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La Seu d’Urgell amaga nou 
tions pel centre de la ciutat
Lleida i Juneda també programen recerques del popular tronc 

TRADICIONS NADAL

❘ LA SEU D’URGELL ❘ La plaça de Sant 
Roc de la Seu d’Urgell va acollir 
ahir la presentació d’Els tions 
màgics, la nova proposta fami-
liar que inclou la programació 
nadalenca de la capital de l’Alt 
Urgell. Un total de nou tions 

es troben ubicats en diferents 
punts del centre de la ciutat amb 
l’objectiu que els nens vagin a 
visitar-los durant les festes. Al 
voltant d’aquests tions s’orga-
nitzaran dos activitats. 

La primera és un itinerari La plaça de Sant Roc de la Seu va acollir ahir la presentació.

AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL

guiat sota el títol Busquem els 
tions màgics els dies 8 i 23 de 
desembre i 4 de gener. La sego-
na serà un bateig dels tions, que 
se celebrarà el 23 de desembre 
a la plaça Sant Roc. La inici-
ativa de la Seu d’Urgell no és 
l’única que se celebra aquests 
dies a Ponent relacionada amb 
aquest entranyable personatge 
del Nadal català. 

Diumenge vinent, el parc de 
la Mitjana de Lleida s’omplirà 
de famílies a la recerca del seu 
tió, en una activitat organitza-
da per l’associació Agipa amb 
tres recorreguts diferents que, a 
més, serà solidària amb La Ma-
rató de TV3. 

D’altra banda, l’empresa Ca-
çations també organitza activi-
tats familiars de buscar el tió 
pels boscos amb un dinar i visita 
a la Granja Escola La Manreana 
de Juneda.

Campanya de  
captació d’Arrels

SOLIDARITAT

❘ LLEIDA ❘ Coincidint amb el Gi-
ving Tuesday (dimarts solidari), 
la fundació Arrels-Sant Ignasi 
ha llançat una campanya que 
es proposa recollir, abans del 
dia 31 de desembre, un total de 
4.200 euros per a un pis d’aco-
llida. Es pot col·laborar al web 
www.migranodearena.org.

Preparen el Dia 
Mundial contra la Sida 

SALUT

❘ LLEIDA ❘ Amb motiu de la cele-
bració demà del Dia Mundial 
contra la Sida, l’associació An-
tisida de Lleida ha organitzat 
diferents activitats per sensi-
bilitzar i conscienciar sobre la 
prevenció del VIH. Entre les 
accions, muntarà un llaç humà 
gegant a la plaça de la Paeria.

ALGUNES PROPOSTES

La Seu d’Urgell
❚ Hi haurà 9 tions repartits pel 
centre històric de la ciutat i s’or-
ganitzaran activitats.

Lleida
❚ Diumenge vinent, dia 3 de de-
sembre, activitat de buscar el 
tió a la Mitjana, organitzada per 
l’associació Agipa.

Juneda
❚ Proposta de l’empresa Caçati-
ons pels boscos i la Granja Esco-
la La Manreana.

A l’empara de Sant Andreu, 
Ivars celebra una festa que 
pivota en la música, esports, 
actes culturals i homenatges. 
Del primer en donen fe tant 
el ball animat per De Gala, 
com el concert de l’Aula de 
Música Pare Ireneu Segarra 
o d’Ariadna Mayer. Quant a 
l’esport, està representat per 
una tirada de bitlles, el con-
curs de pesca i una festa, dis-
sabte al vespre. 

En clau cultural, inclou 
la presentació d’un llibre 
sobre la vida de Josep Ma-
ria Prenafeta, un pagès de 
Vallverd, escrit per Josep 
Ramon Ribé. I en matèria 
d’homenatges, es retran ho-
nors a la gent gran, amb tota 
una jornada que inclou mis-
sa, parlaments, actuacions i 
un dinar. Tastos, lliurament 
de premis de concursos, els 
monòlegs de Víctor Parrado 
i Xavi Castells o cursos per 
al jovent arredoniran el pro-
grama, que engegava motors 
el passat dia 22, amb la con-
vocatòria del concurs infantil 
de dibuix i contes.

Avui lliuraran els premis del concurs infantil de dibuix.

SEGRE

Comiat al caliu de la música
EL CONCERT D’ARIADNA MAYER POSARÀ EL COLOFÓ A LES FESTES, QUE INCLOUEN BALLS, BITLLES,  
PESCA, NIT DE MONÒLEGS, PRESENTACIONS DE LLIBRES O L’HOMENATGE A LA GENT GRAN

DIJOUS 30
10.00 Esmorzar i tirada de bitlles 
d’adults i nens. A la pista de bitlles.
18.00 Lliurament de premis del 
concurs infantil de dibuix a càrrec 
del centre cultural i d’esbarjo, amb 
obsequis per a tots. Al Fòrum FMM.

19.00 Inici del ball de festa major 
amenitzat pel grup De Gala. A la 
sala.

DIVENDRES 1
18.30 Presentació del llibre Una his-
tòria qualsevol, vida i circumstàncies 
de Josep M. Prenafeta, un pagès de 

Ivars d’Urgell | Festa de Sant Andreu

Vallverd, a càrrec de l’autor, Josep Ra-
mon Ribé. A la sala.
20.00 Degustació de pernil a càrrec 
de Família Tero. 

DISSABTE 2
08.00 Esmorzar popular i concurs de 
pesca, organitzat per la junta de la 
Societat de Pescadors. Al pantà de la 
Plana.
09.00-13.00 Curs per a joves de pri-
mers auxilis en el lleure. Al Centre 
d’Estudis Pla.
19.00 Festa de l’esport. Al Fòrum 
FMM.
20.00 Nit de monòlegs amb Víctor 
Parrado i Xavi Castells. A la sala.

DIUMENGE 3
11.00 Missa d’acció de gràcies.
12.00 Acte homenatge a la vellesa, 
amb parlaments de les autoritats. A 
la sala.
Tot seguit, actuació a càrrec de l’Au-
la Municipal de Música Pare Ireneu 
Segarra. 
A l’acabar l’acte, aperitiu per a tots els 
assistents. A la sala.
14.00 Dinar de Sant Andreu. Preu: 16 
euros adults, 10 euros nens.
A continuació cafè concert amb Ari-
adna Mayer. 


