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propostes per triomfar com a cuiners
aquestes festes: salmó marinat, sopa
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Nadal

Navidad Noël

Christmas Natal Weihnacht

V

enen dies de festes i reunions familiars diverses. Nadal, Sant Esteve, Cap d’Any
i Reis. Són festes amb un
marcat caràcter religiós, que s’ha anat
diluint amb el temps, per agafar un to
més comercial. Malgrat això, i del fet
que alguns apunten que l’origen del
Nadal és pagà i es celebraria el solstici
d’hivern i que els dies a poc a poc es
van allargant, segueix sent una festa
religiosa: aquí commemorem el naixement de Jesús i, juntament amb la
Pasqua, és una de les festes cristianes

Malgrat que
l’origen d’aquestes
festes podria ser
pagà, avui encara
tenen un marcat
caràcter religiós,
tot i que diluït

més importants.
Hi ha moltes maneres de celebrar
el Nadal i, fins i tot, es pot fer en llocs
allunyats de la influència de la religió cristiana, com la Xina i el Japó. I
moltes maneres d’anomenar-lo Si,
en català, Nadal ve de natal, de naixement, en anglès, és Christmas, que no
vol dir altra cosa que missa de Crist; i
algunes llengües germàniques celebren la Weihnacht, que significa nit de
benedicció.
En aquesta publicació especial,
veurem amb detall algunes de les tra-

COMERÇ L.L.2
BODES BATEIG COMUNIONS I ANIVERSARI
VENTA DE FLORS I CENTRES DE TAULA
SERVEI A DOMICILI I VENTA DE TABAC

C/Pere D’Urg 16, Local 1 Andorra La Vella. Telèfon 863 100

dicions més arrelades al nostre país,
com la representació dels Pastorets
de Sant Julià de Lòria i el Pessebre Vivent d’Escaldes-Engordany, i d’altres
de més noves, com el Poblet de Nadal
d’Andorra la Vella. No ens oblidarem
dels Reis i les seves cavalcades plenes
d’il·lusió per totes les parròquies, ni
de la cursa de Sant Silvestre. També
veurem receptes tradicionals interpretades per xefs del país, sabrem quins
són els regals més esperats per grans
i petits i descobrirem alguns propòsits
d’any nou dels andorrans.
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Campanya de rebaixes
jonathan gil

Unes rebaixes “més agressives”,

un atractiu més del Nadal
El comerç preveu una campanya “espectacular”,
tant pels descomptes com pel nombre de visitants i
per l’elevat estoc de què disposen

L

a campanya de rebaixes serà,
un any més, un dels grans atractius d’aquestes festes de nadal.
Començarà el proper 22 de desembre,
de manera que donarà un petit marge perquè es puguin comprar alguns
regals a preu reduït. les rebaixes privades s’iniciaran demà mateix. Es preveu que enguany siguin “un pèl més
agressives”, ja que, a la tardor, no ha
fet gaire fred, i això s’ha traduït en un
volum de vendes més petit que l’ha-

S’esperen
molts visitants
i tindran “moltes
alternatives
per comprar”

bitual i uns estocs més importants,
comentava, des de l’associació de Comerciants de l’avinguda Carlemany i
travesseres, Susagna Venable.
Els comerciants preveuen una molt
bona campanya de rebaixes. Fins i tot,
“espectacular”, segons el representant
de l’associació de Comerciants de Riberaygua i travesseres, antonio Miralles. les previsions d’ocupació hotelera
per a aquestes vacances de nadal són
optimistes, fet que sempre anima el
comerç. i, a això, cal sumar-hi que els
comerços tenen els magatzems plens.
El fred, que ha tardat en arribar,
n’és el responsable. la manca de fred
ha derivat, “malauradament, en una
manca de vendes” i al fet que les botigues ara tinguin més estoc del que

pertocaria en aquestes dates. Per això,
segons Venable, les rebaixes seran
“un pèl més agressives”, ja que “interessa treure el gènere, perquè no es
quedi al magatzem”. a més, aquesta
campanya de rebaixes d’hivern serà
més curta que l’anterior, i es clourà el
28 de febrer. Miralles destacava una
altra característica d’aquesta campanya. “Des del punt de vista del producte i la varietat”, aquestes rebaixes estaran “molt bé”, manifestava, perquè
hi haurà marques, colors i talles, “es
podrà triar”.
Des d’andorra turisme s’ha engegat una campanya de comunicació
als països veïns per donar a conèixer
aquest inici de la temporada de rebaixes, que s’avança en relació a les campanyes francesa i espanyola.
tot plegat fa preveure que hi hagi
molts visitants, que tindran “moltes
alternatives per comprar”, cosa que
fa pensar que seran unes rebaixes
“espectaculars” i, novament, un dels
grans atractius de les festes.

nova
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MÈDIC AND BEAUTY

antiaging medicina estètica obesitat

TRACTAMENTS FACIALS
BÒTOX | Eliminació d’arrugues
Eliminació d’arrugues d’expressió proporcionant
un rostre fresc i jove.

ÀCID HIALURÒNIC | Rejoveniment natural
Reestructura volums facials i remodela llavis
millorant l’elasticitat de la pell.

FILS TENSORS | Lífting sense cirurgia
Estirament facial amb fils tensors de col·lagen
reabsorbibles pel nostre organisme.

MESOTERÀPIA | Lluminositat i elasticitat
Restaura els nutrients vitals que la nostra pell
va perdent amb el pas del temps.

PLASMAGE® | Rejoveniment de la mirada
Elevació de parpelles caigudes amb tecnologia
mèdica d’última generació. Sense cirurgia.

IPL | Eliminació de taques
Eliminació de taques, pigmentacions i marques
d’acne obtenint una aparença més juvenil.

TRACTAMENTS CORPORALS

RADIOFREQÜÈNCIA | Ultralífting

CARBOXITERÀPIA | INTRALIPOTERÀPIA
MESOTERÀPIA | Remodelació corporal

Aparatologia mèdica d’ultrasons per a
combatre la flacciditat facial i de l’escot.

PEELING MÈDIC | Regeneració de la pell
Afavoreix la regeneració de noves cèl·lules
al rostre eliminant petites irregularitats.

MICROPIGMENTACIÓ | Perfect@ 24hores
Maquillatge semipermanent per corregir imperfeccions.
Les zones més demandades són celles, ulls i llavis.

DERMOABRASIÓ | Exfoliació profunda

La perfecta combinació de tècniques injectades per tractar:
cel·lulitis, greix localitzat, flacciditat i remodelar la figura.

FOTODEPILACIÓ | Depilació permanent
Per eliminar el pèl no desitjat de cara i cos. Equips mèdics
que compleixen amb les normes europees de fabricació.

ELIMINAR TATUATGES | Medicina Làser
Per eliminar la tinta o pigment de la pell,
fent desaparèixer el tatuatge, sense deixar cicatrius.

Elimina capes superficials de cèl·lules de la pell
ajudant a la renovació cel·lular d‘una forma natural.

REJOVENIMENT LÀSER CORPORAL

OXIGENOTERÀPIA | Tractament regenerador

Per tractar cicatrius, estries, taques i més.

Hidrata, nodreix, reafirma, augmenta l’elasticitat
cutània i dóna uniformitat al to de la pell.

RESURFACING FACIAL | Rejoveniment intensiu
Reparació cutània per corregir la flacciditat
i volums facials perduts pel pas del temps.

Medicina Làser

ROLLACTION® | LPG | PRESSOTERÀPIA
CRIOLIPÒLISIS | CAVITACIÓ | RADIOFREQÜÈNCIA
Tecnologia mèdic - estètica
Per remodelar, reduir volum, drenar, tractar la cel·lulitis i reafirmar el cos.

C. Bonaventura Armengol, 10 Esc. B. 1er-4t AD 500 Andorra la Vella · www.medicandbeauty.com
PRIMERA VISITA GRATUÏTA
Informació i petició d‘hores Tel: 00 376 800040
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La capitaL de Les iL·Lusions
comu andorra la vella t. lara

Més espectacles,
promoció, màgia i
il·lusió al Poblet
de Nadal

comu andorra la vella t. lara

el passat 25 de novembre es va inaugurar el Poblet
de nadal d’andorra la vella, que ha omplert de
màgia i il·lusió els carrers de la capital

D

esprés de l’edició zero del Poblet de nadal, enguany s’han
fet canvis per reforçar-lo: més
espectacles, més promoció internacional i un tobogan de gel sintètic gegant, entre altres propostes.
el centre neuràlgic del Poblet de
nadal és el mercat, situat a la plaça
del Poble, en què 25 casetes de fusta tenen articles de tota mena, propis
d’aquestes dates: des d’elements de
decoració nadalencs i articles tradicionals, fins a productes artesanals; des
de bijuteria a cosmètica natural; i sense oblidar la gastronomia. també hi
ha un espai dedicat al mercat de l’art,
amb la presència d’una quinzena d’ar-

tistes, que mostraran les seves creacions i organitzaran tallers. a la mateixa
plaça del Poble, hi ha instal·lat un tobogan de gel sintètic, de 35 metres de
llargària, que fa les delícies dels petits
de la casa. El mercat estarà obert fins
al 24 de desembre, des de les 17.30 h
fins a les 20 h, els dies feiners; i de les
11 h a les 21 h, els dissabtes i festius,
amb l’excepció dels diumenges, que
tancarà a les 19 h.
a la plaça Guillemó, hi haurà diverses activitats per als més menuts,
com una pista de gel, que és el doble
de gran que la de l’any passat; i el tió,
al qual podran fer cagar fins a 2.000
infants. L’oficina màgica de correus

s’obre al mateix lloc que l’any passat,
a l’antic cinema modern, on els menairons rebran les cartes dels nens i
nenes fins al dia 5 de gener, des de les
17.30 h fins a les 19.30 h. L’any passat
van recollir al voltant de 5.000 missives dirigides als reis mags!
una de les novetats més importants és la promoció exterior i, sobretot, l’aposta pels espectacles. en la inauguració, ja es va poder veure Fiers à
Cheval de la compagnie des Quidams i,
el proper 23 de desembre, està previst
l’espectacle Bike Parade, a càrrec de
theater tol. a la plaça de la rotonda,
amb la col·laboració d’andorra turisme i disney, s’ha situat la proposta Ac-

tivitats Frozen: Les aventures d’Olaf, que
recrea l’espai i ambient on es desenvolupen les aventures de la pel·lícula,
i ofereix un ampli ventall d’activitats.
tot plegat ha tingut un cost de
300.000 euros, una xifra lleugerament
inferior a l’anterior edició. la cònsol
major, conxita marsol, va destacar
que “creiem que val la pena continuar treballant per al Poblet de nadal”,
i va remarcar l’objectiu d’acabar sent
un referent en els mercats de nadal
del sud d’europa. així mateix, va subratllar el pas que s’ha fet en difusió
cap a l’exterior amb l’espot a TV3 i els
anuncis a RAC1. “comencem a jugar a
primera divisió”, va remarcar.
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un nadal internacional

Família i gastronomia
centren el Nadal internacional

L

a majoria de les tradicions
nadalenques, si més no en
el que coneixem com a món
occidental, tenen dos grans
protagonistes: la família i la gastronomia. Tothom intenta passar aquestes festes amb la família, i els grans
àpats, tots reunits en una mateixa
taula, hi tenen un lloc destacat.
Malgrat això, i del fet que les tradicions beuen les unes de les altres,

hi ha diferències. En alguns llocs,
comencen molt abans i, en d’altres,
una mica més tard. Per un lloc hi passa el Pare Noel i, per un altre, els Reis
d’Orient.
Louella Turner, de l’Associació Internacional, explica algunes de les
tradicions britàniques: ells comencen
a preparar el Nadal el darrer diumenge d’octubre. És quan preparen el
Christmas cake: un pastís gran i pesat,
ple de fruits secs que, un cop cuit, es
banya amb conyac i es deixa macerar fins que arriben les festes, cobert
amb una capa de massapà i una altra
de glaça reial. “És molt bo”, assegura
Turner, encara que embafa una mica.
En la mateixa línia, hi ha altres dolços
típics amb un lloc destacat durant les

festes. El dia de Nadal, després de
menjar el gall dindi farcit, de postres
toca el Christmas pudding, diferent del
cake, encara que també “amb molts
fruits secs”. Al púding, hi posen unes
fulles de boix grèvol, el holly tree, i, en
flamejar-lo, es cremen. Per fer baixar
el dinar, la família anglesa té una altra tradició: jugar tots, grans i petits,
a diversos jocs, amb els quals tots es
fan un tip de riure.
Abans de tot això, però, durant la
nit del 24 al 25, després de la missa
del gall, el Pare Noel visita les llars
i omple de petits regals els mitjons de Nadal que els petits han
penjat a la llar de foc –o on han
pogut–, i també en deixa un de gros
a sota l’arbre. Els Reis d’Orient no hi

van. Les decoracions nadalenques,
al Regne Unit, es treuen
abans del dia
de Reis.
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la carta al pare noel i als reis mags

Els regals estrella

del Nadal 2017

Cada persona té els seus gustos. Tot i això, sempre
hi ha regals que atreuen més públic. La tecnologia hi
té un lloc destacat, però a la llista dels més buscats
tampoc hi falten joguines i perfums. Seguríssim que hi
haurà moda i jocs per a tota la família.

iPhone X
Tot apunta que el nou iPhone
serà el regal de l’any, ja que, a
més, Apple va fer curt i molta
gent l’espera amb candeletes.

XBOX ONE X

BEBOP 2 POwEr fPv

Aquesta consola té un
40% més de potència
que les seves competidores, i una qualitat
d’imatge de 4k. Més
d’un l’ha demanada!

El primer drone semiprofessional, que capta imatges en full HD i
amb la funció follow me,
ha cridat l’atenció a uns
quants.

rEBOrN
r

lOl surPrisE

Nines hiperrealistes, fa
fabricades en sèries limita
limitadíssimes, que encanten
a les dones joves. Més
que una joguina és una
peça de col·leccionista!

Aquesta bola, per capes,
que amaga una nina
s’ha esgotat en moltes
botigues. Un dels seus
atractius és que cada
capa té un complement.

luNa BlOssOm

diOr hOmmE sPOrt

És la versió més juvenil
i fresca de Luna, de Nina
Ricci. Hi trobareu notes
de bergamota i pera;
gessamí, magnòlia i peònia; i cedre i mesc.

Esportiva, alegre i afruitada, és una colònia
amb notes de taronja,
sanguina i pera. Quan
s’asseca, ressalten les
notes especiades.

9

10

Els propòsits per a l’any nou

de la gent d’Andorra

edgar amaro

montserrat capdevila

elisabet hidalgo

víctor naudi

impressor offset
“Com que fa dos anys que no corro
cap marató, el meu propòsit és ferne una. Encara no sé quina, però
podria ser la de Munic, a l’octubre”.

emprenedora
“Fa temps que treballo en una
nova crema facial i confio poder
treure-la al mercat durant l’any
2018”.

tècnica control de plagues
“Vull fer un viatge per conèixer
Amsterdam. Aprofitaria per descobrir altres racons d’Holanda i
també de Bèlgica”.

conseller general sdp
“Continuarem treballant perquè
els ciutadans d’Andorra gaudeixin
d’un futur que els garanteixi estabilitat, dignitat i qualitat de vida”.

judith pallarès

xavier plaza

susana vela

esteve vidal

consellera general lda
“Els liberals desitgem que el 2018
tots fem un esforç per reduir les
desigualtats i créixer amb respecte i tolerància vers els altres”.

fuster de pvc
“Voldria operar-me la vista i, així,
poder desfer-me de les ulleres, ja
que n’he hagut de portar des de
ben petit”.

primera secretària ps
“El propòsit o desig que tinc és
que l’Estat del benestar sigui una
realitat a Andorra, per a totes i per
a tots”.

secretari organització da
“El meu propòsit és una Andorra més pròspera, més justa i que
doni oportunitats a tots els que hi
viuen”.
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El nadal a lEs pistEs

Neu, esquí, màgia

L

es estacions d’esquí s’omplen
de màgia durant les festes de
Nadal. Tant el Pare Noel, amb
els seus elfs, com els Reis
Mags, amb els seus patges, no s’obliden de visitar les pistes de Vallnord i
Grandvalira per recollir les cartes dels
petits esquiadors i snowboarders i potser, fins i tot, fer alguna baixadeta amb
ells.
Per la seva banda, el Pare Noel ja
està esquiant –i ho farà fins al dia 24–,
jugant i berenant amb els infants. Els
Reis Mags hi seran el dia 5 de gener i,
en alguns sectors, Ses Majestats arribaran esquiant o amb trineu per començar la cavalcada, abans de visitar
totes les llars del país durant la nit.
Però les pistes no només rebran
aquestes visites durant les festes de
Nadal. A Vallnord-Pal Arinsal, el Pocoyó
acompanyarà els Reis el dia 5 de gener.

A Grandvalira s’hi poden anar a buscar
tions i també fer-los cagar.
I la màgia no s’acaba aquí. Per rebre
el nou any, o per obsequiar Ses Majes-

i diversió

tats els Reis d’Orient, es podrà gaudir
de l’espectacle de la baixada de torxes,
tant a Vallnord com a Grandvalira.
A més, al llarg de tots aquests dies,

s’organitzaran diverses activitats: tallers de maquillatge, curses de trineus,
i un llarg etcètera per riure i passar una
bona estona amb la família i els amics.

La vost
ra n
assesso ova
ria a
Andorr
au
desitja s
u
bon Na n
dal
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representacions teatrals

La música,

joNAthAN gIL

el nou personatge
del pessebre vivent
Arriba a la 4a edició, després que el Comú el recuperés pel centenari del naixement d’Esteve Albert

E

l pessebre vivent arriba a la
seva 4a edició amb algunes
novetats. Entre els canvis, destaca el canvi de direcció artística, que
recau en Ester Nadal i Boris Cartes; i
la música de Lluís Cartes, que tant Nadal com el Cartes petit van coincidir a
destacar que serà el nou personatge
de la representació.
Una altra novetat
és que enguany només es podrà visitar
els dies 16 i 17 de
desembre.
L’any 2014, el
Comú d’EscaldesEngordany va recuperar, en el marc
del centenari del naixement d’Esteve
Albert, el pessebre vivent. I ara arriba
a la 4a edició, amb Ester Nadal a la
direcció artística. Nadal, però, no està
sola en aquesta tasca: “quan algú es
llença en aquesta aventura d’amor, ho
ha de fer acompanyat dels millors”, va
comentar, fent referència a l’ajudant

de direcció Boris Cartes i al músic Lluís Cartes. Es basarà en el guió original
d’Esteve Albert i els canvis introduïts
per Irina Robles. No obstant això, tant
Nadal com Cartes van coincidir en assegurar que “el principal personatge
que s’hi incorporarà aquest any és
l’espai sonor”.
Enguany, hi participen prop de 40
adults i 20 menors
amb paper; 10 figurants adults i 10
figurants menors
d’edat; a part de
l’Esbart Santa Anna
i els alumnes de
l’escola de música
del Comú. Com en les darreres edicions, el preu de l’entrada és de tres euros. Les representacions seran el dissabte 16 de desembre, a les 20.30 h i
a les 22 h; i el diumenge, 17 de desembre, a les 19.30 h i a les 21 h. L’escenari serà el mateix que en les darreres
edicions: la part alta de la parròquia.

nadal i cartes
agafen les regnes
de la direcció
artística

US DESITJA

Nova
Constructora
el proveïdor
proveïdor
personal
Nova
Constructora és
és el
dede
personal
subcontractat
peraales
lesempreses
empreses
més
prestigi
subcontractat per
ambde
més
prestigi
i
i reconeixement
delPrincipat
Principat
d’Andorra.
reconeixement del
d’Andorra.

OBRA CIVIL
CIVIL ·| EDIFICACIÓ
OBRA
EDIFICACIÓ ·| ESTRUCTURES
ESTRUCTURES

ESPECIALISTES EN SUBCONTRACTACIÓ
SUBCONTRACTACIÓ

i
bon nadal
u
feliç any no

Av. Joan Martí, 73. Local 2. AD200 Encamp

Av. Joan Martí, Tel.
73 ·(+376)
Local815
2. AD200
Encamp
971 Mòbil:
(+376) 333 954
nova.constructora@andorra.ad
Tel.: (+376) 815 971 · Mòbil: (+376) 333 954
· e-mail: nova.constructora@andorra.ad
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Portem 30 anys compartint les Festes amb tu
Bon Nadal i Feliç any 2018

14
representació teatral

Els Pastorets
tornen a la

tradició

El dia de Sant Esteve s’estrenarà a Sant Julià de
Lòria la 24a edició dels Pastorets de Folch i Torres,
que dirigeixen Juanma Casero i Irina Robles.
JoNAThAN gIL

oblidar, en el plànol més conceptual,
la lluita entre el bé i el mal que encarnen Sant Miquel i Satanàs. Casero reformula aquesta lluita amb una visió
contemporània: “La pregunta que es
plantegen les forces del mal és: Es me-

Casero aporta
una perspectiva
“fresca i sense
prejudicis”
Més enllà del 26 de desembre –dia
de l’estrena, en què l’espectacle començarà a les 20 hores–, hi haurà altres tres funcions dels Pastorets: el 30
de desembre, i el 6 i el 7 de gener, a
les 18 hores. Les representacions tin-

dran lloc a l’Auditori Claror de Sant
Julià de Lòria i les entrades es poden
adquirir a La Llacuna, a l’oficina de turisme de la capital i al Centre Cultural
i de Congressos Lauredià, a un preu de
10 euros.

*Cost del missatge: 1,50 € + cànon

reixen aquesta gent, amb tot el que estan
fent, una segona oportunitat? Segur?”.
La resposta –sent Nadal– no pot ser
una altra: “És clar que sí; la gent pot
canviar i, de fet, canvia. Així que sí, es
mereix poder-ho tornar a intentar”.

1.237 €
PVP
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PELLS
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Envia un sms al 789 amb la paraula clau
COMNOU i el teu nom i participaràs en el
sorteig d’uns esquís de muntanya
amb fixacions i pells.
DATA DEL SORTEIG: 25/01/2018
BASES DEL SORTEIG A www.bondia.ad

Per gentilesa de:
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E

l dia de Sant Esteve, el 26 de
desembre, és la data de l’estrena de la 24a edició dels Pastorets de Folch i Torres. Juanma Casero
i Irina Robles són els responsables de
la direcció de l’obra, que han adaptat
novament, tornant a la tradició i als
orígens, i que interpreta tot un elenc
d’actors amateurs del país.
És en Casero en qui ha recaigut la
responsabilitat d’aportar una nova
perspectiva “fresca i sense prejudicis”
als Pastorets de sempre, tal com explicaven el dia de la presentació i convocatòria del càsting. Juntament amb
Robles, vol tornar a les essències del
text original. Així, es vol explotar el
vessant aventurer dels Pastorets en
els viatges físics, temporals i vitals que
planteja el text, i alhora la condició de
conte de Nadal i els seus elements fantàstics i amb el final feliç. Això, sense

www.comnouandorra.com
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Us desitgem
molt bon Nadal
i un feliç Any Nou.

The Future of Private Banking
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Les cavaLcades de ses majestats

Arriben els Reis,

és la nit més màgica
Comú de la massana - eduard Comellas

Comú de la massana - eduard Comellas

L

a del 5 de gener és la nit més
esperada de l’any, si més no
per als més petits de la casa,
que saben que els reis els
ompliran de regals. un d’aquests regals, que també ho és per als grans,
és anar a veure la cavalcada reial i deixar-se endur per les il·lusions pròpies
i alienes.
els tres reis, acompanyats dels
seus patges i tota la seva caravana, visitaran cada una de les set parròquies.
a Canillo, començaran la cavalca-

da a les 18 hores, des de l’edifici del
telecabina, i desfilaran fins a la plaça
del Prat del riu (si fes mal temps, ses
majestats es reuniran amb els infants
al Palau de Gel).
a la parròquia d’encamp, els reis
visitaran primer el poble d’encamp.
a les 18 hores, arribaran a la plaça
dels arínsols i faran una cercavila pels
carrers del poble. després, a les 19
hores, aniran al Pas de la Casa, on arribaran, amb tot terrenys i carrosses,
al Centre esportiu, per reunir-se amb

Comú d’enCamP

els nens i nenes de la població. això
serà després de gaudir d’un castell de
focs i una baixada de torxes a la pista
directa.
Canviant de vall, els infants podran
rebre ses majestats, a les 19 hores, a
l’andorra Congres Center d’ordino,
en el qual els menuts oferiran als reis
l’espectacle dels Pastorets. a la massana, la cavalcada es farà a partir de
les 17 hores pels carrers del poble i
acabarà, com és costum els darrers
anys, a la plaça de les Fontetes.

Jonathan GIl

a sant Julià, ses majestats adoraran l’Infant Jesús davant de la Casa
Comuna, a les 18 hores, i després es
reuniran amb els infants de la parròquia al Centre Cultural i de Congressos lauredià.
a les parròquies centrals, la cavalcada sortirà a partir de les 18.30 hores
des de la plaça Guillemó d’andorra la
Vella i, a poc a poc, els reis es dirigiran
al Palau reial, que enguany se situa a
la plaça Coprínceps, on es preveu que
arribin a partir de les 20.30 hores.
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Cap d’any

Els indispensables:

campanades i raïm

Hi ha moltes tradicions
i supersticions per
celebrar el Cap d’Any,
entre les quals no
falten ni el raïm ni les
campanades.

CoMÚ DE SAnT julià DE lóriA

N

’hi ha que s’estimen més
rebre l’any nou en la intimitat de casa seva i d’altres que, en canvi, opten
per fer-ho a fora. Sigui com sigui, no
hi poden faltar ni el raïm ni les campanades, encara que es segueixin
per la televisió. Són els indispensables per Cap d’Any. De tradicions i
de supersticions, però, n’hi ha de tot
tipus: hi ha gent que porta roba interior vermella per atreure la felicitat i
la bona sort, d’altres cremen alguna
cosa vella, però tothom, qui més qui
menys, es fa un llistat de bons propòsits. Moltes de les supersticions
estan relacionades. Hi ha algú que
no vulgui que l’any nou sigui millor
que l’anterior? Per afavorir que així
sigui, cal menjar un gra de raïm en
cadascuna de les dotze campanades,
o portar roba interior vermella. Sou,
vosaltres, dels que, per cada gra de
raïm que us empasseu, feu un propòsit o demaneu un desig per al nou
any? Després, perquè es compleixin
els desitjos i hi hagi força de voluntat per portar a terme els propòstits,
hi ha persones que cremen el llistat
que han fet en un paper. També n’hi
ha que cremen alguna cosa vella, o
la roba interior vermella duta aquella
nit, per deixar enrere els mals records
o espantar els mals esperits, amb la
voluntat que l’any que comença sigui
pròsper i feliç. En tot cas, el raïm i les
campanades hi són presents i també
indispensables per rebre el nou any
de la millor manera possible.

La cursa Sant Silvestre, una tradició de 25 anys
La cursa Sant Silvestre de Sant
Julià de Lòria celebra enguany el
seu 25è aniversari. És ja tota una
tradició de Cap d’Any, encara que
s’avanci uns dies, i serveix per passar una bona estona, amb la família
o els amics, tot fent esport.
Enguany, la cursa serà el 30 de
desembre i, amb motiu del seu 25è
aniversari, presentarà nombroses
novetats. La principal novetat és
que s’escurcen els recorreguts Júnior i Absolut fins als 2.100 metres.
Ambdues categories començaran

al centre comercial Punt de Trobada i acabaran a la plaça de la Germandat.
El responsable d’aquest canvi
és el nou espònsor principal, l’ELeclerc, i afecta els recorreguts Júnior i Absolut. Aquest nou espònsor
també ha aportat a l’organització
de la cursa la possibilitat de fer el ja
habitual sorteig de cursa. En aquest
cas, però, per a cadascuna de les
categories (Baby, Júnior i Absoluta).
Les curses de les categories Júnior i Absoluta sortiran a les 22 ho-

res, mentre que la Baby començarà
a les 21.15 hores i anirà des de la
plaça Major de Sant Julià de Lòria
fins a la plaça de la Germandat.
Amb la finalitat de celebrar els
25 anys i tenir-ne un record, també
es donarà a tots els participants, a
part del lot nadalenc, una cinta de
cap esportiva. Aquestes novetats
seran només un tast de les diverses sorpreses que els participants
de cadascun dels recorreguts es
trobaran durant la jornada, segons
expliquen els organitzadors.
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Plats per triomfar com a

cuiners amfitrions

Per Nadal, es cuina i es menja molt. Tres xefs professionals
del país presenten les seves propostes per triomfar com a cuiners davant els convidats. Es tracta de plats humils i senzills,

a l’abast de tothom, però alhora festius. Un salmó marinat
com a aperitiu, una sopa de ceba per entrar en calor i uns canelons trufats per aprofitar les carns per fer el brou de Nadal.

Salmó marinat
de Ramón Saspluga

i sucre. Col·loqueu-hi, al damunt,
el peix, i cobriu-lo amb la barreja.
Cal que protegiu la safata amb
paper de plàstic transparent i la
reserveu a la nevera durant 24
hores.

INGREDIENTS
• 1 o 2 lloms de salmó
nets i sense espines
• 700 g de sal marina
• 500 g de sucre
• iogurt
• llimona
• pebre

ELABORACIÓ

Suggerència

Perquè tingui més aroma, a la barreja de sal i sucre
de la marinada, hi podeu afegir anet, anís estrellat,
pebre de Sichuan o altres herbes i espècies.

familiar

1. En un bol, aboqueu-hi la sal marina (de la grossa, la mateixa que
es fa servir per fer coccions a la
sal) i el sucre. Remeneu-ho fins
que quedi ben barrejat.
2. Seguidament, cobriu la base
d’una safata, en la qual hi càpiga
el salmó, amb la barreja de sal

Organitza
l’Associació
de Gent Gran
Ordino

3. Passades les 24 hores de marinada, traieu el peix i renteu-lo
amb una mica d’aigua. Eixugueu
el salmó, amb l’ajuda d’un paper
de cuina absorbent. D’aquesta
manera, quedarà fet per fora i al
punt just al centre. Ja està llest
per tastar-lo.
4. Podeu acompanyar-lo amb una
salsa de iogurt. Per fer-la, barregeu iogurt, llimona i pebre. Presenteu el salmó tallat a daus,
amb una mica d’aquesta salsa,
o tallat a llesques fines sobre pa
torrat untat amb mantega.

Dissabte
16 de desembre
18 h a l’ACCO

(Andorra Congrés Centre Ordino)

Organitza:

Col·labora:
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Sopa de ceba
de Clàudia Coma

INGREDIENTS
• 8 cebes
• 300 g de mantega
• pa sec
• 4 ous
• 19 g de formatge
parmesà ratllat
• 1 l de brou de carn
• sal i pebre

ELABORACIÓ
1. Per començar, talleu les cebes
a la juliana i sofregiu-les amb la
mantega. La ceba ha d’agafar un
to daurat, de color beix, però no
la deixeu més temps del compte
al foc, ja que es tornaria amarga.
2. Un cop cuita la ceba, tritureu-la,
juntament amb el brou de carn.
Salpebreu-la al vostre gust.
3. A banda, prepareu els ous escumats, pochés. Per fer-ho, bulliu
aigua amb una mica de vinagre.
Remeneu molt bé l’aigua, amb
l’ajuda d’una batedora de varetes. Llavors, tireu-hi l’ou: heu de
coure’n la clara, no pas el rovell.

Suggerència
Si feu servir herbes aromàtiques i altres espècies, podeu personalitzar el plat i adaptar-lo als vostres gustos. El romaní o
la farigola poden ser dues bones opcions.

4. Finalment, ja podeu muntar el
plat. Poseu-hi l’ou, una mica de
pa sec i el formatge ratllat. A sobre, aboqueu-hi la sopa de ceba.
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Els canelons trufats
de Carles Flinch

INGREDIENTS
• 2 kg de carn magra de
porc i de vedella
• 800 g de gallina bullida
del caldo
• 200 g de pedrers de
pollastre nets
• 100 g de fetgets d’aviram
• greix de porc
• 2 cebes mitjanes
• 2 carrotes
• 150 g de farina
• 200 dl de vi blanc
• un raig de brandi
• un vaset de vi de xerès
• sal, pebre, nou moscada
• pasta de canelons
• 1 l de beixamel
• formatge ratllat
• tòfona melanosporum
fresca o en conserva

ELABORACIÓ

Suggerència
Si utilitzeu pasta de canelons sense gluten i farina
de blat de moro, podreu fer que els vostres canelons
siguin aptes per a celíacs.

1. En una cassola, poseu-hi el greix
a fondre. Quan estigui roent, afegiu-hi els pedrers i la carn magra,
tallada a daus. Deixeu-ho daurar i
aneu-ho remenant. Llavors, tireu-hi
les cebes i les carrotes, tallades a la
juliana. Espereu que la preparació
s’enrosseixi. Tot seguit, flamegeu-la
amb un raig de brandi, enfarineu-la
una mica perquè es lligui i desglaceu-la amb el vi blanc. Després, co-

briu-ho tot amb aigua freda o brou
blanc d’aviram i deixeu-ho coure
durant una horeta a foc suau.
2. A continuació, afegiu-hi els fetgets
o el foie-gras, si en teniu, i la gallina
desossada i esmicolada. Deixeu-ho
amorosir i estofar i, aleshores, salpebreu-ho, ratlleu-hi una mica de
nou moscada i tireu-hi el xerès i la
tòfona ratllada. Llavors, heu de deixar refredar la mescla, picar-la i reservar-la fins al moment de fer els
canelons.
3. Per fer els canelons heu de bullir
prèviament la pasta, amb força aigua amb sal i oli, per evitar que se
us enganxin les làmines.
4. Per fer la beixamel, en un cassó,
foneu-hi 80 grams de mantega i
afegiu-n’hi uns altres 80 de farina,
amb l’ajuda d’una batedora de varetes. Coeu el roux durant dos minuts i tireu-hi un litre de llet, prèviament bullida, a poc a poc. Deixeu
la beixamel al punt de sal i de nou
moscada, al vostre gust. També
li aniria bé un raig de vi de xerès.
Espereu que es cogui durant cinc
minuts més, tot remenant-la per
evitar els grumolls.
5. Un cop tingueu els canelons muntats, salseu-los amb la beixamel i
ratlleu-hi una mica de formatge.
Gratineu-los fins que us quedin ben
daurats. Finalment, a l’hora de servir-los, ratlleu-hi una mica més de
tòfona per damunt.
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MÉS FESTES

Nou edifici de serveis del Coll de la Botella

a Vallnord - Pal Arinsal, LES FESTES SÓN

NEU · ESQUÍ · SOPARS · PASSEIG AMB RATRACK · PARC DE CORDES · BIG ZIP · IOGA · CURSOS DE
CUINA · POCOYÓ · RAQUETES DE NEU · TRINEUS · MUSHING · SKIMO · ESCOLA · MOTOS DE NEU

