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L es festes de Nadal ja són aquí. N’hi 
ha que les esperen amb ànsia tot 
l’any i d’altres que temen la seva ar-
ribada. Però d’una manera o d’una 

altra, amb més pompositat o menys, tots les 
celebrem. Són dies de reunions familiars, de 
retrobament, i fins i tot a països de tradició no 
catòlica són dies especials. Mentre que a algu-
nes parts del món el protagonisme se l’endú el 

dia de Nadal, o la vigília, a d’altres, el dia més 
celebrat és el de Cap d’Any. La il·lusió i l’espe-
rança hi són presents, sigui per una qüestió 
religiosa o de caràcter més pagà, perquè neix 
Jesús o perquè el temps no s’atura i arriba un 
nou any. En podem dir esperit nadalenc o com 
vulguem. El que no falta, aquí i als antípodes, 
són els regals i la taula plena de tota mena de 
viandes, dolços i begudes.

AQUESTES FESTES REGALA IL·LUSIÓ
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per Nadal
la volta al món

TRADICIONS

Brasil
Allà per Nadal hi fa calor. Es passa el 
dia amb la família i es prepara un gall 
dindi farcit amb prunes. Però la festa 
més important és Cap d’Any. Aquella 

nit tothom va a la platja, vestit de blanc 
impol·lut i descalç per fer ofrenes a la 
deessa del mar, Iemanjá, a qui se li 
demana que el nou any sigui pròsper 
i ple de salut. Però això és la població 

rica del país. Els pobres segueixen 
lluitant per poder menjar alguna cosa. 

TAWER FERRER
Resident d’origen brasiler

Veneçuela
El que se celebra sobretot és el Nen Jesús. És ell qui porta els 

regals a Veneçuela, i és més important que els Reis. El plat nadalenc 
més tradicional és una espècie de plat combinat que porta ‘Halla-
ca’, que és una espècie de ‘tamal’; el que coneixem com a pernil, 
que allà és porc al forn; pa de pernil, un pa especial que es fa per 

aquestes dates i que és com un pa farcit; i amanida de gallina, que 
s’assembla a l’ensalada russa que coneixem aquí.

REINALDO MÁRQUEZ
Resident d’orgien veneçolà

Estats Units
Una de les tradicions més característiques és la decoració de les cases. 
L’espectacle està garantit a l’exterior, on es col·loquen llums de tots els 

colors i figures de formes divertides. A nivell gastronòmic, el gall dindi far-
cit i l’eggnog (una beguda cremosa, de color groc pàl·lid i una mica 
espessa) són les estrelles del Nadal. Pel que fa a la nit de Cap d’Any,  la 
festa de Times Square, a Nova York, és la més cone-

guda, on prop d’un milió de persones es reuneixen per 
observar com la caiguda de la bola de cristall dona pas 
a un nou any. Quan això succeeix, has de fer-te un petó 

amb la primera persona que trobis al teu costat.
EDUARD PADRENY

Andorrà resident als EUA
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Senegal
El Nadal se celebra, però és una festa tradicional, no 
religiosa. Hem de pensar que la majoria és musulma-
na, per tant la festa perd el sentit religiós. Per aquell 
dia la gent compra carn, i pollastre, que és el més 

car. Se sopa amb família aquesta carn, normalment 
a la brasa, amb patates, verdures i tomàquet com 
a acompanyament. Si normalment el menjar allà és 

picant, per Nadal ho és més. També és tradicional el 
‘bissap’, una beguda ensucrada feta infusionant fulles 
d’hibisc. De postres, no falta el te verd amb menta 

preparat a la manera tradicional.
ABOU BA

Resident d’origen senegalès

Austràlia
Per Nadal gaudim del bon temps, la calor i la platja. El dia 24 

preparem el menjar, que també inclou gall dindi, però es menja 
fred l’endemà a la platja amb la família. El dia de Sant Esteve 
allà es coneix com a Boxing Day, i és el primer dia del calendari 
esportiu australià, així que es passa la ressaca del Nadal al sofà 
de casa, davant la televisió, veient el primer partit de criquet i la 

regata de Sidney, i menjant les restes del dia anterior.
PETER LUCAS

Resident d’orgien australià

Japó
No se celebra gaire el Nadal al Japó, se celebra 

més el Cap d’Any. Normalment la celebració 
s’allarga gairebé tot el mes de gener, sobretot 

quan la família és nombrosa i es van fent i rebent 
visites. És una festa molt tradicional i cerimonial. 
El menjar més típic és el ‘mochi’, un arròs xafat 

amb salsa, la que més agradi a cadascú.
NAECO YAMAMOTO

Resident d’origen japonès

Rússia
El Nadal abans no era una festa oficialment celebrada. La festa 

principal és la de l’arribada de l’Any Nou. La festa que més s’as-
sembla al Nadal d’aquí és l’any nou, és quan es reben els regals 
grans. És l’Avi Gel –o Avi Fred, segons el traductor– acompanyat 
de la seva neta qui porta els regals la nit de 

Cap d’Any després que els infants hagin 
salvat la nena dels mals esperits, i així evitar 

que es congeli el temps, superant alguns 
jocs i proves. És bo perquè les diferents 

religions i ètnies celebren la mateixa cosa 
sense discòrdies.

ALEXANDRA GREBENNIKOVA
Resident d’origen rus

Geòrgia
El Nadal és el dia més important per als geor-

gians. Se celebra el dia 7 de gener, seguint el 
calendari ortodox. La nit anterior és tradició sortir 
de casa nens i adults amb una cistella gran per 
visitar els veïns cantant la cançó ‘Alilo’. Els veïns 

els obsequien amb caramels i dolços. També 
la nit de Nadal molta gent va a les esglésies 

per vetllar amb comunitat. El menjar tradicional 
per aquella nit és el pernil cuit a l’estil georgià, 

empanades farcides de formatge, gall dindi amb 
salsa de nous i molts dolços.   

NATALIA MAZIASHVILI 
Resident d’origen georgià

7
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M
úsica i llum en for·
ma de túnel al llarg 
de 40 metres és la 
principal novetat 
del Poblet de Nadal 

d’Andorra la Vella per aquest 2018. L’es·
pectacle es repeteix cada dia, fins al 30 
de desembre, de les 18 i a les 19.30 hores 
a la plaça de la Rotonda. “Pensem que 
ha de ser un atractiu més per passar el 
Nadal a Andorra, a part de fer la fun·
ció principal, que és la d’intentar unir 
les dues parts de l’avinguda Meritxell”, 
va explicar Marsol, que va recordar 

que no hi ha cap instal·lació d’aquestes 
característiques a la zona, ni a Catalu·
nya ni al sud de França. La cònsol es va 
mostrar convençuda de la consolidació 
del poblet en tan sols tres edicions, so·
bretot entre els ciutadans del país i els 
visitants.

L’activitat del Poblet de Nadal es va 
iniciar l’1 de desembre passat. Enguany 
compta amb 35 casetes distribuïdes de 
manera que el recorregut sigui “més 
còmode” per als visitants. A més del tió 
gegant, s’amplien les propostes d’ac·
tivitats amb tallers gastronòmics que 

faran cuiners de renom. D’altra banda, 
s’ha volgut potenciar les zones comer·
cials de Riberaygua i Boulevard Fener, 
instal·lant el tobogan gegant de gel 
sintètic, de 35 metres, a la parcel·
la on hi havia l’antiga caserna de 
bombers, propietat d’Andorra 
Telecom. La pista de gel enguany 
també estarà situada a la plaça 
Guillemó i l’oficina de correus 
màgica es manté a l’avinguda Me·
ritxell. Els espectacles i animaci·
ons al carrer es concentren entre 
dijous i diumenge. Dissabte 22 de 
desembre es podrà veure l’espec·
tacle ‘Aquavelos’, de la companyia 
Planète Vapeur, a partir de les 18.30 
hores a l’avinguda Meritxell. El dia 24 

s’espera la visita del Pare Noel a partir 
de les 18.00 hores a la plaça del Poble. 
El dia 29, la companyia Des Quidams 
oferirà el muntatge Fiers à cheval’.  I 
cada divendres, dissabte i diumenge, hi 
haurà una mostra de nadales al mateix 
Poblet de Nadal.

espectacles i tot tipus d’activitats
MÚSICA I LLUM,

El Poblet de Nadal d’Andorra la Vella arriba a la seva tercera edició amb diver-
ses activitats per a tots els públics. El mercat compta amb 35 casetes, situades 
de tal manera que afavoreixen un passeig còmode per als visitants. 

No només és tracta d’estar 
assegurat, si no de gaudir la 

vida al màxim i dormir 
tranquil, perquè aquí 

estaràs protegint la teva 
família, la teva salut, els 

teus béns i els actius de la 
teva empresa davant 
qualsevol situació 

desfavorable.C/ Callaueta núm. 19 baixos · AD500 Andorra la Vella
Tel: +376 800 201 · Fax: +376 801 203

Us desitgem Bones Festes

POBLET DE NADAL

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

 Tel. (+376) 815 971          Mòbil: (+376) 333 954          direccio@novaconstructoraandorra.com

Us
desitgem

Bones Festes

publicitat



ESPECIAL NADAL 2018  | 8

A
mb el Nadal també 
arriben les rebaixes 
d’hivern. Enguany la 
campanya s’engegarà 
el dia 21 de desembre, 

després que el passat 14 comencessin 
les rebaixes privades. Això fa que a ve-
gades posposem fins a l’últim moment 
les compres nadalenques, per estalvi-
ar-nos alguns calerons, però no sem-
pre és aconsellable esperar al darrer 
moment. Des de la Unitat de Comerç 
i Consum del Govern d’Andorra han 
difós alguns consells que ens poden 
estalviar algun maldecap en aquest 
sentit. 

En general, per fer front a les com-
pres de Nadal es recomana una bona 
planificació, comparar preus i esgla-
onar-les. Per evitar fer-les impulsi-
vament, és important saber el que es 
busca i el que es necessita, per això és 
aconsellable fer una llista amb temps  
relacionada amb els àmbits més im-
portants, com ara l’alimentació, els 
regals i els joguets. Comparar preus és 
bàsic, i cal tenir en compte que no tots 
els productes estan d’oferta al mateix 
temps i a tots els establiments. A més, 
hi ha preus que s’apugen quan s’acos-
ten les dates de Nadal, per això, sobre-

tot pel que fa a alimentació, es poden 
comprar determinats productes amb 
antelació i congelar-los. D’altres, cal-
drà esperar a l’últim moment.

Pel que fa a les joguines, la prime-
ra recomanació és pensar que han de 
servir per divertir els nens. Cal tenir en 
compte l’edat de l’infant a qui va dirigi-
da la joguina i és bo valorar els aspec-
tes educatius dels jocs. Evidentment, 
s’han d’evitar les distincions sexistes i 
la incitació a la violència. 

És important també llegir les etique-
tes, les regles i les instruccions del joc. 
Cal que hi apareguin: el segell CE, que 
significa que el joguet compleix les exi-
gències essencials de seguretat contin-
gudes en les normes comunitàri-
es; el nom i la marca del producte; 
la raó social i l’adreça del fabri-
cant o importador o venedor; 
les instruccions i advertiments  
d’ús i restriccions d’edat, si n’hi 
ha. Els joguets de funci-
onament elèctric han 
d’especificar la potència 
màxima, la tensió 
d’alimentació que 
necessiten i el 
consum energètic  
que fan.

per fer les 
compres de Nadal

consells

LES COMPRES

*
La campanya de rebaixes d’hivern 
arriba amb el Nadal, aquest any 
comença el 21 de desembre, per 
donar una mica de marge per fer 
algunes compres nadalenques 
aprofitant els descomptes
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Fer la carta als Reis o el Pare Noel pot ser fàcil o difí-
cil. Ens atrauen moltes coses i ens agradaria tenir-les 
totes. Aquí presentem una llista de les que segur que 
estan en més d’una carta. Des de tecnologia als clàs-
sics perfums, passant per llibres i jocs. 

REGALS

*
Vols sorprendre també 
amb l’embolcall? 
Tria un paper amb una 
cara de cada color, i a 
l’hora de tancar el regal, 
fes un plec a l’inrevés al 
paper. Els resultats 
poden ser sorprenents!

els regals
més demanats 

aquest Nadal

És un dels electrodomèstics més 
buscats a internet. Presenten di-
ferents opcions de programació.

Robot ASpiRAdoR

És la nova fragància de Louis 
Vuitton per a dona. S’inspira en 
una pluja d’estrelles.

AttRApE-RêvES

Serà el regal estrella d’aquest 
Nadal. N’hi ha de diferents 
potències i autonomies.

pAtinEt ELèctRic

Un telèfon mòbil és un èxit as-
segurat. Un dels més demanats 
enguany és el Huawei P8.

huAwEi p8 LitE
La consola de joc és un dels clàs-
sics. Aquesta edició limitada la 
protagonitza l’heroi de Marvel.

pS4 SpidERmAn

El conegut youtuber exposa 
les seves reflexions i els secrets 
sobre aquesta xarxa social.

thEGREfG
Ha estat escollit com un dels 
perfums més ‘sexis’ i virils. No et 
deixarà indiferent.

ALLuRE dE chAnEL

Un telèfon mòbil és un èxit as-

hu

deixarà indiferent.

Un joc que et permet crear els teus 
propis ‘slimes’, una mena de massa 
gelatinosa tipus Blandiblú.

SLimE fActoRy
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NO L'ESPERIS.
DEMANA-LA!

 
 

publicitat
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E
l restaurant del coll de 
la Botella, a Vallnord Pal 
Arinsal, al peu del telefè-
ric que uneix Pal i Arin-
sal, obrirà la nit del 31 de 

desembre per celebrar el darrer sopar 
de l’any i l’arribada del nou 2019. Per 
primer cop, es podrà celebrar l’arri-
bada de l’any nou en un entorn únic i 
immillorable, a peu de les pistes, amb 
un menú dissenyat especialment per 
a l’ocasió.

Però no és l’única cosa que es pot 
fer a Vallnord durant aquestes fes-
tes. A més de veure el Pare Noel els 
dies abans de Nadal, després és molt 
possible que visitin les seves pistes el 
patge Reial. El que és segur és que es 
podrà conèixer el Pocoyó, la figura es-
trella de l’hivern. Tots els caps de set-

mana de l’hivern estarà a les pistes de 
Vallnord-Pal Arinsal, els dissabtes a 
Pal i diumenges a Arinsal.

L’estació ofereix un ampli ven-
tall d’activitats per fer en família, ja 
sigui per les festes o durant tota la 
temporada. Una d’elles dona la pos-
sibilitat de conèixer l’activitat que hi 
ha quan les pistes tanquen les portes 
damunt d’una màquina Retrack. Els 
mateixos maquinistes expliquen com 
treballen, com funciona la màquina i  
fins i tot com cal adequar la neu per 
a l’obertura de les pistes l’endemà. 
Aquesta activitat es pot completar 
amb un sopar en alçada i les vistes 
nocturnes de les muntanyes. 

Les activitats per realitzar a Valln-
ord Pal Arinsal són múltiples i diver-
ses, i van molt més enllà de la neu, 

l’esquí i l’‘snowboard’. Entre d’altres, 
l’estació programa sessions de ioga a 
més de 2.000 metres d’altitud, però 
també hi ha la possibilitat fer ex-
cursions pels boscos amb raquetes 
de neu. Per als més atrevits hi ha la 
possibilitat de lliscar per la pista de 
trineus, també es poden apuntar a su-
perar les atraccions aèries del circuit 
del parc de cordes i llançar-se per la 
tirolina de 340 metres de llarg. 

Sobrevolar l’estació amb helicòp-
ter segur que ofereix unes vistes i 
una experiència inexplicable, a més 
que permet conèixer des del cel els 
pobles de Pal i Arinsal. També és tota 
una experiència conèixer els racons 
de l’estació un cop les pistes han tan-
cat, conduint una moto de neu (n’hi 
ha per a adults i també per a infants). 

A part de tot això, també es pot 
practicar el tir amb arc, sobrevolar 
les muntanyes i les pistes viatjant 
amb el telefèric d’Arinsal i descobrir 
els paratges de Setúria i l’alt de la 
Capa. A més, hi ha la possibilitat de 
celebrar una festa d’aniversari dife-
rent i gaudir d’un munt d’activitats 
‘après-ski’: concerts, concursos, cur-
ses de trineus i festes vàries.

Vallnord Pal Arinsal
EL NADAL A 

PUBLIREPORTATGE

*
Per a més informació sobre l’estació 
de Vallnord Pal Arinsal, vistieu la pà-
gina web: http://www.vallnord.com/
pal-arinsal/
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PAS A PAS

Primer de tot, hem de compro-
var que tenim tot el material a 
punt.
Després, agafem la cartolina i hi 
dibuixem un pessebre senzill –si 
ho preferiu, podeu triar qual-
sevol altre motiu nadalenc: un Pare Noel, un arbre 
de Nadal, un regal ben embolicat...– i marquem els 
espais que volem pintar amb el color que hi volem 
posar. 
El tercer pas és fer una segona línia al dibuix. 
L’espai entre línies formarà l’estructura del vitrall. 
Llavors, comencem a retallar seguint les línies que 
hem dibuixat, vigilant sempre de no tallar les que 
aguantaran el vitrall. Per això ens ajudarem primer 
d’un cúter els adults, o un punxó si volem deixar 
tota la responsabilitat als menuts.
Finalment, enganxarem els papers de cel·lofana a 
la cartolina omplint els forats que volem acolorir, 
vigilant que no sobresurtin. 
I ja tenim el nostre vitrall a punt per enganxar-
lo a la finestra del menjador o de l’habitació dels 
menuts.

MATERIAL
 Cartolina
 Papers de cel·lofana de diferents colors
 Tisores
 Cola
 Llapis
 Goma d’esborrar
 Cúter o punxó

els petits de casa
Per fer amb

Les festes de Nadal també ofereixen molt de temps lliure, sobretot als 
petits de casa, i sempre és bo tenir activitats que els distreguin amb les 
quals passar una bona estona en família. Fer manualitats nadalenques o 
galetes de gingebre són bones alternatives a la televisió aquestes dates.

SCOTCH WHISKY SELECCIÓ
Av. Carlemany, 82

Escaldes-Engordany
820 469

www.cavabenitowhisky.com

Us desitja 
Bones Festes

MANUALITATS I CUINA

1

Després, agafem la cartolina i hi 
dibuixem un pessebre senzill –si 

2

aguantaran el vitrall. Per això ens ajudarem primer 

3

un Pessebre vitrall
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PAS A PAS

1. El primer que cal fer és barrejar la farina amb totes les 
espècies que porta la recepta, la sal i el bicarbonat.

2. Per una altra banda, barregeu la mantega, que haureu 
deixat temperar una estona fora de la nevera perquè 
quedi pomada, amb els dos sucres. Un cop ho tingueu 
ben integrat, hi afegiu l’ou. És més fàcil preparar la ba-
rreja amb les mans (que això sempre agrada als petits).

3. Un cop la barreja estigui ben amalgamada hi aneu 
afegint la farina especiada. Ho fareu de mica en mica, a 

mesura que la barreja us 
en vagi demanant. 

4. Un cop tingueu la mas-
sa ben pastada i la farina 
especiada integrada 
en fareu una bola i 
l’embolicareu amb 
film transparent de 
cuina per deixar-la 
reposar una horeta 
aproximadament a la 
nevera. Cal que la man-
tega s’endureixi una mica abans de poder 
tallar les galetes i fornejar-les.

5. Una mica abans de treure la massa de la nevera encen-
dreu el forn perquè es vagi escalfant a 180ºC. 

6. Passada l’hora de repòs, és el moment d’estirar la massa 
amb un corró (o alguna ampolla de vi). La deixareu amb 
un centímetre més o menys de gruix i començareu a 
retallar les galetes amb la forma que més us agradi. 

7. Un cop tallades, les col·locareu en safates per poder-les 
coure al forn. S’hi estaran uns 20 minutets.

8. Un cop cuites i fredes, ja podeu començar a decorar-les. 
Ho podeu fer amb llapis de fondant de colors o de xo-
colata que podeu trobar al supermercat si voleu deixar 
córrer la imaginació dels menuts.

INGREDIENTS
 400 gr de farina
 200 gr de mantega
 75 gr de sucre morè 
 75 gr de sucre blanc
 1 ou
 1/4 de culleradeta de nou moscada
 1/4 de culleradeta de clau en pols
 1 culleradeta de gingebre en pols
 1 culleradeta de canyella en pols
 1/2 culleradeta de sal
 1/2 culleradeta de bicarbonat
 Llapis de xocolata i/o fondant de colors

Lampisteria, 
calefacció, 
aire condicionat, 
electricitat, gas...T. +376 336292

lampisteriaclaigas@andorra.ad

Claigas

MANUALITATS I CUINA

galetes de gingebre
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mesura que la barreja us 
en vagi demanant. 

Un cop tingueu la mas-
sa ben pastada i la farina 
especiada integrada 
en fareu una bola i 
l’embolicareu amb 
film transparent de 
cuina per deixar-la 
reposar una horeta 
aproximadament a la 
nevera. Cal que la man-
tega s’endureixi una mica abans de poder 
tallar les galetes i fornejar-les.

Una mica abans de treure la massa de la nevera encenUna mica abans de treure la massa de la nevera encenUna mica abans de treure la massa de la ne -
dreu el forn perquè es vagi escalfant a 180ºC. 

assada l’hora de repòs, és el moment d’estirar la massa 
amb un corró (o alguna ampolla de vi). La deixareu amb 
un centímetre més o menys de gruix i començareu a 
retallar les galetes amb la forma que més us agradi. 

Un cop tallades, les col·locareu en safates per poder-les
coure al forn. S’hi estaran uns 20 minutets.

Un cop cuites i fredes, ja podeu començar a decorar-les.
Ho podeu fer amb llapis de fondant de colors o de xo-
colata que podeu trobar al supermercat si voleu deixar 
córrer la imaginació dels menuts.

MANUALITATS I CUINA
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S
empre esperem que el nou 
any sigui millor que el que 
es deixa enrere. Aquesta és 
una de les esperances que 
porta l’arribada d’un nou 

any, que sempre arriba carregat de pro-
jectes i il·lusions. Per això no són pocs 
els que desitgen una bona sortida d’any 
i millor entrada al següent. 

Aquesta és una festa plena de supers-
ticions. La del raïm per exemple. T’has 
d’engolir un gra de raïm a cada una de 
les dotze campanades si vols tenir sort 
l’any que arriba. O per tal que els teus 
desitjos es compleixin, o per tenir força 
de voluntat suficient per dur a terme 

els teus propòsits. Ara bé, n’hi ha que 
ho fan amb productes més propis de 
l’època, o més autòctons. Hi ha llocs on 
canvien el raïm per grills de mandari-
na, i en d’altres per olives, per exemple. 

Una altra de les supersticions és 
dur la roba interior de color vermell i 
cremar-la abans d’anar-se’n a dormir 
per espantar els mals esperits o deixar 
enrere les males experiències. N’hi ha 
que fins i tot, per tenir salut tot l’any, es 
banyen a la platja o en algun llac a tem-
peratures ben fredes. 

Sigui com sigui, amb més o menys 
supersticions, el que no pot faltar és la 
il·lusió per estrenar l’any.

CAP D’ANY

Acabar l’any corrent la tradicional Sant 
Silvestre és solidari i té premi

La cursa Sant Silvestre de Sant 
Julià arriba a la seva 26a edició 
amb l’objectiu de contribuir amb 
les associacions Càritas parro-
quial i La Marató de TV3 amb el 
100% dels ingressos que s’obtin-
dran amb els 7 euros de la inscrip-
ció. Infants i adults disputaran la 
cursa el 28 de desembre vinent, 
i tots hauran de dur un barret de 
Pare Noel mentre corren fins a la 
línia d’arribada. A més, s’espera 
una participació igual o superior 
a la del 2017, que va ser de 754 
persones entre totes les categori-

es. Hi ha temps per inscriure’s fins 
al 27 de desembre. Els dorsals es 
podran recollir el mateix dia de la 
cursa. Els participants de la ca-
tegoria júnior i absoluta sortiran 
des del centre comercial E.Leclerc 
Punt de Trobada a les 22 hores, i 
finalitzaran a la plaça de la Ger-
mandat amb una distància total 
de 2.100 metres. La cursa ‘baby’, 
destinada a infants fins als 8 anys, 
anirà des de la plaça Major fins a 
la plaça de la Germandat. Tots els 
corredors tindran premi: un lot de 
Nadal. 

del canvi d’any
La iL·LuSió

c. sant julià
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L
a del 5 de gener és i serà 
sempre una de les nits més 
màgiques de l’any. És una 
nit molt esperada, especi-
alment per als infants. So-

bretot per a aquells que saben que han 
estat bons minyons durant tot l’any. 
Aquests correran per anar a dormir sa-
bent que l’endemà, quan es despertin, 
tindran una muntanya de regals espe-
rant-los. Ara bé, si no han estat gaire 
bons nens... és possible que es trobin 
amb una muntanya de   carbó.

Uns i altres, grans i petits, encara 
són a temps de guanyar-se algun re-
gal, i poden fer arribar les seves cartes 
al Patge Reial, que el dia 4 de gener a 

partir de les 18.30 hores recorrerà els 
carrers d’Escaldes-Engordany i Andor-
ra la Vella per comprovar de primera 
mà si els nens i nenes es porten bé. El 
Carter Reial recollirà les cartes a la pla-
ça Coprínceps d’Escaldes-Engordany a 
les 12.00 hores de l’endemà, el dia 5.

A partir de les 17.00 hores ja seran 
els Reis Mags d’Orient qui visitaran 
totes les parròquies. La primera parrò-
quia on s’aturaran és la de la Massana, 
on es preveu que la cavalcada comenci 
just a les 17.00 hores fins a arribar a la 
plaça de Les Fontetes, on rebran els in-
fants massanencs.

A les 18.00 hores comença la màgia, 
perquè els Reis estaran a Canillo, Sant 

Julià de Lòria i a Encamp. A Canillo, 
Ses Majestats sortiran de l’edifici del 
telecabina per anar fins a la plaça Prat 
del Riu, on es trobaran amb els menuts 
de la parròquia. A Sant Julià de Lòria 
adoraran l’infant Jesús davant de Casa 
Comuna i després aniran al vestíbul 
del Centre Cultural i de Congressos 
Lauredià per recollir les cartes. A En-
camp, la comitiva reial desfilarà pels 
carrers de la vila fins a arribar a la pla-
ça dels Arínsols.

Cap a les 18.30 hores, els Reis Mags 
començaran la cavalcada entre les 
parròquies d’Escaldes-Engordany i 
Andorra la Vella, des de la plaça dels 
Dos Valires fins al Palau Reial de la pla-
ça del Poble –on s’espera que arribin 
pels volts de les 20.30 hores– passant 
pels carrers Esteve Albert i Josep Vila-
domat, les avingudes de les Escoles, 
Carlemany i Meritxell, fins a arribar 
a la plaça del Poble creuant les places 

Rebés i Príncep Benlloch.
Finalment, a Ordino se’ls espera a 

les 19.00 hores, on els nens i nenes de 
la parròquia els oferiran l’espectacle 
de ‘Els pastorets’ i celebraran, després, 
una xocolatada a la Plaça Major. Al 
Pas de la Casa arribaran amb vehicles 
tot terreny i carrosses al centre espor-
tiu, després de contemplar un castell 
de focs artificials i una baixada de tor-
xes per les pistes d’esquí.

els Reis Mags d’Orient
ESPERANT

Sobretot els infants, però també persones ja grans, esperen amb la cara  
il·luminada per la il·lusió de l’arribada de Ses Majestats els Reis Mags d’Orient, 
el vespre del 5 de gener. I és que sortir a rebre’ls, veure les seves magnífiques 
vestimentes i carrosses, ja és tot un regal.

CAVALCADES DE REIS

*
Sempre és recomanable deixar 
la taula parada amb algun 
dolç i una copeta de vi dolç o 
escumós per als tres Reis Mags, 
i tres vasos d’aigua per als seus 
camells. Així agafen forces per 
visitar totes les llars del món.

e. comellas



|  ESPECIAL NADAL 2018 19

L
a campanya de recollida 
de joguines a favor de Cà·
ritas andorrana, organit·
zada pel periodista Òscar 
Royo, accepta regals fins 

al 3 de gener. La iniciativa, que comp·
ta amb el patrocini de MoraBanc, en·
guany té més establiments adherits 
i alguns, com el restaurant l’Era d’en 
Jaume, de Llorts,  donarà l’import del 
seu plat estrella per a la campanya. 
També s’hi han adherit tots els comer·
ços del centre històric d’Andorra la Ve·
lla, i a més del Poblet de Nadal de la ca·
pital, el mercat de Nadal de la Massana 
també ha afegit un punt de recollida. 
Pel que fa als comuns, per primera ve·
gada hi haurà dos llocs, al poliesportiu 
d’Encamp i al del Pas de la Casa. Hi ha 
més de 30 punts de recollida de jogui·
nes a tot el país.

Com en altres ocasions, en dos par·
tits de bàsquet del MoraBanc Andorra, 

el de l’Eurolliga del 8 de desembre con·
tra el Mònaco i el de la lliga ACB contra 
el Movistar Estudiantes, el 29 de de·
sembre, els espectadors en un moment 
donat llançaran peluixos a la pista. I la 
recaptació de la rifa dels padrins orga·
nitzada pel comú d’Andorra la Vella 
també es destinarà a aquest projecte.  

Per la seva banda, el president de 
Càritas, Amadeu Rocamora, va mani·
festar que aquest “és un dels projectes 
que més il·lusió ens fa per la innocèn·
cia dels infants”, i va recordar que l’any 
passat es van recollir unes 900 joguines 
que van ser entregades a 217 infants de 
famílies amb dificultats econòmiques. 
Enguany, les rebran entre 190 i 220 
nens i s’espera la col·laboració d’uns 
40 voluntaris procedents de les escoles 
andorranes que ajudaran a embolicar i 
a fer els lots.  Les treballadores socials 
són les que fan la selecció de les jogui·
nes “perquè són les que coneixen les 
famílies”, va remarcar Rocamora. La 
distribució es fa des de cada una de les 
Càritas parroquials.   

Pel que fa a les característiques de 
les joguines, Royo va recordar que han 
de ser noves, per a infants entre 0 i 16 
anys, i sobretot “que no siguin ni bèl·
liques, ni sexistes”. 

de recollida de joguines solidàries
més de 30 punts 

Josep Roca
Gaudia joiers

Av. Riberaygua, núm. 17, Andorra la Vella
Tel.: +376 827 001  Fax: +376 827 002  gaudiajoiers@gmail.com  www.gaudiajoiers.com

SOLIDARITAT
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E
ls Pastorets’ de Sant Julià de 
Lòria estan de celebració. 
Enguany fa 25 anys que es 
van estrenar. Des d’aquell 
Nadal del 1994 s’han pro-

gramat un total de 109 funcions amb 
l’ajuda de 2.383 col·laboradors entre 
actors i tècnics, i els han vist 31.932 es-

pectadors. Des d’aleshores ençà, hi ha 
hagut nou Rovellons i nou Farigoles; 
onze Llucifers, 20 Sant Joseps, 22 Sant 
Miquels i 22 Lluquets; 23 Satanàs, inclo-
sos els tres de l’any passat, i 23 Verges 
Maries; 48 Sant Gabriels, 94 Nens Jesús, 
204 fures i dimonis i un total de 403 
bons jueus de Gal·lilea. Déu n’hi do!

Tots ells, tècnics inclosos, han es-
tat convocats per l’organització de ‘Els 
Pastorets’ 2018 el dissabte 22 de desem-
bre, per a una històrica foto de família 
que es pretén multitudinària i que serà 
sens dubte un dels actes més emotius 
d’aquest 25è aniversari. 

El mateix 22 de desembre s’inaugu-
rarà una exposició que resum, en 300 
fotografies, aquests 25 anys, amb epi-
centre al Centre Cultural i que s’esten-
drà pels carrers i places de la parròquia. 
I per Sant Esteve, ‘Els Pastorets’ sortiran 
a l’escenari del Claror per anar a lloar el 
Nen Jesús. Serà una edició especial, di-
rigida de nou per Juanma Casero i Irina 
Robles, i que retrà homenatge a la histò-
ria del muntatge recuperant els núme-
ros més memorables de les 24 edicions 
anteriors: “Volem que sigui entranya-
ble, que estiguin plens de records, man-
tenint l’essència però sense renunciar a 
l’originalitat, perquè no serà un tallar/
enganxar”, adverteix Casero.

Els directors han ‘fitxat’ el mateix 
Folch i Torres, l’autor del text original, 
i l’han incorporat a la trama: ell és qui 
recorrerà els 25 anys de ‘Els Pastorets’ 
lauredians acompanyat per la nena 

Júlia (Aroa González), amb especial 
atenció als números musicals que van 
marcar els inicis del muntatge, en l’eta-
pa d’Ester Nadal, i recuperant fins i tot 
escenografies d’època. Serà una funció 
de funcions, uns metapastorets auto-
referenciats. A més de la representació 
inaugural, se’n faran tres més: el 29 de 
desembre i els dies 4 i 6 de gener. 

L’elenc d’enguany l’integren Marc 
Pascual, en el paper de Folch i Torres; 
les germanes Èrica, Júlia i Aina Barón 
(Satanàs, Sant Miquel i Sant Gabriel), 
Mateu Bracque (Rovelló), Jesús Mín-
guez (Lluquet), Clàudia Borràs (Llucifer) 
i Marta Pelegrina (Farigola). Aina Ba-
rón, per cert, va ser fa 25 anys el primer 
Nen Jesús de ‘Els Pastorets’ lauredians. 

celebren el 
25è aniversari

‘ELS PASTORETS’

Per commemorar l’efemèride, les funcions 
faran referència a edicions passades, i també hi 

haurà una exposició als carrers i places de la parrò-
quia que resumirà amb tres centenars de fotografies l’histò-

ric d’aquest clàssic de Nadal.

Bones Festes
www.grupheracles.com

ELS PASTORETS

25è aniversari

‘E

ric d’aquest clàssic de Nadal.

‘Els Pastorets’ 
lauredians han tingut 
31.932 espectadors  
al llarg de les  
109 funcions
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Més de 30 anys portant
llum als teus somnis

publicitat
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El meu propòsit per al 2019 és 
complir tots aquells propòsits no 
complerts els anys anteriors.

El que vull per a aquest 2019 és 
pedalar il·lusions i seguir  
encomanant-les. 

Per a aquest 2019 m’he proposat 
completar la meva primera triatló: 
nedar, bicicleta i córrer.

Vull córrer una nova marató, la 
de Florència, i millorar la meva 
marca personal.

La meva voluntat és repetir la 
Marató dels Cims i fer-la en menys 
de cinc hores.

Jo em proposo continuar fent les 
activitats i curses ‘espartanes’ com 
he fet fins ara, o millor.

El meu propòsit és recuperar-me 
aviat i poder ser voluntari a tants 
esdeveniments com pugui.

Vull organitzar un esdeveniment 
de ‘cycling indoor’ a Andorra per a 
una bona causa.

Cristina Vilanova
Directora oficina bancària

Francesc Mora
Tècnic d’ascensors

Pedro Teixeira
Encarregat d’obra

Leo López
Consultor d’empreses

Pedro Correia 
Maquinista

David Latorre
Administratiu 

Ismael Carmona
Voluntari

Tània Baró
Tècnica seguretat alimentària

per al 2019
PROPÒSITS
Qui més qui menys, abans no sonin les campanades que indiquen l’entrada al 
nou any, tots fem una reflexió sobre què volem millorar de la vida i què volem 
fer l’any següent. Un dels propòsits més recurrents: fer esport.

REPTES I IL·LUSIONS
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