Dibuix: EVA ELIES TILLÓ

XXXIVa Fira de Santa Caterina
XXXIIIa Fira del gos caçador
XIVa Fira de l’oliva Arbequina

Av. Borges Blanques
Tel. 973 16 01 66 - Tel. Mòbil 619 977 427
25140 ARBECA (Lleida)

BAR RESTAURANT
NOVA ARBECA
ESMORZARS I MENÚS
Tots els dies
ESMORZARS DE FORQUILLA I GANIVET
I MENÚS ESPECIAL FIRA A 12 €
C/ Del Sol, 2
ARBECA
TELS. 973 149 037
692 445 981

Salutació
Passejar per la fira de Sta. Caterina, és una tradició molt
arbequina.
Som ja a les portes de la 34a Fira de Santa Caterina, la Fira
de l’oliva arbequina i del gos caçador, la nostra Fira. Un
esdeveniment que forma part de la vida dels arbequins i
arbequines des de fa molts anys. Fer un tomb pels Portals i
la Costa del Pou tot remenant per les parades i regatejant els
productes ofertes, té un grau de socialització que desborda
les trobades que podem tenir amb els veïns i veïnes al llarg
de l’any.
Tots ens saludem i moltes vegades retornem paraules que havien quedat
pendents des de la Festa Major. Les famílies passegen i els més petits admiren
la multitud de parades, les firetes, la gernació de tot aquest entorn rural, que
és una tradició que va passant de pares a fills i que volem conservar. La Fira té
una olor especial que, com a bàlsam procedent de l’oliva, ens fa entrar en un
temps humit o fred, que fa pocs dies ni albiràvem. Hi entrem reforçats per un bon
esmorzar de llonganissa amb fesols amanits per potents trossets de bitxo.
Des de sempre, s’ha intentat innovar i diversificar els esdeveniments de la Fira
per entretenir a vilatans i visitants. Ho fem de forma que, des del divendres a
la vesprada fins a la nit del diumenge, es succeeixen una rècula d’actes dirigits a
distintes fraccions dels nostres residents; de manera que hem convertit la Fira en
una petita Festa Major.
Seguint el programa, enguany podrem viure una experiència gastronòmica sota
el puntal del turisme, el tast birra i tapa amb més participants i la música dels
Comandants de Tros. El dissabte, cursa i una mica de la Guilla Teatre per a la
mainada, i a mitja tarda, reconeixement a una arbequina il·lustre que va tenir
el somni de volar, en Jordi Perelló ens aproparà a Raimunda Elies. Tancarem la
jornada amb el concert dels Pachucos i el ritme d’en Narcís.
Obrirem el diumenge, molt més atapeït, amb l’esmentat esmorzar, les parades,
la trobada de country, l’ensinistrament caní, el sembrar i llaurar tradicional i la
prova d’un mercadet d’antiguitats i de segona mà que es vol quedar si el poble li
dona viabilitat. Sense oblidar l’exquisidesa del codonyat elaborat per l’Associació
de Dones l’Olivera Arbequina. I com a punt i final de la Festa: el grup de teatre
Rellotge de Sorra Garriguenc, ens oferirà una dramatització sobre part de la vida
de na Raimunda Elies amb l’obra “La dansa de la pluja”.
Un cap de setmana farcit d’activitats per entretenir i gaudir del poble. Per fernos recordar que som poble i que en nosaltres resideix la força per tal que la
Fira esdevingui un èxit; per arrelar-nos a les nostres tradicions i per canviar el
què majoritàriament creiem procedent. Una festa que l’hem de celebrar tots,
sense limitacions, on totes les creences són compatibles sempre que el respecte
i la veritat vagin per endavant. On la veritable Justícia vagi regulant el què és
just i ètic i el que és reprovable. On les lleis socials s’adaptin a la realitat i a les
necessitats actuals i no s’assentin en monolítiques estructures pròpies del temps
que definitivament hem de superar.
Viviu la Festa en llibertat. Ens veiem a la Fira.
Joan M. Simó i Falcó, Alcalde

Programa
DIVENDRES 24 DE NOVEMBRE
19:00h / OLEOTURISME COM A PUNTAL DEL TURISME GASTRONÒMIC a càrrec
d’Ariadna Boixader de l’empresa Olea Soul.
“Viure una experiència gastronòmica” a càrrec de Montse Freixa del Restaurant
El Castell de la Floresta.
En finalitzar la xerrada hi haurà una degustació i harmonització de diferents tipus d’olis
i productes.
Lloc: Sala La República.
21:30h / TAST BIRRA i TAPA amb la participació dels artesans de
Cerveses Ponent i La Fortalesa dels Vilars, amb les tapes de conserves de Mos de Tros i tast de productes Alcri Gourmet.
Amenitzat pel grup COMANDANTS DE TROS.
Lloc: Sala Polivalent del Centre Cultural Municipal.

DISSABTE 25 DE NOVEMBRE
9:00h / Iª TRAIL RUNNING SANTA CATERINA
Hi haurà dues opcions:
13,5 Km (cursa / caminada) 200 m D+
23,5 Km (cursa) 600m D+
Places limitades.
Lloc sortida: Plaça Lluís Companys.
17:00h / Espectacle infantil: “L’hort de Can Pitrocs” a càrrec de la Guitlla Teatre. Un espectacle familiar amb màscares, titelles i molta música.
“L’Hort de Can Pitrocs és una història que ens parla del naixement d’una amistat basada en
la necessitat d’ajudar i ser ajudats, i que perdura en el temps tot i els diferents rumbs de la
vida. Un conte que ens narra el dret de pertànyer a una terra, respectant-la, amb la forta
convicció de voler arrelar-hi, i alhora sobre la llibertat i la necessitat de viatjar i conèixer la
immensitat del món.”
Lloc: Sala Polivalent del Centre Cultural Municipal.

Programa
18:30h / Acte inaugural de la Fira i entrega de
premis del concurs “Un cartell per la fira”.
Conferència “Raimunda Elias, el somni de volar d’una dona” a càrrec de Jordi Perelló Miret.
Lloc: Sala Màrius Torres.

00:30h / Nit de versions amb HEY PACHUCOS i NAR6 SOUND
Lloc: Sala Pol ivalent del Centre Cultural Municipal.

DIUMENGE 26 DE NOVEMBRE
Durant el matí / Tradicional MERCAT FIRAL.
A partir de les 9:00h / Esmorzar popular de Fira: llonganissa amb fesols.
Lloc: Av dels Portals (davant del Bar Texas).
De 9:00h a 14:00h / I Mercat d’antiguitats i de segona mà.
Lloc: Av de les Garrigues.
De 10:00h a 12:30h / “Lo sembrar” , a càrrec de l’Associació Cultural Mossos i Carreters
d’Albelda (Franja d’Aragó). Demostració de
preparació de la terra, llaurar i sembrar amb
animals.
Lloc: Final de la Costa del Pou.

Ctra. Bellpuig a Flix, s/n.
Pol. 7 Parc. 286-C
25140 Arbeca (Lleida)
Tel. 973 16 01 98
Fax 973 16 07 30
E-mail: pref.teixido@megacceso.com

Programa
De 10:30h a 13:30h / Desfilada Canina i mostra de gossos. Concurs de bellesa,
ensinistrament, rastre, protecció, defensa i dog dàncing a càrrec de Club Agility
Alpicat.
S’entregaran premis als 3 millors en les categories de cadells, joves i adults. I també
es premiarà el millor exemplar presentat a la Fira. Inscripció gratuïta a partir de les
9:30h.
Lloc: Final de la Costa del Pou.
De 10:30h a 13:00h / Matinal de Country organitzat pel Grup de Country Dry
Land d’Arbeca.
Lloc: Sala Polivalent del Centre Cultural Municipal.
Durant el matí / II Concurs de Codonyat Casolà, amb importants premis i detalls per a tots els participants, a càrrec de l’Associació de Dones L’Olivera Arbequina. A les 13:00h es farà públic el veredicte del Jurat. Confecció de codonyat casolà
al seu estand.
Lloc: Av dels Portals.
19:00h / Teatre “La dansa de la pluja” amb la companyia El Rellotge de Sorra
Garriguenc.
“ L’obra es desenvolupa a Londres l’any 1955 i gira entorn a la vida de Raimunda Elias Marca
(Arbeca 1911- Londres 2001), que va ser la primera dona de Catalunya a obtenir la llicència
de pilot de vol sense motor. Es reflexa la vida de les exiliades. Tot això amb un toc d’humor.”
Lloc: Sala d’actes de l’Abadia.

C/ Forn, 25 - Arbeca
Us desitja bona Fira!!

Restaurant dins la
mostra gastronòmica
de les Garrigues i
especialitat en
esmorzars de
forquilla.

Bona
Fira!

www.laplacetarestaurant.cat
25140 ARBECA

Tel. 695 813 297
Pl. de l’Esglesia, 7

Agent d’ Assegurances

Ramon Sans Palau
TOT TIPUS D’ASSEGURANCES
AL SEU SERVEI
C/ Major, 18 entresòl - 25140 ARBECA - Tel./Fax 973 160 319

Mercat
antiguitats

MERCAT FIRAL 26 DE NOVEMBRE:
Avda Portals, Carrer Anselm Claver i Carrer del Pou.

José Luís de la Vega Puerta
Mª Àngeles Sáez Solanes
Assessors titulats per la Generalitat de Catalunya
C. Dr. Trueta, s/n - 25400 Les Borges Blanques
Telèfons: 973 14 27 62 / 629 06 33 15 / 609 91 75 01

Dibuix: GEMMA MIQUEL SOLÉ

Ajuntament
d’Arbeca
www.arbeca.cat

municipis, territori i tu

Espai Cèsar Martinell
Agrobotiga i Oficina de Turisme
Us desitgen Molt Bona Fira de Santa Caterina

Dibuix: ARIADNA CORTECANS SAFONT

