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COMARQUES

TURISME PROJECTES

EQUIPAMENTS PROJECTES
DIPUTACIÓ DE LLEIDA

C. SANS

El president de la Diputació, Joan Reñé (centre), en la presentació de la ruta del vi a Barcelona.

Lleida promociona la seua ruta del vi i es
posiciona com a destinació en el sector
❘ BARCELONA ❘ El Patronat de Turisme de la Diputació i la denominació d’origen Costers
del Segre van presentar ahir a
Barcelona la ruta del vi de Lleida, una proposta amb què la
demarcació es posiciona com a

destinació turística en el sector.
La iniciativa aposta per oferir
una sèrie d’activitats que van
des de les degustacions fins a
les visites guiades i reuneix,
a més, ajuntaments, consells
comarcals, associacions i ofi-

cines de turisme, entre altres
organitzacions. En aquest
sentit, la ruta transcorre per
diferents cellers, restaurants i
establiments de les Garrigues,
Noguera, Jussà, Segrià, Urgell
i Pla d’Urgell.

Els antics garatges d’Alsina Graells, al carrer de l’Orri.

Aproven la demolició prèvia a la
construcció del CAP de la Seu
C. SANS

❘ LA SEU D'URGELL ❘ L’ajuntament
de la Seu d’Urgell ha aprovat
el projecte per enderrocar la
nau que havia servit d’antic
garatge de la companyia de
transport Alsina Graells. El

Cervera

| Fira de Nadal

Mercat per partida doble
S’HI CELEBRA DE NOU EN DOS DATES, EL DIUMENGE 3 A LA PLAÇA MAJOR I EL
DISSABTE 9 AL CARRER GENERAL GÜELL, I INCLOU NOVES PROPOSTES
Cervera viu l’esperit de Nadal
per partida doble. Novament la
Fira Mercat es convoca en dos
dies i dos ubicacions. Així, diumenge 3 la plaça Major acollirà
al matí el tradicional mercat, en
què desplegarà actes com taller
de fanalets o maquillatge, degustació de brou o unflables, i
estrena Busca el que no encaixa, organitzat pels comerciants.
Quant al disabte 9, l’acció
es trasllada al carrer General
Güell, que atès l’èxit de l’any
passat repeteix com a emplaçament. Novetats com la festa
de la xocolata es combinen amb
tallers, xerrades, degustacions
i vuit parades de productors.

solar, que està situat al carrer de l’Orri, acollirà el nou
Centre d’Atenció Primària
(CAP) de la ciutat, que la Generalitat preveu construir en
substitució de l’equipament
actual.
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DISSABTE 2

10.00-14.00 Mercat Retroencants. Al
carrer Major.
11.00 Visita guiada a la Universitat de
Cervera.
12.30 Visita guiada a l’església de
Santa Maria. Preu: 3 euros un monument, 5 euros ambdós monuments.
18.00 Inauguració de l’exposició de
nadales del dibuixant Joan Vilanova i
Roset i pessebre construït per Jaume
de Bargas.
Fem el Pessebre. Presentació del pessebre retallable, obra de Xavier Badia,
amb acompanyament musical. A l’església de Sant Joan.

DIUMENGE 3

Hi haurà una desena de parades de productors.

A més de tallers,
xerrades o tastos,
estrenen activitats
com la festa de
la xocolata

11.00-14.30 Parades del mercat de
Nadal.
11.00 Castell unflable.
11.00-12.00 Taller de fanalets de Nadal per a totes les edats, a càrrec de
Rosa Barrientos.
13.00 Visita dels Pastorets al Mercat de Nadal, organitzat per Grepp
Teatre. Sorteig d’entrades entre els
participants.
Tot el matí, Busca el que no encaixa,
amb sortejos. Als aparadors dels comerços del carrer Major.
19.00 Concert de la JOP, amb obres
de Bordón, Falla i Beethoven. Preu:
6 euros, reduïda 4 euros. A l’auditori
municipal.

DISSABTE 9

11.00-14.00 i 17.00-20.00 Obertura
del mercat de Nadal.

Jocs i cantades, protagonistes.

11.00 Visita guiada a la Universitat.
12.30 Visita a l’església de Santa Maria. Preu: 3 euros un monument, 5 euros els dos monuments.
11.00-13.00 Jocpalets al carrer. Setze
jocs tradicionals i populars.
13.00 Taller de xocolata per a nens i
nenes a càrrec de Quim Vilanó. A la
carpa del carrer General Güell.
17.00 Xerrada Alimentació natural per
prevenir i plantes medicinals per curar,
a càrrec de Lola Roma de la Dolça Revolució. A la carpa del carrer General
Güell.
18.00 Fem torró cremat a casa?, a
càrrec de Quim Vilanó. A la carpa del
carrer General Güell.
Tot seguit, degustació de xocolata. A
la carpa.
18.30 Cantada de nadales a càrrec de
la coral Lacetània.

