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I 12 I ESPECIAL 

, 
MES PROPOSTES INFANTILS 

Casals, parcs o tallers es 
posen al servei dels petits 
li Preveuen organitzar un Pe it Cucalocum, 
que obriria portes matí i tarda del 27 al 
4 de gener al pavelló 3 de Fira de Lle~ 

La Panera programa per al dia 4 'Això no és una còpia'. 

t;¡ 

li Els nens podran aprendre tècniques de 
copiat, visitar espais com el Pou de Gel 
tJ fer estades a clubs i entitats esportives 

ntretenir els més menuts 
en vacances pot esdeve
nir una tasca titànica. 
Per facilitar-ho, prolife
ren els casals i parcs de 

.. _. jocs on es fusiona diver
sió i aprenentatge. 

En aquest sentit, retorna tot 
un referent, el Cucalòcum, tot 
i que a petita escala, obrint del 
27 al4. InstaHat al pavelló 3 de 
Fira de Lleida, obrirà portes de 
10 a 14 i de 16 a 20 h, i inclourà 
una vintenà lúdiques, formatives 
i esportives. Els infants lleida
tans també tindran l'oportunitat 
d'aprendre sobre tècniques de 
copiat, al taller Això no és una 
còpia, que es desenvoluparà a la 
Panera (dia 4, 17 h). O, en com
panyia dels adults, visitar espais 
com els Pous de gel (dia 28, llh), 
l'exposició joan Oró (dia 30,11 
h) o el dipòsit del Pla de l'Aigua, 
seguint la ruta de les sis fonts 
monumentals (dia 4, llh). D'al
tra banda, també se'ls convida a 
atansar-se a la Casa dels Gegants 
per tal de conèixer els gegants i 
capgrossos, així com els cava
llets, el penó o els marraquets. 

En altres casos, es posa l'ac
cent en l'esport. A tall d'exem
ple, el club Natació Lleida mun-

C/ FONTANELLES 17-19 
SECÀ DE SANT PERE 

ta del 23 al 5 de gener al matí 
unes estades de Nadal, on tan 
podran practicar pàdel, tennis 
o natació, com fer jocs de taula 
o manualitats. 

També fins alS de gener Ekke 
Viding organitzen activitats es
portives, tallers o natació dife
renciats per a tres grups d'edat. 
Dos dies més tard, el 7, tanca 
portes el campus de Trevol, 
obert cada matí a nens de 3a 
12 anys. 

. Comparteix ubicació a Pardi
nyes Agipa, que suggereix per 
fetses participar en jocs, unes co
lònies o bé celebrar el Cap d'Any 
a plena llum del dia. 

Parcs a comarques 

Arreu del territori es prodiguen 
les iniciatives per als més pe
tits. Mollerussa recupera del 
26 al 4 de gener L'aventura de 
Nadal, aplegant una quinzena 
d'atraccions mecàniques i infla
bles. Localitats de l'Urgell com 
Preixana o Bellpuig obren del 
27 al 30 als pavellons sengles 
parcs, i Tàrrega amplia fins al4 
de gener la seua proposta lúdica 
a l'aire lliure. Ponts, Balaguer 
o Vielha també en programen. 

GASSAUTO 
REPARACIÓ I VENDA DE VEHICLES ~v~~I\~G;s~A~;o.~2 

• Empresa m 0 

SEGRE 
Divendres, 24 de desembre del2021 

Circ, màgia, 
clown o 
escaperoom 
•A les comarques lleida
tanes, els menuts podran 
aprendre tècniques de circ 
(Sort, dia 30) o gaudir d'un 
carretó de contes (Balaguer, 
dia 30) o titelles (dia 3). A 
Cervera els conviden a fruir 
de la màgia (dia 28) o d 'un 
clown (dia 29, mentre que a 
Solsona tenen cita amb un 
espectacle familiar itinerant 
(dia 4). I a Tàrrega, posar a 
prova el seu talent en una es
cape room (del27 al 4), una 
opció que també secunda la 
Seu (dia 27). Si volen lliscar 
pel gel, els esperen instaHa
cions a Sort o Vielha o una 
pista ecològica a Alcarràs. 

Tremp i Sant 
Guim, a 
penjar llufes 
• Tradicions com penj ar 
una llufa semblen condem
nades al bagul dels records. 
No obstant això, localitats 
com Tremp o Sant Guim de 
Freixenet les preserven. En el 
cas de la capital del Jussà, la 
festa dels innocents arranca 
el 28 al matí, de la mà d'an 
taller per preparar el Ninot. 
Els infants de Sant Guim 
també optaran per elaborar 
les llufes en un taller ma
tinal i, un cop enllestides, 
penjar-Ies. 

Una altra tradició, lo Ca
vallot i la cremada del carro, 
convoca els petits d'Organyà 
avui de 17 a 18 h. 
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DAL MUSICA 

l'Orfeó Balaguerí preveu actuar el pròxim dia 26. 

Concerts de corals o el cant de la Sibil·la 
• Els concerts de corals es 
prodiguen arreu de les co
marques. L'Orfeó Nova Sol
sona, l'Orfeó de Tremp (dia 
25), l'Orfeó Balaguerí (dia 26) 
l'Orfeó Artesenc d'Artesa de 
Segre (dia 25) o Nova Albada 
a Mollerussa (dia 2) en donen 
fe. 

En la mateixa línia, el cicle 

Música a les Terres de Llei
da porta els concerts Christ
mas&Hlts (Orfeó Lleidatà i 
Pedro Pardo), Nadal amb tu 
(Veus.Kat) i Fem Nadal (Cor 
Eurídice) a poblacions com Al
gerri, Ivars d'Urgell, Montor
nès de Segarra, Barbens, Ai
tona, Verdú, Artesa de Lleida, 
Torà, Alcanó, Camarasa, Gol-

més i Puigverd d'Agramunt. 
Tradició de caràcter religiós és 
el cant de la S ibi Ha, que pre
serven localitats com la Seu 
d'Urgell o Ponts per la missa 
del Gall. La Seu inclou una 
versió infantil, que s'oferirà a 
les set del vespre. Pel que fa a 
Ponts, la interpretarà la coral 
Pontsicana. 
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Vals o jazz 
nodreixen la 
banda sonora 
li L'actuació de la Simfònica del Vallès 
encapçala l'agenda, que inclou melodies 
de Disney, tribut a Queen o jazz-ska 

es nadales són la banda 
sonora de les festes. Tan
mateix, hi ha vida mu
sical més enllà del De
sembre congelat o Les 

--.. dotze van tocant. Vals o 
jazz són només un petit tast de 
l'oferta que irromp aquests dies 
que venen. 

Ho certifica tot un clàssic, 
l'Orquestra Simfònica del Vallès 
que, fidel a la seua cita anual, 
desembarcarà el dia 28 a l'au
ditori. Sota la batuta de Xavier 
Puig i amb la intervenció de la 
soprano Isabella Gaudí, la for
mació delectarà amb un viat
ge per les danses d'Europa. La 
següent cita ja serà ben entrat 
l'any nou, el 9 de gener, per tal 

d'escoltar bandes sonores de la 
Factoria Disney sota el prisma 
de l'orquestra Carnera Musicae. 
El mateix dia 9, una altra exhibi
ció d'espectacle, la de Sympho
nic Rhapsody Queen, que arriba 
a la Llotja estrenant disseny i es
cenografia. I per rebre el2022, 
hom proposa atansar-se al Cafè 
del Teatre per gaudir del jazz 
amb l'inconfusible so jamaicà. 
Ho destil-laran els New York 
Ska Jazz Ensemble, tot un re
ferent en l'ska instrumental. 

A més, en clau familiar, el dia 
3 El Pot Petit convida a viure la 
màgia de Nadal en un especta
cle a la Llotja a les 17h. Atès les 
noves restriccions, s'hi sumarà 
una nova sessió a les 19.15. 

bon rea 
bonarea.com I bonarea-agrupa.com I caixaguissona.com 
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