


La Festa dels Tres Tombs de Sant Antoni que 
des de fa 79 anys convoca l’Associació Cultural 
i Recreativa Els Pagesos encapçala, amb força 
i amb veu pròpia, el conjunt de l’oferta tradi-
cional i festiva de les comarques de Lleida, l’Alt 
Pirineu i l’Aran. Una oferta, d’altra banda, que 
creix cada any, tant en nombre d’activitats com 
de municipis. 

La festa anual dels Pagesos de Lleida, con-
siderada de les deganes de Catalunya, representa un 
magnífic exemple de manteniment i transmissió d’una 
tradició local, lligada a un encomiable arrelament de 
l’entitat a la ciutat de Lleida, que contribueix, al mateix 
temps i des de l’àmbit cultural, al desenvolupament i la 
dinamització local. 

Com sempre, la Diputació de Lleida és al costat de totes 
les entitats i les iniciatives  econòmiques, socials i cultu-
rals que tenen com a marc referencial l’àmbit comarcal de 
la plana de Lleida i el Pirineu, i les seves persones. 

Enhorabona a l’Associació Cultural i Recreativa Els Page-
sos i a tots els voluntaris i col·laboradors de la festa, per la 
contribució a la cultura popular, al dinamisme de la ciutat 
i a la cohesió veïnal

Lleida inicia l’any celebrant una de les seves tra-
dicions més arrelades: la Festivitat de Sant An-
toni Abat. Una celebració que enguany arriba a 
la seva 79a edició i que, any rere any, posa en 
relleu l’estret vincle de la ciutat amb el sector 
agrícola i ramader. 

La Paeria està compromesa amb l’Horta de Llei-
da. El nou equip de govern treballa per reforçar 
les sinèrgies amb la resta d’institucions del te-

rritori amb l’objectiu d’abordar de manera estratègica els 
grans reptes que té Lleida en matèria agroalimentària. 
Totes les institucions hem de fer pinya en temes tan re-
llevants com l’aigua i el reg, l’agroalimentació o, fins i tot, 
amb la internacionalització, per citar-ne alguns.  

Com a paer en cap m’agradaria destacar la llarga trajec-
tòria de l’Associació Cultural i Recreativa Els Pagesos, 
una entitat que ha sabut mantenir l’essència amb el pas 
dels anys i ha vetllat per mantenir vives les tradicions més 
antigues de la pagesia de les Terres de Lleida. La vostra 
tasca dona a conèixer entre la ciutadania l’esforç dels pa-
gesos per fer gran l’activitat agroalimentària a les nostres 
terres i mostra el vostre treball diari per reforçar un sector 
clau per a l’economia local. 

La Festivitat de Sant Antoni Abat és la veritable festa 
de la pagesia de Lleida. Una celebració que, ben segur, 
servirà per aplegar-nos i, de nou, reivindicar el paper de 
la terra i de l’Horta com a símbols de la nostra identitat. 

Salutacio Salutacio
Joan Talarn i Gilabert

President de la Diputacio de Lleida



La festivitat de Sant Antoni Abad, amb la cele-
bració dels Tres Tombs i la benedicció dels ani-
mals, és segurament una de les festes populars 
més arrelades i més estimades a la nostra ciu-
tat. Lleida viu íntimament vinculada a la pagesia 
perquè sense l’Horta seria impossible entendre 
i explicar la nostra capital. Els qui no vivim di-
rectament de l’agricultura sempre tenim alguna 
relació familiar més o menys propera que ens fa 
sentir directament implicats amb les preocupa-

cions, les demandes i també les alegries de la gent del 
camp. Els seus maldecaps són els de tots, perquè quan a 
Lleida els pagesos tenen un bon any, tota l’economia de 
la ciutat pren embranzida. I al revés, quan el camp pateix, 
la ciutat se’n ressent.

Com a regidor de l’Horta serà el meu primer Sant Antoni 
en el càrrec, per bé que com a ciutadà sempre he viscut 
aquesta festa sentint-la molt meva, com crec que passa 
amb la major part dels nostres veïns. Aprofito aquesta 
ocasió per posar-me una vegada més al servei de totes les 
associacions de veïns de les diferents partides de l’Horta. 
Des del govern de la Paeria tenim molt clar que el valor 
que ens aporta la singularitat de disposar d’aquest extens 
cinturó periurbà de torres, sèquies, camins i fruiters no 
només ens enriqueix des d’un punt de vista econòmic i 
productiu, sinó que també ho fa des dels àmbits del pai-
satge, la sostenibilitat, la qualitat de vida i fins i tot des 
d’aspectes a treballar en el futur, com el turisme.

Vull agrair la feina que fa cada any l’Associació Cultu-
ral i Recreativa Els Pagesos per preservar les nostres 
tradicions i saber-les fer transcendir més enllà de l’àm-
bit purament agrari. Aquesta és una part fonamental de 
l’èxit dels Tres Tombs: que sigui una festa de tots i totes.

Salutacio
Joan Ramon Castro
Regidor de Mobilitat, Vialitat, Transit i Horta 
Ajuntament de Lleida

La Festivitat de Sant Antoni és una de les cele-
bracions més arrelades a les nostres contrades, 
i com no, una de les mes celebrades dins el món 
agrari, aquest any ja arribem a la seva 79a  edició.

En el transcurs d’aquests 79 anys la festa ha tin-
gut molts canvis, però l’essència continua ben 
viva, els actes més tradicionals es donen la mà 
amb els més innovadors i conviden als veïns i veï-
nes de l’Horta i de la ciutat a gaudir de la festa.

Un any mes tornem a tenir un programa ple d’activitats 
per a commemorar aquesta festa, el Pregó, el concurs 
gastronòmic, les bitlles, el 2on aplec d’Escala en hi fi de 
l’Horta, les conferències, els oficis Religiosos, el lliurament 
dels Premis Horta de Lleida, uns premis que any rere any 
reconeixen l’esforç que fan els pagesos i les pageses que 
treballen pel desenvolupament i promoció de l’Horta, i 
com no, la tradicional desfilada de carrosses, carros i ca-
valleries, que el dissabte dia 18, desprès de la seva bene-
dicció, lluiran tot el seu esplendor pels carrers de la ciutat 
fins arribar a la Creu dels Erals on es durant a terme els 
típics Tres Tombs. 

Des d’aquestes línies vull fer una crida a tots els veïns i 
veïnes de l’Horta i de la ciutat a participar dels actes 
d’aquesta festa. Un veritable antídot per a l’avorriment 
i la monotonia! 

També vull  felicitar i agrair  a tots els que un any més ens 
fan costat i fan possible aquesta festa; carrosseres, cases 
col·laboradores, l’Ajuntament de Lleida, la Diputació de 
Lleida, etc. Sense ells tot això no seria possible i els enco-
ratjo a que en properes edicions continuïn fent-nos cos-
tat, no podem deixar perdre les nostres tradicions, són la 
nostra identitat com a poble! 

I per acabar, nomes desitjar-vos de tot cor que tots junts 
puguem viure i gaudir d’aquest dies de festa i de tradi-
cions populars, que tinguem una molt bona festa de 
Sant Antoni Abat.

Salutacio
Marc Vives

President de l Associacio Cultural i Recreativa
Els Pagesos



 

 

 

Mari Pau Huguet va néixer l’11 d’agost del 
1963 a Estopanyà (Ribagorça), però la 
seva infantesa i joventut va transcórrer a 
Lleida, concretament al barri de la Bor-
deta d’on és el seu pare .

Va estudiar a les Escoles Nacionals de La 
Bordeta, a la Sagrada Família de Lleida, 
a l’Institut Màrius Torres de Lleida, i a la 
Universitat de Lleida, on va cursar Filo-
logia romànica (francès). Té també els estudis de francès 
per la Universitat de Tolosa i ha fet anglès, alemany, italià. 
Va  començar portuguès i rus i actualment estudia 3er de 
xinès a l’Escola oficial d’idiomes .

Presentadora de televisió amb una trajectòria professio-
nal molt vinculada a Televisió de Catalunya. 

Es va iniciar al periodisme al 1983 com a locutora a Ràdio 
Terraferma de la Cadena 13. Des del 1986 treballa a Tele-
visió de Catalunya, on té el rècord de ser la presentadora 
amb més hores de televisió en directe.

Com a presentadora l’hem vist en el concurs del “Filiprim” 
i “Migdia”, a l’espai “De Vacances”, el “Mag Magazine”, 
“Com a casa”, “Bon dia Catalunya”, “L’hora de Mari Pau 
Huguet”, “En directe Mari Pau”, “Bojos pel ball”, “Crònica 
d’avui”, “Connexions”, “Dies de tele”, “Zona de ball”, “En 
directe” i “TVist”. 

També l’hem vist en nombroses ocasions en la transmis-
sió de Cavalcades de Reis, les Festes de la Mercè o les 
campanades de Cap d’Any.

Com a actriu ha participat en sèries com Nissaga de po-
der, El cor de la ciutat, Plats bruts, Lo Cartanyà i Polònia. 

En el teatre ha fet de narradora a l’obra Oliver Twist de 
Coco Comin i ha participat en muntatges teatrals al tea-
tre Romea dedicats als poetes lleidatans Màrius Torres i 
Maria Mercè Marçal.

La pregonera
Mari Pau Huguet



Agroxarxa és l’empresa de la Unió de Pagesos que t’ofereix solucions 
de qualitat a les necessitats d’assessorament i gestió tant d’empreses 
com de particulars en el sector agràri i ramader.

Visita’ns a Lleida!
o a qualsevol oficina de la 
nostra xarxa.

973 282 984

lleida@agroxarxa.com

C/ Riu Besòs, 22 baixos 
25001, Lleida

Servei integral per a la 
teva tranquil·litat

A Catalunya Ràdio va fer el programa “Cafè amb gel” i va 
col·laborar al programa “Gravetat Zero”, 

La temporada passada va estar fent un espai al programa 
de tarda “Tot es mou”.

És autora del llibre Anem a ballar?. 

Li encanta la dansa i està fent claqué i teatre musical amb 
la Coco Comin i dansa oriental a l’Escola de la Munique 
Neith.

Actualment està a la redacció del servei del Defensor de 
l’Audiència de Televisió de Catalunya.

Durant la seva trajectòria professional ha estat reconegu-
da com a millor presentadora amb varis premis, dos TP 
d’or els anys 1989 i 1990; Premi Zapping el 1996 i Micròfon 
de plata el 2004. Premi Apei (Associació de Professionals 
i Informadors de Ràdio i TV).

El 1991 va rebre el Premi Òmnium Cultural pel programa 
“Com a casa”.

Guardonada com a “Reina del Cargol” del restaurant Can 
Soteras i com a  “Reina de l’aigua” del Balneari Vichy Ca-
talà. 

Li va fer una especial il·lusió  ser la pregonera de les Fes-
tes de tardor de Lleida de fa un parell d’anys i enguany 
de ser nomenada “Mantenidora de l’Acadèmia Mariana 
de Lleida” acte dedicat a la Mare de Déu de la Cabeza de 
Vila-sana. 

Recentment ha estat premiada en la 17a edició del Festi-
val Zoom de Continguts Audiovisuals de Catalunya amb 
el premi d’Honor per a la seva trajectòria professional en 
el món de la televisió.



Joan Bellmunt
del llibre  100 anys d historia de l horta 

i la Cooperativa Agricola Practica de Lleida (1902-2002) . 

Sant Antoni Abat fou un 
monjo cristià pioner de 
l’eremitisme. És considerat 
el patró dels animals de 
peu rodó. 

Nascut l’any 251 a Coma, 
prop d’Heracleòpolis Magna. 
Va repartir els seus béns als 
19 anys i va anar a viure sol 
a la rodalia del seu lloc de 
naixement. La dieta dura i les 
feines que feia van minar la seva salut, però va viure molts 
anys (suposadament fins als 105 anys).

L’any 285 es va retirar a les muntanyes d’Egipte oriental 
on va viure 20 anys. El 305 va tornar a la vida comuni-
tària i es rodejà d’un nombre de deixebles, es diu que feia 
miracles; amb els seus seguidors va fundar dos establi-
ments a les muntanyes orientals i un altre prop d’Arsinoe.
La llegenda explica que era un gran amic dels animals i, 
quan en veia un de ferit, el guaria. Així ho va fer amb un 
porquet, que, per mostrar-li el seu agraïment, va decidir 
acompanyar-lo la resta de la seva vida; és per això que 
popularment se l’anomena sant Antoni del porquet.

Els orígens de la festa, possiblement, cal cercar-los 
a l’edat mitjana, quan un cicle pestífer, procedent de 
l’orient, es va introduir a Europa causant innombrables 
víctimes. Fou llavors que uns devots de la població fran-

cesa de Viena, que guardaven unes relíquies del 
sant, van pregar per tal que protegís la població 
d’aquell flagell que assolava persones i animals. 
A partir d’aquell moment se li va dedicar un dia 
festiu, en el qual es feien innombrables actes, 
entre ells les desfilades dels Tres Tombs,  les 
quals van arrelar fortament al segle XVIII.

La festa de Sant Antoni ha estat considerada 
una  festa anual de molta solemnitat, essent una 

de les festes que més s’ha conservat en els 
nostres pobles.

UTE JUNTA SEQUIATGE . HORTA  DE LLEIDA



Dona rural
Dolors Comes, de la Partida de Grenyana

Qui és la Dolors Comes? 
Una dona pagesa, vaig néixer a la torre familiar, 
tota la meva vida he estat vivint a la Partida de 
Grenyana, conreant les terres familiars.

Com està el món de la pagesia actualment ?
Hi ha hagut grans canvis, abans totes i tots vi-
víem de la terra i les granges, l’Horta eren fin-
ques molt petites, ens hem hagut d’adaptar als 
nous temps, ara es necessita molta terra per a 
poder viure de la pagesia.

I la dona, quin paper hi té en la pagesia ? 
Sempre hem tingut una importància cabdal, de genera-
ció en generació, les dones de l’horta, hem estat el pilar 
de les nostres llars,  hem fixat les famílies al territori, evi-
tant el seu  despoblament. 

Que et va portar a dedicar-te en aquesta professió?
Una gran estimació i arrelament per la terra, la meva fa-
mília, per part de pare i mare, sempre han estat dedicats 
a la pagesia i comparteixo la vida i el treball,  ja fa molts 
anys, amb un home pagès.

S’ha valorat poc a la dona pagesa? 
El treball de la dona pagesa no ha estat mai ni reconegut 
ni valorat, ens hem dedicat amb cos i ànima a les tasques 
agrícoles i ramaderes, compaginant-les, sense descans, 
amb les tasques domèstiques, som educadores i cuida-
dores de les criatures i persones grans, tot això fa que 
siguem un dels col·lectius que més treballa i alhora el més 
fràgil i vulnerable per les desigualtats, també comporta 
que tinguem poc temps lliure i més dificultats a l’hora 
de tenir accés i presència a llocs de responsabilitat. En 
els darrers anys moltes dones pageses han marxat cap 
a zones amb més oportunitats, això ha fet que hi hagi 
envelliment i despoblament a l’Horta

Com veus el futur de l’Horta de Lleida? 
Crec que hem de ser esperançadors, hem d’aconseguir 
que els nostres productes, de primeríssima qualitat, es co-
mercialitzin a preus justos que ens permetin guanyar-nos 
la vida, posar límits a la distribució i implicar a la ciuta-
dania perquè consumeixin productes de proximitat. Fem 
créixer de la terra els aliments indispensables per viure. 

S’ha de remarcar la importància de l’agricultura com activitat, 
no només econòmica, sino també de conservació del medi 
natural, ja que som les pageses i pagesos que hem cuidat i 
cuidem el territori on vivim i treballem.

Recomanaries una persona jove que s’incorporés al camp?
Jo crec que val la pena fer-ho, s’ha de potenciar i incentivar 
l’agricultura de qualitat amb ajuts reals i efectius, l’accés a 
la formació agrària, fomentar els projectes innovadors, com 
l’agroturisme, i afavorir tots els projectes que vagin sorgint.

A part de les feines del camp, has dedicat i dediques molta 
part del teu temps lliure a l’Associació de Veïns de la Par-
tida de Grenyana, concretament n’ets la Presidenta, que et 
va empènyer a fer aquest pas?
Sempre m’ha interessat l’associacionisme, de fet, vaig ser 
una de les sòcies fundadores, ja fa 37 anys, de l’Associació 
de Veïns, ho vaig haver de deixar al costat per la motxilla tant 
carregada que portem a les espatlles les dones pageses, l’any 
1.998, vaig entrar-hi com a tresorera  i poc després com a 
Presidenta, l’inici amb moltes dificultats, era la primera dona 
pagesa que ho era a l’Horta, va ser tot un repte el poder acon-
seguir totes les millores i necessitats per les veïnes i veïns de 
la Partida , ha estat i és una satisfacció personal molt gran, 
juntament amb tota la junta de l’Associació de Veïns,  organit-
zar totes les activitats que realitzem al llarg de tot l’any, com 
sempre promocionant la cultura popular i tradicional, però 
destacaria els actes adreçats a les dones, com són el 8 de 
març i el 15 d’octubre, tallers, sortides a concerts etc.
Com tothom, tinc una assignatura pendent, la restauració i 
recuperació del Molí de Cervià, situat al nostre entorn i que 
forma part de la nostra identitat i de la nostra història.



Pep Valls
Hortivalls

hortivalls@hortadelleida.cat

Molts coneixem el panís o blat de moro com un aliment 
destinat al consum del bestiar, però té moltes altres ma-
neres d’utilitzar-lo en la nostra alimentació. 

En un món cada cop més globalitzat, on convivim més 
amb altres cultures, descobrim altres formes ben bones 
de cuinar un aliment tan bàsic. Als països sud-americans 
el consumeixen molt, fent amb el gra tendre rallat una 

pasta de la mida d’un pe-
tit pastís i embolicant-lo 
amb la mateixa fulla el 
cuinen. Són els famosos 
tamales o pamonhas 
que poden ser dolces, 
salades o farcides de 

carn o formatge. També en 
fan molts pastissos. A Brasil en diuen bolo de milho, que 
seria com un pa de pessic del nostre fet amb farina de 
panís. En canvi, al Paraguai tenen el típic chipa guazú o 
pastel paraguayo, i a Argentina la mazamorra argentina, 
unes postres típiques elaborades amb panís, aigua, sucre 
i vainilla. 

Així doncs, hem pogut descobrir una petita part de les 
moltes maneres que es pot cuinar, sense oblidar la típica 
pinya de panís a la brasa. 

Com sempre, salut i bons aliments i deixant enrere un any 
tan difícil per a molts, desitjar-vos una feliç festivitat de 
Sant Antoni Abat. 

Bolo de milho                                                            Chipa guazú



Confraria 
Els Pagesos

Cada any per Setmana Santa, des de l’associació partici-
pem de les diverses processons que es realitzen a la ciu-
tat; La dels Dolors, la del Silenci i la del Sant Enterrament 
amb la Confraria Els Pagesos.

Actualment no hi ha massa confrares, i això ens preocu-
pa, cal recordar que des de l’any 1946 any rere any hi hem 
participat i a dia d’avui som un dels pocs gremis de la 
ciutat que encara 
s’ocupa de portar 
un Pas, concreta-
ment el de l’Oració 
a l’Hort. 

Des d’aquí voldríem 
fer una crida a tots, 
a que us animéssiu 
a participar amb 
nosaltres i així fer 
gran la confraria i 
mantindrem les tra-
dicions.

Si esteu interessats és molt senzill! Tan sols cal que ens 
ho feu saber posant-vos en contacte amb nosaltres a  

info@elspagesos.cat   



Dissabte 11 de gener
•19:30 Pregó càrrec de Mari Pau Huguet al Saló 
de Plens de la Paeria, l’acte comptarà amb un re-
cital de poemes amb acompanyament musical.

Diumenge 12 de gener
Al local social de l’Associació de Veïns de Montserrat:
•09:00 Esmorzar popular
•10:00 Tirada de bitlles
•11:00 Concurs de truites amb productes de l’Horta
•18:00 Al Teatre Municipal de l’Escorxador, 2on Aplec 
d’escala en Hi Fi de Sant Antoni. Per adquirir les en-
trades us haureu de posar en contacte amb nosal-
tres a info@elspagesos.cat o bé a la cooperativa. 

Dilluns 13 de gener
•18:30 Conferència La dona al món rural, a càrrec 
de la Sra. Maria Rovira, al local social del Pla de 
Gualda i Montcada.

Dimarts 14 de gener
•18:30 Conferència Els efectes del canvi climàtic a 
l’agricultura, a càrrec del Sr. Alfred Rodríguez Picó, 
meteoròleg i presentador de programes de televi-
sió i ràdio, al local social de la Partida de Butsènit.

Dimecres 15 de gener
•19:00 Conferència Nou decret de gestió de fer-
tilització i dejeccions ramaderes, conferència a 
càrrec del Sr. Rosend Saltiveri, al local social del 
Pla de Gualda i Montcada.

Divendres 17 de gener
•11:00 Missa en honor a Sant Antoni Abat a l’es-
glésia de la Puríssima Sang, presidida per Mon-
senyor Salvador Giménez Valls, Bisbe de Lleida i 
amb la participació de la coral “Veus Amigues”.
Durant el matí hi haurà la tradicional venda de 

Programa

panets i ciris beneïts a càrrec de la Congregació 
de la Puríssima Sang. L’església estarà oberta 
durant tot el dia i a les 19:00h es farà una segona 
missa. Als forns de la ciutat trobareu les típiques 
ferradures de Sant Antoni. 
•18:30 Encesa de la Creu dels Tres Tombs, amb 
la participació dels grallers de l’Associació de 
Veïns de Jaume I. En acabar l’acte hi haurà coca 
i xocolata per tots els participants.

Dissabte 18 de gener
9:00 Esmorzar popular a la cooperativa patroci-
nat per PLUSFRESC i el Gremi de forners de les 
Terres de Lleida.
10:15 Sortida des de la Cooperativa de carrosses, 
carros i cavalleries
11:00 Missa en honor a Sant Antoni Abat, presidi-
da per Monsenyor Salvador Giménez Valls, Bisbe 
de Lleida i amb la participació de la coral “Units 
pel Cant” a l’església de la Puríssima Sang.
12:00 Benedicció de carrosses, carros i cavalleries, 
a càrrec del Monsenyor Salvador Giménez Valls, 
Bisbe de Lleida, a l’avinguda de Blondel i desfi-
lada fins a la Creu dels Tres Tombs acompanyats 
per la batucada Ritmaos i els Gegants i Grallers 
de Jaume I.

A L’EDIFICI DE MERCoLLEIDA:
14:00 Entrega dels premis Horta de Lleida
14:30 Dinar de germanor
17:00 Ball amb l’orques-
tra Habana.
En acabar el ball, hi 
haurà la cerimònia d’en-
trega dels premis dels 
concursos. I tot seguit, 
concert.

Nota: L’organització es reserva el dret d’augmentar o dismi-
nuir algun acte si ho considera oportú.

d Actes 2020



Macarrons a la Bolonyesa
Escalopa amb xips

Flam amb nata

El menú inclou:
Pa, aigua i refrescos

PREU DEL MENÚ: 15e(IVA inclòs) 

Preguem que confirmeu l’assistència 
abans del dia 14 de gener a la Cooperativa 

o per correu a info@elspagesos.cat 

ENTRANT
Crema d’escamarlans amb pa de romesco

i picada de marisc

PRIMER PLAT 
Entremesos mar i muntanya

Amanida russa, gambes, pernil, ibèrics, formatge, 
bolero de salmó, “xupito” de marisc i salsa rosa

SEGON PLAT 
Ragut de vedella amb bolets

POSTRES 
Banda de poma de Lleida amb gelat de vainilla 

i pera amb crocant d’ametlles 

El menú inclou:
Pa, aigua, vi negre/ vi blanc, copa de cava, café, gotes i 

el brioix típic de Sant Antoni Abat

PREU DEL MENÚ: 30e(IVA inclòs)

(Aquest import inclou les taxes dels equipaments municipals ) 

C/ Les Hortes, 1
Tel. 973 16 73 06 - Fax 973 16 75 37
25150 ARTESA DE LLEIDA (Lleida)

Menu
dinar de germanor Menu infantil



Bases concurs
de carrosses, carros i cavalleries

1a Trobar-se inscrit per a tal efecte i facilitar totes les 
dades de contacte necessàries, una còpia de la ITV 
del vehicle, assegurança i carnet de conduir del con-
ductor a les nostres oficines o bé a través de la web 
www.elspagesos.cat fins a les 13.00 hores del dia 17 
de gener de 2020.

2a Tota carrossa haurà d’indicar el lema, nom o agru-
pació. 

3a Tota carrossa ha de presentar algun motiu relacionat 
amb l‘agricultura, la ramaderia o al·legoria a la festi-
vitat de Sant Antoni Abat. 

4a Tot concursant haurà d’ostentar en lloc visible el co-
rresponent número així com un logotip institucional 
que li serà donat. Cal que hi hagi una persona amb 
armilla reflectant als extrems de cada eix per evitar 
que la gent es pugui apropar a les rodes durant la 
desfilada.

5a El jurat seguirà el sistema de puntuació rigorosament, 
essent el veredicte inapel·lable. 

6a El jurat podrà, si ho creu convenient, repartir o de-
clarar desert, alguns dels premis si els concursants 
no reuneixen els mèrits mínims, així com desqualifi-
car-ne les que no compleixin la normativa.

7a El jurat es reserva el dret d’admetre al concurs i/o a 
formar part de la desfilada a tota carrossa que no 
s’adapti a les bases esmentades. 

8a Els membres del jurat a l‘hora de puntuar valoraran 
l’originalitat, l‘elaboració i els materials utilitzats en 
cada carrossa. 

9a Els concursants no podran dur publicitat de cases co-
mercials a les carrosses, carros ni cavalleries. 

10a Tots el menors que participin a la desfilada hauran 
de lliurar una autoritzacio per part dels pares, per 
escrit, als organitzadors.

11a El veredicte del jurat es donarà a conèixer en el ball 
que es celebrarà a Mercolleida.



Premis

Carrosses
1er Premi 500€

2on Premi 400€
3er Premi 300€

Tots els participants tindran un premi en efectiu per partici-
par a la desfilada en funció del compliment de les bases

NOTA: És possible que alguns d’aquests premis 
estiguin subjectes a retenció fiscal

1a Tothom pot participar en aquest concurs.

2a Els participants hauran d’elaborar ells mateixos el 
producte presentat, i haurà d’incloure productes de 
l’Horta de Lleida.

3a Per poder participar s’hauran de presentar el dia 12 
de gener al local social de l’Associació de Veïns de 
Montserrat, fins a les 11 del matí.

4a El jurat estarà format per membres de l’associació i 
les persones que aquesta designi.

5a Es valorarà: l’originalitat, la presentació i el gust.

6a El veredicte del jurat es donarà a conèixer en el mo-
ment de finalitzar el concurs i l’entrega de premis es 
durà a terme en acabar el ball que es celebrarà a 
Mercolleida.

Els participants rebran obsequis per gentilesa de:

Bases concurs
de truites

Cavalls
1er Premi 50€

2on Premi 40€
3er Premi 30€

Carros
1er Premi 150€
2on Premi 125€
3er Premi 100€



Deixem un rajolí d’oli a la paella on haurem cuit les pa-
tates i la resta de l’oli el trèiem. Llavors incorporem a 
la paella el contingut d’un dels bols i ho deixem coure 
uns minuts a foc mig.

Posem 4 làmines de pernil dolç i 4 de formatge (inter-
calades si voleu) i ho aixafem bé, seguidament afegim 
el contingut de l’altre bol, i a mesura que es va coent, 
amb l’ajuda d’una espàtula li  donem forma rodona pels 
laterals, no poseu el foc molt alt ja que ens pot semblar 
que la truita estigui feta, però potser que estigui crua 
per dins. Una vegada es separa bé pels laterals signi-
fica que ja ho podem tombar. L’ou ha de quedar ben 
quallat, així que no importa si es tomba unes quantes 
vegades, l’important és que ens quedi bé!

Ingredients
5 patates mitjanes
6 ous  
4 talls de pernil dolç
4 talls de formatge
Oli d’oliva
Sal

TRUITA AMB PATATA FARCIDA 
DE PERNIL DOLÇ I FORMATGE

1er premi
concurs de truites 2019

Pelem les patates i les tallem a làmines no molt gruixu-
des, les passem per aigua de manera que quedin netes 
i les assequem amb un colador.

Posem un raig d’oli en una paella, quan l’oli estigui ca-
lent, salem les patates i les afegim a la paella i les cou-
rem a foc mig.

Mentre tenim les patates coent, batrem els ous, i un 
cop tenim les patates cuites (ho sabrem perquè es-
taran ben tendres) les passarem amb una arpeta, per 
treure l’excés d’oli, al bol on tenim els ous batuts i ho 
barregem. Seguidament posarem a parts iguals la 
meitat de la barreja d’ou en un altre bol, que ens quedi 
meitat i meitat.

Mari Angels Garcia



El palot 
de fato

El proper dia 18 de gener, 
dins els actes de la festa 
de Sant Antoni, per tal de 
poder ajudar a sufragar 
les despeses de la festi-
vitat, tornarem a sortejar 
un “Palot de Fato”. I així 
reviurem l’antiga tradició 
de la ”Rifa del Porquet de 
Sant Antoni”. 
Podreu trobar les butlletes 
a la Cooperativa i durant la celebració dels diversos actes 
que organitzarem.

Aquí us deixem una mostra de tots els productes que 
hi podreu trobar:
1 lot de verdures de l’Horta de Lleida
1 caixa de vi
5 litres d’oli de Torres de Sanui
1 pernil
2 dotzenes d’ous
10 kg de fruita de l’horta
1 cabàs de macarrons
1 pa gegant
1 “badeixo” (bacallà)
1 dinar per a dues persones a Casa Pepita d’Alpicat
1 aventura extrema (canviable per un Spa)
1 xoriço
2 botifarres negres
2 llonganisses
1/4 de cansalada
1 lot de llegums
1 lot de conserves
1 val per a dos persones per anar a fer el Vermut a CAL JOANET
1 lot de sucs de fruita
una obra d’art cedida per l’artista Joan Bosch Marimon…
... i moltes coses més.

Ajudeu-nos a tirar endavant amb les tradicions!!

 672 753 062



veí o aquella persona que té una explotació dins de l’hor-
ta i es troba en la mateixa situació, on busquem sinergies 
entre nosaltres i, el millor de tot, comencem a donar cara 
a les nostres explotacions, no sent competència sinó sent 
companys de viatge.

El tenir un dubte i poder aixecar el telèfon i posar-lo en 
comú, el donar visualitat a les nostres explotacions.

Per que si una cosa tenim en comú és la passió per la 
nostra horta, la que ens ha vist créixer i tants fruits ens 
ha donat.

I tots els que formem part de l’associació reinventem els 
nostres negocis o bé seguim tirant endavant projectes 
familiars, creiem que l’horta ha de seguir sent prioritat 
agrària i lluitarem per donar-li el segell que es mereix.

Som una associació on en aquest primer any de vida ens 
hem establert diferents propòsits. Estem oberts a agri-
cultors i ramaders de l’horta de Lleida que s’hi vulguin 
sumar i tinguin molt clar apostar per un futur sense per-
dre l’essència.

És tant gratificant formar part d’aquesta festi-
vitat, tant a nivell personal com associatiu, tots 
recordem aquest acte festiu com a reivindicatiu, 
de festa i disbauxa.

Qui no recorda un Sant Antoni abat ben abrigats 
al voltant dels tres tombs?, podent lluir l’horta i 
les partides, on aquell dia és la nostra festivitat.
Ni les condicions climatològiques ni les baixes 
temperatures feien que ens quedéssim a les 
nostres explotacions.

M’agradaria poder transmetre els lligams que es mante-
nien fa anys enrere, on els pagesos érem una gran família, 
tots ens coneixeríem.

La despoblació de l’horta i la inviabilitat de les petites 
explotacions ha fet que la cosa anés a menys, que cada 
cop siguem menys jovent, la tecnologia ha avançat, però 
nosaltres com a persones anem perdent, molt WhatsApp 
però poca presència.

En el marc de la festivitat de l’any passat, durant el dinar, 
comença a bellugar-se la inquietud de qui som i que vo-
lem, dubtes, intercanvis d’opinió, interessos en comú 
i qui millor per a defensar-los que nosaltres que som 
fills de l’horta i som arrels que volem donar continuïtat 
al negoci.

A partir d’aquí comencem a establir-nos com un petit 
grup on fem trobades i tots aportem el company, amic, 

Anna Aragones Menchero
Presidenta

Associacio de productors   de l Horta de Lleida



En la 3a edició dels Premis Horta de Lleida 2019, que con-
voca la Paeria per reconèixer aquelles persones, entitats 
o iniciatives que treballen o han treballat pel desenvolu-
pament de l’Horta de Lleida, tant des de l’àmbit agrari 
i cultural, com per qualsevol altre aspecte i que s’entre-
guen durant les Festes de Sant Antoni van estar guardo-
nats el Sr. Antoni Chico, Sr. Josep Maria Coll i la Sra. Anna 
Aragonés.

Antoni Chico ha estat el guanyador del Premi al reconeixe-
ment de la trajectòria de promoció i desenvolupament de 
l’Horta de Lleida “un home que ha fet de pagès tota la 
vida i sempre ha estat molt vinculat a l’Horta des del món 
associatiu, el cooperativisme, el sindicalisme i fins i tot ins-
titucional, com a regidor a la Paeria”; Josep Maria Coll ha 
estat guardonat amb el Premi a al innovació en l’activitat 
a l’Horta com a “precursor de l’agricultura ecològica” i els 
premis han establert aquest any una menció especial a les 
candidatures de projectes liderats per dones, àmbit en el 
qual ha guanyat Anna Aragonés, “una dona que està des-
envolupant un projecte lligat a l’Horta per mitjà de la seva 
empresa familiar, que destaca per treballar el producte de 
proximitat i la seva comercialització”.

Premis 
Horta de Lleida 

C. Enric Pubill, 18, Altell 1a
25005 LLEIDA

Tel. 973234326 / 619964785
www.aeall.net

C. Picasso, 2 
(cantonada C. Agustins)  

25001 Lleida. Tel. 973 278 080
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Bisbe Torres, 7-9
Tel. 973 26 59 67

Governador Montcada, 11
Tel. 973 27 22 82

LLEIDA



En el marc de la 78a edició de la festivitat de Sant An-
toni, vam dur a terme el primer Aplec d’Escala en Hi Fi, 
una trobada que va comptar amb l’actuació de més de 
50 noies i nois de les associacions de veïns de Vallcalent, 
Butsènit, Torres de Sanui, Mariola i Rufea, on tots van po-
der demostrar els seus dots artístics, l’acte va tenir mol-
ta expectació i acollida, vam omplir el 
Teatre Municipal de l’Escorxador. 

La finalitat d’aquest Aplec va ser invo-
lucrar als joves de les de les diverses 
partides de l’Horta a la festa de Sant 
Antoni i així, poc a poc, anar fent gran 
la festa. 

Aquest any ja encarem amb molta  
il·lusió  la segona edició, a la qual espe-
rem que hi participi molt més jovent! 

NOTA: El Teatre Municipal de l’Escorxador té un afora-
ment limitat, tothom que hi vulgui assistir prèviament  
haurà d’haver adquirit  les entrades posant-se en con-
tacte amb nosaltres a les instal·lacions de la cooperativa 
Agrícola Pràctica.

Fitosanitaris Antoni Huguet S.L. 
Pol. Industrial El Segre pac. 707, núm. 2 • Lleida

e mail: macalramadera@macalmadera.com

Ptda. Marimunt, 23.  25196 - LLEIDA
Telèfon 973 24 87 37

Carrer de Lleida, 90
25110 ALPICAT

973 73 68 31
646 43 58 72

1er Aplec d Escala en Hi Fi 
de Sant Antoni



organització:

Col·laboració:

Agraïments:

Dipòsit legal: DL 1368/2019

Congregació
de la

Puríssima Sang

AVV del Pla de Gualda AVV del Camí de Montcada
AVV Arquès de Rufea AVV Partida Vallcalent
AVV Copa d’Or i Sot de Fontanet AVV Partida Caparrella
AVV “Les Escoles” de Torres de Sanui AVV Partida de Grenyana
AVV Marimunt AVV de Llívia
AVV Camí de la Mariola AVV Partida les Canals
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