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Cucalòcum, una opció lúdica 
i educativa per al Nadal
La iniciativa, que arriba a la 26a edició, compta amb 
un gran nombre d’activitats per als més menuts

Una nova edició de Cucalòcum i 
Cucaesport arriba a Lleida. En-
guany, la iniciativa compta amb 
un gran nombre d’activitats rela-
cionades amb el lleure i l’esport, 
que es duran a terme del 26 de 
desembre al 4 de gener. 

Entre les activitats progra-
mades destaca el taller d’Ipcena 
Conèixer els boscos un espai pre-
sidit per un mural amb diferents 
arbres i les seves característiques 
en què els petits faran un recorre-
gut didàctic. Per la seva banda, el 
Gremi de Forners de les Terres de 
Lleida organitza el taller Aprenem 
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Aquest vespre a la seu dels Ar-
mats de Lleida, al carrer Enric 
Granados, 19,  té lloc la presen-
tació del llibre Mar de Azahar 
de l’escriptora valenciana Ma-
ria Jesús Puchalt.

La novel·la, segons l’autora, 
és una història coral on el des-
encadent éds “un secret de fa-
mília” que farà sortir a la llumm 
relacions difícils entre homes i 
dones, explicant la nostra so-
cietat amb totes les seves ca-
racterístiques, des dels mal-
tractaments a les addiccions”.

L’acció està ambientada a 
València en dos moments cro-
nològics diferents, que van en-
trellaçant-se, “com la vida dels 
protagonistes”.

Per Puchalt aquesta és la se-
va opera prima. La presentació 
ha estat a càrrec José Antonio 
García Barranco. 

L’autora valenciana, de 51 
anys, està preparant la seva 
segona novel·la que, probable-
ment, veurà la llum a l’estiu.

Maria Jesús 
Puchalt 
presenta ‘Mar 
de Azahar’

Joan Dausà 
estrena ‘Com 
plora el mar’ 
a Lleida
Joan Dausà ha compost la 
cançó Com plora el mar, dedica-
da a la crisi del refugi a Europa, 
que avui estrena en exclusiva 
Casa nostra, casa vostra. El can-
tant comença dijous una gira de 
petits concerts al carrer que el 
portarà per cinc ciutats catala-
nes, on interpretarà la cançó i 
ajudarà a difondre la campan-
ya. Dausà arribarà a les terres 
lleidatanes el dia 17 de desem-
bre, en què durà a terme un 
concert, a les 19.00 hores, a la 
plaça de la Paeria.

El cantant donarà tots els 
beneficis que s’obtinguin de la 
venda de la cançó en platafor-
mes digitals a la campanya Casa 
nostra, casa vostra per a la con-
vocatòria d’ajudes a les organit-
zacions que treballen en migra-
ció i refugi.  La lletra diu que el 
mar plora davant de la mort de 
les persones que el travessen. 
“M’agradava la idea que un ele-
ment de la natura com el mar, 
que és el bressol de totes les 
cultures, plorés pel que estem 
fent els humans”, explica Dausà.

a fer pa, en què els nens i nenes 
participants elaboraran un panet 
i se’l podran endur a casa.

Pel que fa a les propostes es-
portives destaca el Gol solidari, 

una activitat la recaptació de la 
qual anirà dirigida a una ONG.

A més, Cucalòcum comptarà 
amb l’activitat Enigmes d’Orient, 
un recorregut màgic per les ca-

rrosses dels Reis, així com la tra-
dicional visita del Camarlenc, que 
rebrà les cartes dels més menuts 
el 3 de gener a les 11.00 hores.

EL CONCURS DE DIBUIX

En el marc de l’acte de presen-
tació del Cucalòcum-Cucaesport, 
que va tenir lloc ahir, també es va 
fer entrega dels premis del 12è 
Concurs de dibuix per il·lustrar 
el cartell promocional de Cucalò-
cum i Cucaesport. La guanyadora 
d’enguany és Ariadna Ribes, de 
l’Escola Santa Maria de Gardeny. 
Segons va destacar el president 
de la Cambra de Comerç, Joan Si-
mó, es tracta d’una iniciativa que 
“ha crescut molt envers l’any pas-
sat”, ja que, en total, hi han par-
ticipat més de 2.000 alumnes de 
18 centres lleidatans.

IRIS CARNICÉ
@iriscarnice
Lleida

L’Ajuntament d’Alcoletge i els or-
ganitzadors del Buuuf, Festival 
de Pallassos i Bufons ‘a la gorra’ 
han signat un conveni de col·la-
boració per celebrar una nova 
edició del festival, els dies 28, 29 
i 30 d’abril de 2017 a Alcoletge.

De la mà del pallasso i bufó 
Magí Valls i acompanyat de Xa-
vier Pla, en col·laboració amb la 
regidoria de Cultura de l’Ajunta-
ment d’Alcoletge, s’ha dissenyat 
una nova edició del festival amb 

la voluntat de fer créixer aquesta 
iniciativa que naixia del mateix 
Magí Valls el 2012.

Per tercer any consecutiu es 
vincula el festival amb el munici-
pi d’Alcoletge per consolidar-lo i 
ampliar-ne la programació. Tots 
els espectacles seran gratuïts tot 
i que es passarà la gorra, un dels 
signes d’identitat del festival, 
que continua amb l’aposta del 
finançament mixt del caixet dels 
artistes.

Torna el Buuuf!!! Festival 
de Pallassos i Bufons ‘a la 
gorra’ a Alcoletge
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VI OBRIM PORTES 
AL NADAL

MISSA DE SANTA CECÍLIA de GOUNOD

Diumenge, 18 desembre de 2016, 
MISSA 12 del migdia, 

Catedral Nova de Lleida 

Solistes: 
Montse Seró, soprano; David Garravé, tenor; 

Àlex Bometón, baríton.
Corals: 

Petit Cor de la Catedral de Lleida, Joaquim Mesalles dir.; 
Coral de Fraga, Ramón Elias dir.; 

Mestres de Santa Maria de Gardeny i L’Olivera de Castelldans, 
Lluïsa Pinero dir.; 

Coral l’Estel i Coral Cants i Rialles de Cap Pont, Gemma Naranjo dir.; 
Conjunt de veus Amunt i Avall del centre Delacroze, 

Maria del Mar Jové dir. 

BANDA MUNICIPAL DE LLEIDA.
En el XX aniversari de la seva Fundació

Director, Amadeu Urrea
col·laboren:

Coral de Fraga; Coral Mestres de Santa Maria de Gardeny; L'Olivera de Castedans; Cor Cants i Rialles; Conjunt de Veu Amunt i Aball.
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