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A conseqüència d’aquest fets i una relació una mica com-
plicada amb la junta de la cooperativa, el mes de novembre 
del mateix any  va provocar la dimissió en bloc de tota la 
junta, en aquest moment es produí un parèntesis a l’Asso-
ciació. 

No ha estat fins a l’any 2009 que amb el tancament de la 
cooperativa,  l’Associació ha tornat a renéixer, fent-se càrrec 
un altre cop  de totes les activitats culturals i lúdiques. 

Moments una mica dolents però de les cendres 
sempre se’n surt? 
Evidentment no ha estat fàcil, quan vam decidir fer-nos 
càrrec de l’Associació començàvem pràcticament de zero, 
la Cooperativa ho havia perdut tot, estàvem immersos de 
ple en una greu crisi econòmica, les 
institucions pràcticament no 
ens donaven finançament, 
les subvencions destina-
des a cultura en sis anys 
van patir unes davalla-
des d’un 80%, però 
tot i les adversitats 
estem contents per 
què hem arribat a 
dia d’avui, i amb més 
ganes que mai de 
continuar amb l’ac-
tivitat, som una junta 
jove amb moltes ganes i 
amb molts projectes.

Qui és Marc Vives?
Soc pagès, tinc 32 anys, visc a l’horta de Lleida i em dedi-

co al cultiu de fruita i cereal. Des de sempre m’ha 
agradat  dedicar-me desinteressadament  als 

altres, això suposo que m’ha portat a vincu-
lar-me en diverses entitats de caire cultu-
ral, el món veïnal, el cooperativisme, etc. 
Actualment formo part de la Comunitat de 
Regants de la Sèquia de Fontanet i de l’As-

sociació de la Festa de Moros i Cristians de 
Lleida, presideixo l’Associació de Veïns del 

Camí de Montcada i l’Associació Cultural i Re-
creativa Els Pagesos.

Què és l’Associació Cultural i Recreativa Els Pa-
gesos? 
L’ACR Els Pagesos es una entitat sense ànim de lucre que 
es dedica a organitzar diverses activitats culturals de la 
ciutat, sempre vinculades amb el mon de la pagesia, com 
la festivitat de Sant Antoni Abat i els Tres Tombs, per  
Setmana Santa amb el Pas de l’Oració a l’Hort, la nostra 
confraria surt en tres processons: Diumenge de Rams, la 
Processó del Silenci i la de Divendres Sant; a  l’ Aplec del 
Caragol hi participem amb la Penya  Els Pagesos, i com a 
gran novetat des d’aquesta edició  tindrem l’honor d’entre-
gar els Premis Horta de Lleida.

Tots els socis que aplega estan molt vinculats a l’agricultu-
ra i l’Horta de Lleida, d’aquí el seu nom. 

Molta història darrera? 
Era la secció cultural de l’antiga Cooperativa Agrícola Pràc-
tica la que s’encarregava de tots els actes  festius: viatges, 
conferències, la gestió de la sala de ball Els Pagesos etc. 

Però no fou fins el 13 de setembre de 1979 (segons la do-
cumentació que hem recopilat) que l’Associació va aprovar 
uns estatuts i es va constituir com entitat independent de 
la Cooperativa, tot i això sempre hi va estar vinculada. 

L’any 1992, la Cooperativa Agrícola Pràctica, en canviar 
d’emplaçament, va entrar en una situació econòmica molt 
difícil que la va empènyer a vendre part de les seves ins-
tal·lacions, una d’elles era la sala de ball, que fins aleshores 
l’havia estat gestionant l’Associació.

L’Entrevista
a Marc Vives

per Teresa Mayoral i Seró 



Qui pot ser soci?
Tothom que vulgui  en pot formar part. 

Avui a Lleida es l’única associació que d’alguna 
manera aglutina tota l’Horta?
Sí! Tenim la sort que els nostres socis formen part de les 
diverses partides que integren l’Horta de Lleida. 

Desig per aquesta pròxima festivitat de Sant An-
toni i els Tres Tombs 2017
A mi m’agradaria molt que hi hagués una alta participació 
de carrosses, carros, cavalleries i que la gent participés 
activament de totes les activitats que hem organitzat, que 
aquest any són moltes! Pregó, conferències, concursos 
gastronòmic, tirada de bitlles, etc.  i sobretot la gran festa 
de comiat amb dinar i ball, on esperem  poder reunir a totes 
les partides que formen l’Horta de Lleida .

En definitiva, que tinguem una 
bona festa de Sant Antoni!

elspagesos.cat

@ACR_els_pagesos

/ACRelspagesos

PACO ESTRUCH
fotografia



Dissabte 14 de gener
• 19:30 Pregó a càrrec de 
  Tomàs Molina al Saló de Plens 
  de la  Paeria

Diumenge 15 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 coques amb productes de l’horta 

Dimarts 17 de gener
• 11:00 Missa en honor a Sant Antoni Abat a l’església 

de la Puríssima Sang, presidida per Monsenyor Salva-
dor Giménez Valls, Bisbe de Lleida

Durant el matí hi haurà la tradicional venda de panets 
i ciris beneïts a càrrec de la Congregació de la Puríssi-
ma Sang. 

Als forns de la ciutat trobareu les típiques ferradures 
de Sant Antoni.

• 19:30 Conferència “Sant Antoni i els Tres Tombs: lle-
genda, història i tradició” a càrrec de l’historiador de 
Cultura Popular i Tradicional Jordi Curcó i Pueyo, a l’Au-
la Magna de l’Institut d’Estudis Ilerdencs

Dijous 19 de gener
• 19:30 Conferència: “Perspectives de la fruita a Lleida” 

a càrrec d’Ignasi Iglesias, al local social de Butsènit

Divendres 20 de gener
• 19:30 Diàlegs Culturals:  “Sant Antoni i el dimoni!. Un 

repàs a les festes de Sant Antoni a Mallorca”,  al Cen-
tre de Cultura Popular i Tradicional de Lleida a càrrec 
de Pere Joan Martorell.

Organitzat per: Centre de Cultura Popular i Tradicional 
de Lleida, Associació de Cultura Popular i Tradicional 
Aurembiaix i Associació Cultural i Recreativa Els Pa-
gesos de Lleida.

Programa
d’Actes

2017



Programa
d’Actes, 2017

El Pregoner
Tomàs Molina

Tomàs Manel Molina i Bosch, va néixer a Badalona el 26 de 
setembre de 1963. És un meteoròleg i presentador de tele-
visió català. Casat i amb tres fills, és llicenciat en Física per 
la Universitat de Barcelona i periodista col·legiat.

Actualment és cap de meteorologia de Televisió de Cata-
lunya i meteoròleg sènior del SAM, Serveis Audiovisuals 

de Meteorologia, d’Activa Multimèdia Digital. El SAM 
produeix el canal temàtic de meteorologia Canal 

Méteo, a més a més d’aplicacions interactives i 
meteorologia per a xarxes de cable i Internet, te-
lefonia i premsa.

Periòdicament el podem veure presentant l’es-
pai d’El Temps a TV3 just després del Telenotí-

cies, i al 3/24. També ha presentat i dirigit repor-
tatges de divulgació sobre el canvi climàtic i riscos 

ambientals. Des del 20 d’abril del 2009, presenta el 
programa Espai Terra, que tracta sobre la meteorologia, la 
natura i el medi ambient en general.

A nivell internacional és vicepresident de l’Associació Inter-
nacional de Meteoròlegs als Mitjans de Comunicació i pre-
sident interí de la Comissió Europea sobre la Comunicació 
del Canvi Climàtic.

També va ser membre de la ponència CRECE sobre la per-
cepció social i l’estat de la ciència a Espanya.

A nivell nacional és membre del Consell d’Administració del 
Servei Meteorològic de Catalunya i president del Consell 
Català de la Comunicació Científica. També és professor 
de Pronòstic Meteorològic del Màster de Meteorologia 
de la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona. Re-
centment va ésser comissari de les exposicions “Apropa’t a 
la Ciència “ i “Activa’t!” sobre les innovacions tecnològiques 
de la CCRTV. També ha estat comissari de “Protagonista en 
verde” de Punto Radio.

Dissabte 21 de gener
• 9:00 Esmorzar popular a la cooperativa patrocinat 

per PLUSFRESC i Gremi de forners de les Terres de 
Lleida.

• 10:00 Sortida des de la Cooperativa de carrosses,      
carros i cavalleries

• 11:00 Missa en honor a Sant Antoni Abad, presidida 
per Monsenyor Salvador Giménez Valls, Bisbe de Llei-
da i la participació de la coral Sant Anastasi a l’esglé-
sia de la Puríssima Sang.

• 12:00 Benedicció de carrosses, carros i cavalleries 
a l’avinguda de Blondel i desfilada fins a la Creu dels 
Tres Tombs.

A l’edifici de Mercolleida:

• 14:00 Entrega dels premis Horta de Lleida 

• 14:30 Dinar de germanor 
• 17:00 Ball de fi de festa amb 

l’Orquestra Mediterrània

Durant la mitja part del 
ball hi haurà la cerimònia 
d’entrega dels premis 
dels concursos.

Nota: l’organització es reser-
va el dret d’augmentar o dis-
minuir algun acte si ho considera 
oportú.



Farà aproximadament un any i mig l’Associació Cultural i 
Recreativa Els Pagesos, conjuntament amb la Comissió 
per la Dignitat, va començar a tramitar la recuperació de 
tota la documentació confiscada l’any 1938, durant la Gue-
rra Civil Espanyola, al Sindicat Agrícola i Cooperatiu de 
Lleida i  al Sindicat Oficial Societat Agrícola Pràctica de 
Lleida, que es trobava a l’Arxiu de Salamanca.

El passat mes de juliol es va fer realitat l’entrega de tota 
la documentació en un acte amb el conseller de Cultura, 
senyor Santi Vila, a l’Arxiu Nacional de Catalunya a Sant 
Cugat del Vallés, on es va desplaçar una representació de 
l’associació.

Recuperació 
de la memòria 

històrica 

Per tal de preservar i conservar ade-
quadament tota aquesta docu-
mentació es va arribar amb un 
acord amb l’Ajuntament de Llei-
da per deixar-la en dipòsit a l’Ar-
xiu Municipal.

L’acte d’entrega es va realitzar 
al saló de plens de la Paeria i va 
comptar amb la presència de l’al-
calde de la ciutat, senyor Àngel Ros; 
el regidor de l’Horta, senyor Félix La-
rrosa, i el senyor Pep Cruanyes, president de la Comissió 
per la Dignitat.

Tots els socis interessats en  consultar aquest fons podeu 
adreçar-vos a l’espai web creat especialment amb aquesta 
finalitat: ahistoric.elspagesos.cat



Qui és Irene Mayoral?
Irene Mayoral és mestra i pedagoga de professió i de voca-
ció.  però en el temps lliure és pagesa de vocació en l’explo-
tació familiar on qualsevol cop de mà s’agraeix.  

Es pot compaginar ser mestra i pagesa a la vegada?
En el meu cas no hi ha cap problema perquè totes dues fei-
nes m’agraden però per ser eficient cal separar temporal 
i mentalment una de l’altra. Quan estic a l’escola sóc cent 
per cent mestra però en arribar a casa l’escola es queda a 
la porta i  el problemes a resoldre són els recs, les nòmines, 
la DUN, l’assegurança...

Creus que estem davant d’una professió eminent-
ment per al sexe masculí?
En l’actualitat continua essent masculina per tradició, però 
en realitat penso que no importa en absolut. 

Com veus el lloc de la 
dona avui al camp?

Penso que encara 
costarà arribar a 

ser una professió 
igualitària, però, 
objectivament, 
no hi veig cap 
problema per-
què una dona 
pugui portar una 

explotació agrí-
cola.  

Experiència 
i paper de la DONA
en el sector agrari

de Lleida
per Teresa Mayoral i Seró

Per portar avui una explotació agrícola-ramadera, 
tant per un home com per una dona, creus que s’ha 
de tenir formació acadèmica?
Penso que és fonamental la formació ja que és molt com-
plexa per la quantitat d’aspectes que cal tenir en compte 
des del comptable, laboral, fins al de producció on cal tenir 
un domini dels adobats, insecticides,  herbicides, ecologia, 
sistemes de rec...

Cal un control de les despeses però alhora s’ha de fer una 
producció de qualitat i una bona comercialització.

Un home o dona pagesa ha de dominar tot això i per tant la 
formació és imprescindible tan inicialment com de manera 
continua al llarg de la vida laboral.



BENVINGUDA                

Gotet de vermut
 amb pinxo d’olives                   

                              

APERITIU AL PLAT                      

Coca de recapte                

Xupito de formatge amb melmelada de fruits vermells                    

Mini amanida de rull de cabra amb taronja i fruits secs                

Pa de vidre amb tomàquet                       

Encenalls de pernil                    

Bolero d’amanida russa amb tonyina                     

Esqueixada de bacallà                  

                              

SEGON PLAT      

(un a triar)                                           

Confit d’ànec amb pera de Lleida                       

o                      

Bacallà a la mel                       

                              

POSTRE                                              

Peres de Lleida al vi                    

                                                    

El menú inclou:

Pa                     

Aigua                  

Vi negre / Vi blanc  (de Lleida)                  

Copa de cava                   

Café i gotes                   

PREU DEL MENÚ:   25 €  (iva inclòs)    

                                                                 

Servei de barra de bar a preus populars     

MENÚ 
del  dinar

de germanor
Macarrons

Escalopa amb xips 

Gelat 

El menú inclou:

Pa, aigua i refrescos

PREU DEL MENÚ INFANTIL:    15 €  (iva inclòs)

Preguem que confirmeu l’assistència 
abans del dia 17 de gener a la cooperativa 

o per correu a info@elspagesos.cat

A l’hora de comprar els tiquets 
s’haurà de triar el segon plat.

MENÚ 
infantil



Quiabos, Jilós, 
Biquinhos, 

Couve, Maxixe
per Pep Valls 

(HORTIVALLS)

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

Tel. 973234326 / 619964785
www.aeall.net

Segurament, a molts, aquests noms us sonaran estranys, 
a mi personalment també fins aquest any. Sóc el Pep Valls 
i em dedico a l’horticultura, i aquest any he plantat tots 
aquests cultius nous per a mi, d’origen brasiler i africà.

M’ha sorprès el tipus de planta, el gust, els colors, tot un 
món desconegut de nous cultius, boníssims els quiabos o 
ocra, planta de la família de les malvàcies, impressionants 
les seves flors i gustosos els seus fruits, tan guisats com 
fregits, originals els jilós de la família de les solanàcies 
semblant a les albergínies amb un toc amarg, potents els 
picants, biquinhos, bodes, dedo de moça, havaneros, grocs 
i vermells, picants i no tant picants, infinitat de colors al 
camp i gust al plat, molt bona també la couve, de la família 

de les bràssiques  o cols, un tipus de 
col que es cull fulla per fulla, molt 

utilitzada per a fer moltes re-
ceptes de menjars, com 

la feijoada, estrany el 
maxixe o pepino africà 

de la família dels co-
gombres, recobert 
de petites espines i 
que es menja ama-
nit o guisat, tot un 
món de nous cultius 
que també s’adap-

ta al nostre calorós 
estiu, i que m’han fet 

gaudir una mica més de 
la meva feina.

Bona festivitat de Sant An-
toni, i us animo a provar noves 

receptes i nous cultius que al fi no 
deixa de ser cultura i saviesa.

Salut i visca Sant Antoni Abat !!!

Gran Passeig de Ronda, 3
entresòl dreta 

25002 Lleida

Tel. 973 278 080



Bases concurs
de carrosses, 

carros i cavalleries

1ª Trobar-se inscrit per a tal efecte i facilitar totes les da-
des de contacte necessàries a les nostres oficines o bé 
a través de la web www.elspagesos.cat fins a les 13.00 
hores del dia 20 de gener del 2017. 

2ª Tota carrossa haurà d’indicar el lema, nom o agrupació. 

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

4ª Tot concursant haurà d’ostentar en lloc visible el corres-
ponent número que li serà donat. 

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

6ª El jurat podrà, si ho creu convenient, repartir o declarar 
desert, alguns dels premis si els concursants no reu-
neixen els mèrits mínims, així com desqualificar-ne les 
que no compleixin la normativa.

7ª El jurat es reserva el dret d’admetre al concurs i per tant 
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’ori-
ginalitat, l‘elaboració i els materials utilitzats en cada 
carrossa. 

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

10ª El veredicte del jurat es donarà a conèixer en el ball de 
fi de festa que es celebrarà a Mercolleida.



Bases concurs
de coquesPremis

1ª Tothom pot participar en aquest concurs.

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

3ª Les coques podran ser dolces o salades.

4ª Per poder participar s’hauran de presentar el dia 15 de 
gener al  local social de l’Associació de Veïns de Mont-
serrat, fins a les 11 del matí.

5ª El jurat estarà format per membres de l’associació i les 
persones que aquesta designi.

6ª Es valorarà: l’originalitat, la presentació i el gust.

7ª  El veredicte del jurat es donarà a conèixer en el moment 
de finalitzar el concurs i l’entrega de premis es durà a 
terme durant el ball de fi de festa, que es celebrarà a 
Mercolleida.

Carrosses
1er Premi 600€

2on Premi 500€

3er Premi 400€

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

Carros
1er Premi 150€

2on Premi 125€

3er Premi 100€

Cavalls
1er Premi 50€

2on Premi 40€

3er Premi 30€

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



1er Premi concurs 
gastronòmic 2016

Sílvia Alrich Calvet

Recepta:

Per  començar s’ha de fer una capa de base amb pa de  
motlle, després s’unta amb el formatge. A continuació, 
un cop les truites estan fredes, es tallen a tires i s´in-
tercalen per sobre del pa de motlle. Un cop realitzat, es 
posa la salsa de tomàquet per sobre, cobrint les tires de 
truita. Després, es posa una altra capa de pa de motlle a 
sobre d´aquestes; i per acabar tornem a untar pa amb 
formatge. Com a decoració sobre aquest pastís fem els 
quadres amb la remolatxa i els intercalem pintant amb 
la crema de carabassa. Per acabar posem els animals 
confeccionats i ja està preparat per a menjar.  

Bon  profit!

Ingredients:
• Pa de motlle (sense crosta) 
• Formatge d’untar (Philadelphia)
• Salsa de tomàquet (casolana)
• Una truita d’espinacs
• Una truita de patata i ceba
• Crema de carabassa
• Remolatxa

Decoració per confeccionar animals:
• Dues peres conference
• Raïm
• Ravenets
• Claus pebre negre

Joc d’escacs
amb eriçons 

i ratolins



De quan era
festa gran
per Teresa Mayoral i Seró

L’Andreu i la Lolita: una llarga vida plegats 
celebrant Sant Antoni

El primer record que te l’Andreu de la celebració de Sant 
Antoni Abat és de fa vuitanta anys. En aquells moments el 
seguici sortia de la seu de la cooperativa,  al carrer de Sant 
Anastasi, i a més de dos o tres carrosses, desfilaven carros 
i cavalls. Marxaven fins la Sang, on tenia lloc la missa i la 
benedicció. En acabar, es tornava cap a la cooperativa i es 
tancava l’acte fent un brindis amb moscatell. Llavors no hi 
havia ni dinars ni balls, eren altres temps.

La conversa amb l’Andreu i la Lolita, a la partida de Llívia, 
transcorre amable i distreta, i plena de records entranya-
bles de les múltiples celebracions de Sant Antoni  viscu-
des per ells.  M’ensenyen la foto de la seva participació fa 
una pila d’anys, conduint un tractor Deutz D15, tirant d’una 
carrossa feta per l’Esteve Ribes.

Aquest tractor, per cert,  el continuen conservant i el seu 
fill el cuida com si es tractés d’una obra d’art. “Encara esti-
raria una carrossa, és valent aquest tractor!”, comenta l’An-
dreu. La Lolita recorda com ella mateixa l’utilitzava alguna 
vegada fent feines al tros.  A l’acte els faig una foto posant 
orgullosos al costat de la vella màquina fidel.

Amb els ulls emocionats, l’An-
dreu i la Lolita, expliquen el 
seu primer Sant Antoni ja 
de casats, i com van viure 
tota aquella celebració 
d’una manera molt i molt 
especial.  Aleshores es 
feia tot al carrer Paer Ca-
sanovas. I després, ja amb 
el grup d’amics, any rere 
any al Royal!

Passat el Nadal, ja es co-
mençaven a preparar les carros-
ses  i els guarniments  per a la gran 
festa dels pagesos. Llavors hi havia molta 
devoció a Sant Antoni, aquell vell monjo de vida retirada i 
exemplar. “Carai, és el nostre patró!”, exclama l’Andreu. “Era 
festa gran i tots hi érem, joves i grans. Hi havia competició 
entre les partides i tot ho fèiem entre tots”. Els records i 
l’emoció se li amunteguen al cap i a la veu. 

Per Sant Antoni de l’any 1951, l’Andreu era al quarter de 
Lleida fent la mili, estava nevant i tot feia pensar que no 
podria sortir la desfilada. Amb la bicicleta , però, es va anar 
cap a la torre i de sobte va arrencar a ploure i gràcies a això 
es va poder dur a terme tota la celebració.

“Cada any estem contents i anem a ballar i fem festa, però 
el jovent no hi es”, es lamenta l’Andreu. “La festa poc a poc 
semblava anar a menys, però ens alegra veure que darrera-
ment un grup de joves ha reprès amb ganes l’organització  
de la diada del nostre patró”.

Expressem el nostre desig de que aquest any el bon exem-
ple de l’Andreu i la Lolita ens serveixi d’estímul per recupe-
rar l’esperit de Sant Antoni i que torni a ser festa gran per 
a tots els pagesos.



Cuina a Lleida 
amb productes 

de proximitat

A Romeu Restaurant tenim una oferta gastronòmica en-
voltada d’un entorn tranquil i romàntic.

La nostra essència és oferir petits moments de plaer i 
emocionar els nostres clients amb una cuina dissenya-

da amb productes de qualitat fets a 
casa.

Disposem d’una carta amb 
diferents estils de plats i 

tapes,  i d’un menú diari 
que elaborem cada dia 
utilitzant i treballant  pro-
ductes de temporada i de 
proximitat.

Són característiques les 
fruites com la poma, la pera 

i el préssec de Lleida que uti-
litzem per fer amanides, postres 

i guarnicions de carns i peixos.

Les verdures com els carabassons, carabasses, cogom-
bres, tomàquets, pebrots verds i vermells, són conreades 
artesanalment i ens arriben al restaurant directament del 
pagès.

Els caragols, un producte molt típic de les nostres terres, 
la figa coll de dama d’Alguaire durant la temporada i l’oli 
d’oliva verge d’El Soleràs complementen la nostra oferta.

Utilitzem productes de proximitat perquè valorem la qua-
litat dels nostres plats i per oferir sempre el millor als nos-
tres clients.

Bon profit!

MANOLO ZAMORA
fotografia

Restaurant
Romeu

Cavallers 40
25002 Lleida
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