10.00h. 
Taller infantil al Molí de Sant Anastasi. 
Activitat per a infants de 6 a 9 anys en 
què es visitarà el molí i es farà farina 
amb diversos objectes i un petit 
molí. Més informació i inscripcions a 
museuaigua@paeria.cat

El 22 de desembre, a les 17.30 hores, a 
la Biblioteca de Pardinyes hi haurà un 
contacontes de temàtica nadalenca 
amb “El Nadal d’en Pere Perot” amb 
Eva González. Entrada gratuïta amb 
inscripció prèvia al 973241746 o a 
biblioteca.pardinyes@paeria.es.

Les exposicions

A la sala d’exposicions de l’Associació 
Res non Verba, del 22 de desembre 
de 2022 al 5 de gener de 2023, XXI 
Concurs infantil de dibuix dels Reis 
Mags de l ’Orient,  que organitza 
l’Associació dels Reis Mags de Lleida 
amb la col•laboració de l’Ajuntament 
de Lleida.

Al Museu de Lleida, fins al 8 de gener, 
es pot visitar l ’exposició “Jaume 
Minguell. Camins encreuats. Joan 
Vila-Puig, Trepat. Joop Stekelenburg, 
Willy Noordam, Antoni G. Lamolla, 
Josep Vallverdú i Josep Minguell” en 
motiu del centenari “Jaume Minguell 
Miret 1922-2022”.

A la Galeria Espai Cavallers 31-33 es 
pot visitar del 4 de desembre al 20 
de gener l’exposició col•lectiva “Di8 
Nadals”.

El pati del Palau de la Paeria acull la 
mostra “Reis Mags. Los Reixos de 
Lleida”, organitzada per l’Associació 
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Reis Mags de Lleida per tal de difondre la tradició de 
la celebració del dia de Reis a la ciutat de Lleida. La 
mostra compta amb fotografies històriques de les 
cavalcades a Lleida, així com una mostra de joguines 
procedents de la col•lecció Lo Baratillo i de vestits 
històrics que han lluït Melcior, Gaspar i Baltasar a 
Lleida. La mostra romandrà oberta fins al 4 de gener, 
la vigília de la Cavalcada.

La Factoria dels Reixos 

“La Factoria dels Reixos” torna a Lleida amb 8 
sessions al Pavelló municipal Barris Nord els dies 
1 i 2 de gener, amb diferents horaris i un preu de 5 
euros, i serà gratuït per als menors de 2 anys. A més, 
també se celebrarà la tradicional Ruta del Camarlenc 
i la Cavalcada de Reis. La iniciativa, impulsada per La 
Paeria, compta amb la implicació del sector cultural 
amb la participació de 70 professionals i 50 artistes 
que portaran l’esperit nadalenc i dels Reis Mags a la 
ciutat.

Entre les novetats d’enguany, destaca que hi haurà 
interpretació de signes en tots els passis.

Els Reixos de Lleida estrenen nou web

S’ha de dir també que els Reixos lleidatans cavalquen 
sobre les noves tecnologies. Aquest any, estrenen 

MEMÒRIA

Els Reixos 
de Lleida

A Lleida, la primera menció es troba en una acta de 
la Cambra de Comerç amb data del 31 de gener de 
1936 . L’ Associació de Reis Mags de Lleida és una 

institució nascuda el 14 de febrer de 1998. 

nou web institucional, https://reismagslleida.org/, 
amb l’objectiu de visibilitzar la unió entre la tradició 
i modernitat. El nou web recull la història dels Reixos 
de Lleida any a any  i prop de 2.000 fotografies 
que han cedit persones anònimes, l’Arxiu Municipal 
(cedides per diferents fotògrafs) i  l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs (del Fons Porta i de Gómez Vidal). 

Segona edició del Parc del Secà de Sant Pere

L’associació de veïns del Secà de Sant Pere torna a 
il·luminar el barri de l’esperit nadalenc amb la segona 
edició del Parc de Nadal. La setmana passada 
s’inaugurava l’espai, que s’ha col·locat al voltant de 
la Torre Queralt. La instal·lació ofereix un recorregut 
per diferents escenes que submergeixen al visitant 
en l’esperit nadalenc, i al mateix temps convida el 
públic familiar de tota la ciutadania de Lleida a visitar 
el barri del Secà de Sant Pere. 

El Parc nadalenc romandrà obert fins al dia 5 de 
gener. 
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PARC DEL SECÀ DE SANT PERE

Instal·lat al voltant de Torre Queralt, 
ofereix un recorregut per diferents 

escenes que sumergeixen al visitant 
en l’esperit nadalenc

Parc de la Infància i la Joventut de Lleida

Cucalòcum i el Cucaesport, en paraules de l’alcalde Miquel 
Pueyo, “són un referent per als nens i nenes de Lleida i una bona 
eina per a què les famílies puguin conciliar la vida laboral i la vida 
familiar”.

Enguany Cucalòcum i Cucaesport tornarà a ocupar  el pavelló 4 
de Fira de Lleida del 27 de desembre fins al 4 de gener, de les 10 
a 14 h i de 16 a 20 h.

Cucalòcum i Cucaesport inclouran una vintena d’activitats de 
tipus lúdic, formatiu, cultural i esportiu, de salut i alimentació, 
educació i lleure; ludoteca; espai de la Xarxa d’Entitats de Lleure; 
una gran varietat d’atraccions infantils; Parc Viari de la Guàrdia 
Urbana; treballs manuals, entre molts altres. Un espai que 
organitza Fira de Lleida. Es pot consultar la programació en el 
web https://firadelleida.com/cucalocum/.

LA FACTORIA DELS REIXOS

Torna a Lleida amb 8 sessions al 
pavelló municipal Barris Nord els 
dies 1 i 2 de gener, amb diferents 

horaris i a un preu de 5 euros
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La prova cicloturística CATIGAT del Pla d’Urgell 
es convertirà en ruta permanent senyalitzada 
que mantindrà l’objectiu amb el qual va 
néixer la marca: fomentar la descoberta del 
patrimoni cultural, paisatgístic i monumental 
de la comarca, així com el foment de l’activitat 
física.

 A través del projecte “Paisatges de Ponent” que 
impulsa el Patronat de Promoció Econòmica 
de la Diputació s’ha iniciat la senyalització 
d’una ruta circular de 100 quilòmetres que 
discorre pels termes municipals dels 18 
pobles del Pla d’Urgell. L’actuació compta amb 
un pressupost de 87.003 euros cofinançat 
entre l’ens provincial i el fons FERDER.

 La CATIGAT és una ruta que va sorgir a 
Linyola, i arribant a la catorzena edició, s’ha 

convertit en una convocatòria amb implicació 
de tota la comarca, passant a ser una de 
les marxes cicloturistes, no competitives, 
més importants de terres lleidatanes. Amb 
aquesta actuació, es pretén dotar la ruta de 
senyalització direccional per tal que es pugui 
realitzar durant tot l’any, ja que actualment 
només es troba indicada el dia de la prova. 

El projecte es complementarà amb la 
senyalització interpretativa dels punts 
d’interès de tots els municipis i es farà arribar 
el recurs als pocs nuclis de població on encara 
no hi està present.  

L’objectiu és dotar aquests municipis d’eines 
que facilitin la interpretació dels seus valors 
patrimonials, i alhora aportar nous recursos 
per millorar l’oferta turística de la comarca. 

La CATIGAT es converteix en una ruta 
cicloturística permanent al Pla d’Urgell
La posada en funcionament de la Ruta CATIGAT, completarà 
i millorarà l’oferta turística ja present en recursos consolidats 
com l’Estany d’Ivars i Vila-sana, o aquells que tot just s’han creat 
o s’han de crear, com la Serra, el Camí de Sant Jaume, la Ruta 
InterCatalunya o les Rutes dels Canals d’Urgell

REDACTOR/A Josep A. Pérez   FOTOGRAFIES Josep A. Pérez
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Suport a l’esforç de dones 
esportistes per a què no renunciïn 
als seus objectius per manca de 
recursos

ESPORT FEMENÍ

REDACTOR/A Josep A. Pérez   FOTOGRAFIES Josep A. Pérez

La sisena edició de la iniciativa de patrocinis 
#EllasSonDeAquí premiava el dia 15 els 
projectes esportius femenins del 2022 entre els 
que es troben dos lleidatans, l’atleta Erika Sellart, 
en la categoria Amateur, i el Club de Futbol Sala 
Linyola. L’atleta lleidatana rebrà 3.000 euros i 
les linyolenques, una beca de 2.000 euros  per 
continuar amb els seus projectes.
 
La resta de premis es van atorgar, en la categoria 
Olímpica, a la piragüista asturiana Sara Ouzande; 
en la categoria Elit, a la patinadora andalusa 
Natalia Baldizzone; i també, en la categoria 
Amateur, al club de gimnàstica acrobàtica  
Tenerife Acro Flyers.

#EllasSonDeAquí és una plataforma que busca 
sensibilitzar i destacar l’esport femení oferint 
alhora un espai on les esportistes espanyoles 
puguin optar a aconseguir finançament directe 
en forma de patrocini per part de pomes Livinda. 
Al llarg de cinc any, la iniciativa impulsada per la 
marca de Livinda del Grup Nufri ha aportat més 
de 105.000 euros per patrocinar 22 projectes 
procedents de tot l’Estat i ha implicat més de 
900 esportistes. En aquest recorregut, s’ha 
aconseguit l’objectiu de donar visibilitat a les 
dones esportistes d’aquest país i dotar-les de 
recursos econòmics per dur a terme la seva 
pràctica esportiva i professionalització.
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EL NADAL CERVERÍ REVELA UNA 
PROGRAMACIÓ LÚDICA, DIVERSA 
I PER A TOTHOM
‘Viu el Nadal a Cervera’ es desplega a la capital 
segarrenca amb una programació fresca i 
amb un ventall divers d’activitats pel públic 
infantil i juvenil de Cervera

D
el 23 de desembre al 6 de gener, l’Espai Jove ‘El Racó’ i la Paeria de Cervera 
han programat múltiples activitats amb la intenció de reivindicar un Nadal lúdic, 
divers i per a tothom. Del 22 de desembre al 8 de gener s’haurà de buscar... El 
Caganer amagat pels diferents establiments i comerços de Cervera i ho podran 
fer totes les persones interessades en descobrir el seu amagatall. D’altra banda, 
el 23 de desembre els cerverins i les cerverines podran elaborar el seu propi joc 
de taula personalitzat sobre la ciutat de Cervera! A més de gaudir d’una tarda 

de jocs a l’Auditori Municipal i participar en el Cagatió ubicat a la Plaça Santa Anna. Enguany, 
l’esperada nit de Nadal, el 24 de desembre, comença amb una matinal cinèfila pels amants de 
les pel·lícules al Casal Cerverí, on es podrà veure la pel·lícula ‘Spirit: Indomable’. Tanmateix, la 
cultura revesteix el Nadal a la Segarra amb l’obra tradicional d’Els Pastorets “Rosa de Betlem” 
de Ramon Turull al Gran Teatre de la Passió, que es representarà un cop per Sant Esteve i un 
altre, el primer de gener. A més, el 28 de desembre s’ha programat un taller teatral a l’espai 
La Caserna. 

I no ens podem deixar d’anunciar que enguany, l’ajuntament ha recuperat el Nadal Lúdic, el 
parc tradicional de Nadal que obrirà les portes 
del Pavelló Polivalent del 27 de desembre al 6 de 
gener amb inflables, tallers i molt més! Amb això, 
la ciutat reivindica el seu esperit lúdic on també 
prendrà partit l’espectacle de màgia a càrrec del 
Mag Reivax; la gimcana divertida Crazy Jump 
Race; l’espai de consoles ‘Game Over’; la cursa 
lúdico-festiva, que es farà l’últim dia de l’any; i el 
Paintball. Cal posar especial atenció a la rebuda 
del Patge Karim, que tindrà lloc als Patis de la 
Universitat el 29 de desembre. 

El mes de gener no es queda enrere amb un 
passatge terrorífic els dies 2, 3 i 4 a l’Espai Jove 
‘El Racó’; un espectacle de màgia i clown a càrrec 
de Karlus Soler; la màgica Cavalcada de Reis el 5 
de gener i, per últim, l’obra Els Pastorets “Santa 
Innocència”, escrita per Pol Bosch, el 6 de gener, 
que clourà la programació nadalenca a la capital 
segarrenca. 

REDACTORA Marta Argilés   FOTOGRAFIA Jordi Prat
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VIU EL NADAL CULTURAL DE TÀRREGA 
AMB MÚSICA, FESTA I TEATRE
Tàrrega desplega un Nadal cultural, viu i farcit de teatre

REDACTORA Marta Argilés   FOTOGRAFIES Ajuntament de Tàrrega

T
àrrega vesteix de Nadal la ciutat amb 
una programació cultural amb múltiples 
propostes i  per a tots els gustos. Les 
activitats es desplegaran a partir del 17 de 
desembre amb un Concert de Nadal  a 
càrrec de la Coral Infantil Mestre Güell; un 
altre concert de la mà del cor tradicional 

Galindaina, que interpretarà cançons de la cultura popular; 
i tindrà lloc la 28a Temporada d’Arts Escèniques: Save The 
Temazo amb el Col·lectiu F.R.E.N.È.T.I.C que acompanyat 
dels seus números de circ, humor i acció social conquerirà 
l’escenari del Teatre Ateneu. La pròxima cita cultural cau 
en 18 de desembre, amb una matinal solidària destinada 
a la Marató de TV3, que enguany se solidaritza amb les 
malalties cardiovasculars i que Tàrrega amenitzarà amb 
gimcanes, animació, tallers, música, un vermut i molt més 
a la plaça de les Nacions Sense Estat. Tanmateix, a la tarda 
hi haurà la sessió dels balls de diumenge amb la música de 
la Carbonell i es presentarà la campanya de Nadal ‘Festa 
del Tió de Guixanet’, organitzada per Foment Tàrrega 
i l’Associació Guixanet. El diumenge 18 clourà amb un 
concert de guitarra de Josep-Manel Vega que interpretarà 
el seu treball ‘Improvisant pel món’. 

La festivitat nadalenca continuarà el seu fil el 21 de 
desembre amb una cantada hivernal a càrrec de l’alumnat 
dels diferents centres educatius de Tàrrega. Mentre que 
els dies 23 i 24 de desembre i 3 i 4 de gener, el Trenet de 
Nadal, impulsat per Foment Tàrrega, voltejarà els carrers de 
la ciutat urgellenca. El grup de teatre BAT sorprendrà el dia 
de Nadal amb la comèdia teatral ‘Embolica que fa fort’ i del 
27 de desembre al 4 de gener se celebrarà la 36a edició del 
Parc de Nadal plena de tallers, atraccions, aventures, jocs i 
sorpreses per als infants targarins. 

L’any s’acomiadarà amb l’especial nit de Cap d’Any a ritme 
de la música de SALME i DJ SMILE, un bon tiberi al Casal 
Cívic i un seguici de festa a l’Espai MerCAT. 

La màgia arribarà el 3 de gener amb l’entrega de cartes 
a Ses Majestats de l’Orient i el 5 tindrà lloc l’esperada 

Cavalcada de Reis. Les festes a Tàrrega clouran el 6 de 
gener amb el teatre tradicional ‘Els Pastorets de Tàrrega’ 
de Josep Maria Folch i Torres que acabarà les sessions el 8 
de gener, deixant un bon regust nadalenc. 
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La sala targarina Marsà acollirà fins 
al 15 de gener l’exposició ‘Viladot, 
antològica breu’, comissariada per 
Xavier García i Pau Minguet. D’altra 
banda, l’Arxiu Comarcal de l’Urgell 
exposarà fins al 29 de gener ‘Rixes, 
Bregues i Parcialitats’ i la Biblioteca 
Germanes Güell acollirà fins al 29 de 
desembre l’exposició que narra els 40 
anys de trajectòria del Diari Segre.
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Apropar l’agroalimentació als joves, 
objectiu de l’Escola Agrària del Pallars

L’ESCOLA AGRÀRIA DEL PALLARS ofereix tallers pràctics a entitats del sector 
educatiu, associacions i altres organitzacions amb l’objectiu d’apropar 
el sector alimentari a estudiants de batxillerat, cicles formatius de grau 
mitjà o cicles formatius de grau superior i a altres entitats interessades. 
Aquests tallers es podran realitzar fins al mes de juny de 2023, i les 
inscripcions estaran obertes fins al 31 de desembre de 2022.

Aquests tallers ensenyaran diferents aspectes del món alimentari. El 
primer està enfocat als additius alimentaris, on l’alumnat aprendrà què 
són i per a què serveixen. El segon taller que ofereix l’escola se centra 
a ensenyar el procés d’elaboració d’un producte lacti, els mecanismes 
que hi intervenen i el procés de producció. A més a més, l’alumnat podrà 
endur-se el producte elaborat a casa i tastar-lo. Aquests tallers gratuïts 
tenen una durada total de 3 hores: 1 hora per a la sessió teòrica i 2 hores 
per a la sessió pràctica.

Des de l’Escola Agrària del Pallars, es treballa per donar a conèixer, 
formar i professionalitzar el sector agroalimentari mitjançant el curs 
‘Eines per a la transformació agroalimentària de muntanya’, una oferta 
parcial del cicle formatiu de Grau Superior de Processos i Qualitat 
en la Indústria Alimentària. L’objectiu principal és donar resposta a 
les necessitats del sector i contribuir a fer front a l’alta demanda de 
professionals qualificats que reclama el món agroalimentari català. 

REDACTOR Josep A. Pérez   FOTOGRAFIES EA del Pallars

AGROALIMENTÀRIA

Tallers 
didàctics

El centre ha reinventat la 
formació professional inicial 

adaptant-se a les noves 
realitats i donant resposta 

a les principals necessitats 
del sector, gràcies al curs 

‘Eines per a la transformació 
agroalimentària de muntanya’.
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OFERTA FORMATIVA l ’EA del Pallars és un 
centre educatiu públic del Servei de 
Formació Agrària del Departament d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de 
la Generalitat de Catalunya que ofereix 
formació professional especialitzada en el 
sector agroalimentari de muntanya. 

Va iniciar la seva activitat educativa 
a Tremp el 1976, oferint la Formació 
Professional Agrària de primer grau. Al 
llarg d’aquests més de 40 anys, l’Escola 
Agrària del Pallars ha anat adaptant la seva 
oferta formativa a les necessitats dels 
principals actors del sector agroalimentari. 

L’e s c o l a  p o s a  a  d i s p o s i c i ó  d e l s 
professionals d’aquest àmbit una oferta 
completa de formació contínua, amb 
l’objectiu de proporcionar-los les eines 
adequades per actual itzar els seus 
coneixements i ajudar-los en la capacitació 
professional. A més a més, també dona 
suport i formació als joves que es volen 
incorporar a una empresa agrària.

31



32





34

El magazín de

GALETES DE MANTEGA PER AQUESTES FESTES

1. En un bol, barregem la mantega (que ha d’estar a temperatura ambient) amb el 
sucre fins que els dos ingredients estiguin ben integrats. Després afegim l’ou i la 
ratlladura de la llimona i continuem barrejant. Finalment, incorporarem la farina a 
poc a poc.

2. Quan hàgim obtingut una massa ben homogènia, l’emboliquem en un film de 
plàstic i fiquem en la nevera durant almenys 1 hora.

3. Transcorregut aquest temps, estenem la massa amb l’ajuda d’un corró sobre un 
paper de forn.

4. Tallem les nostres galetes amb la forma desitjada i portem al forn uns 12 minuts a 
una temperatura d’uns 180 graus.

5. Quan estiguin daurades, retirem i deixem refredar.

6. Finalment, un cop fredes, decorarem al gust amb glassa, llapis de colorants 
alimentaris o bé, simplement empolvorar amb sucre glaç per sobre.

INGREDIENTS

Galetes

- 250 g de farina

- 125 g de mantega

- 125 g de sucre

- 1 ou

- 1 llimona

Opcional: essència de vainilla

TIPUS DE PLAT POSTRES

DIFICULTAT FÀCIL

RACIONS 20

PREPARACIÓ

PER EVA REMOLINA / AMIC

La recepta que presentem avui és la de la massa amb la qual elaborem les típiques 
galetes de nadal o d’aniversari.

La seva elaboració és molt senzilla i tan sols necessitem cinc ingredients.






