
Melcior i Albaflor Gaspar i Dolldargent Baltasar i Ditsdeseda
Representen la natura i la terra; la biodiversitat i 
la conservació ambiental; l'or del Segre i el nostre 
territori.
Procuren que tinguem un planeta net i bonic i 
per això ens recorden com conviure i respectar 
l'entorn on vivim. 

Representen allò intangible i misteriós; l'univers i 
la màgia; la curiositat i la saviesa; les llegendes i el 
món dels somnis. 
S'encarreguen de despertar-nos la curiositat per 
tot allò que ens envolta i que potser encara no 
coneixem. Són una font de saviesa i els agrada 
veure'ns aprenent i descobrint nous móns.

Representen la humanitat, les cultures 
d'arreu i les persones que les fan el món 
canviant i viu. 
Treballen perquè les persones s'enten-
guin i es respectin i els agradaria que 
tothom s'ajudés i estimés en un món lliure 
i igualitari.

És temps de festes i sí, sí, tot això ho podeu trobar a Balaguer durant aquests dies que ens esperen!

Podeu buscar l'estel d'Orient per les balconades de la ciutat; podeu rebre les Patgesses i els Reixos; podeu patinar a la 
pista de gel i, fins i tot, podeu intentar trobar la soca sota l'arbre de la plaça; podeu passar hores i hores al Cosmolúdic, 
i fins i tot, podeu fabricar la vostra pols d'estels! Però tot això no és el més interessant que podeu fer. 

Creiem que les persones que vivim a Balaguer ens mereixem escollir com volem que siguin les nostres festes i, des 
d'enguany, s'enceta el projecte que ha de permetre que cada persona que ho vulgui, trobi l'espai on pensar, debatre, 
construir i fins i tot deconstruir el que fins ara tenim. Tinguem els ulls oberts, perquè els propers mesos la ciutat posarà 
a l'abast de totes, de tota edat i condició, una sèrie de plataformes on qui vulgui s'informi, comuniqui i participi en les 
propostes aportades per fer les festes més participatives. 

Esperem que l'Edició de Nadal serveixi per anar obrint boca i, amb tota la il·lusió del món, us desitgem unes molt 
bones Festes i que els Reixos us portin moltes ganes de cocrear la ciutat!

COSMOLÚDIC

EL NADAL A CASA NOSTRA

El Cosmolúdic és l’espai on els més 
petits poden jugar, aprendre i preparar 
la rebuda dels Reixos.
I... shhhht , no ho digueu a ningú, però 
potser algun dia hi aniran les Patgesses. 

Els Reixos són personatges màgics, 
arribats de molt lluny i que la nit del 5 
de gener passaran a repartir consells, 
saviesa i regals. Aquest any els rebrem 
a l'església de Sant Domènec i, un cop 
allà, recorrerem l’avinguda de Pere III 
i anirem fins a la Casa de la Paeria 
vorejant el Segre pel marge esquerre. 

IG: culturaBalaguerEl COU sorteja invitacions per a qui capti 
la millor imatge de l'estel d'Orient i 
l’etiqueti a instagram. 
*més info al web: concursnadal.balaguer.cat

Pots pintar aquest dibuix.

#NadalBalaguer
#oneslesteldeNadal

Segons la ciència, estem fetes de les partícules que van sortir fa milers i milers d'anys dels estels; així doncs, som pols 
d'estels. És per això que hem pensat que, perquè l'estel d'Orient arribi fins aquí i condueixi les Patgesses i els Reixos, 
hem de mostrar-li on som. Ens caldrà construir un element per elevar un petit punt de llum quan arribin les Patges-
ses a la plaça del Pou i durant la Cavalcada perquè els Reixos arribin a la Casa de la Paeria. Podeu fer-vos-el vosaltres 
a casa o a l'escola o venir al taller que farem a la Fira dels Alls. 

Ah, i estigueu ben atentes perquè si voleu saber més coses sobre el cel del Montsec, haureu 
de buscar l'estel d'Orient mentre migra per diferents balcons de la ciutat durant aquestes festes.

LA SOCA
"Caga soca de Nadal, caga torrons i pixa vi 
blanc, no caguis arengades que són salades, 
caga torrons que són molt bons! Si no 
cagues res garrotada et donaré!"

Amb aquesta cançó, la mainada colpeja 
aquest tronc màgic la nit de Nadal 
perquè “cagui” regals.

LES PATGESSES
Cada any els Reixos donen atributs 
màgics a tres balaguerines perquè els 
ajudin a conéixer les veïnes de la ciutat. 
Des que venen, seguint l'estel d'Orient, 
fins que arriben els Reixos, elles s'enca-
rreguen de recollir les cartes, apuntar 
adreces i esbrinar si a Balaguer hem 
complert amb tots els valors que 
representen.

Nit de Reixos
Jos

ep
 Carner Ribalta*

Vaig ser jo qui va posar nom a les 
Patgesses. A elles i a totes les 
fades que apareixen al meu llibre
“Les fades de Montmur”, escrit 
l’any 1973.

* Escriptor i polític, nascut a     
Balaguer l’any 1898. El 1985 
va rebre la Creu de Sant Jordi. 
El 1988 moria a Califòrnia.

El Sereno té totes les claus de la ciutat i és 
l’encarregat d’obrir les cases perquè els 
Mags hi deixin els regals. 

I el Sereno, què hi pinta?

Fira dels Alls / Mercat de Santa Llúcia

S T    D O M E N E C H

POLS D’ESTELS

CONCURS D’INSTAGRAM

C A S A  D E  L A  PA E R I AAV.  P E R E  I I I

Del 27 de desembre al 5 de gener
De 10.30 a 13.30 i de 16.30 a 20.00

(1 de gener tancat)

FIRA DELS ALLS
El 1424 consta la celebració a Balaguer 
de la Fira dels Alls, també Fira de Sta. 
Llúcia, coincidint amb l'època de 
sembra d'aquest bulb a les nostres 
terres. Valorant l'antiguitat i la particu-
laritat d'aquest fet, Balaguer ho adapta 
a la situació actual i esdevé la Fira dels 
Alls i Mercat de Sta. Llúcia. Aquest any, 
a més, amb nadales per jamaicanes.
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