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360 NENS I NENES
DE L’AULA
MUNICIPAL
DE TEATRE
PARTICIPARAN AL
CARNAVAL 2003
La ciutat de Lleida s'està preparant per
viure un dels Carnavals més divertits i
espectaculars dels últims anys. La principal
novetat d'aquesta edició és que 360 nens
i nenes, alumnes de l'Aula Municipal de
Teatre i d’edats entre els 3 i els 11 anys,
desenvoluparan diferents accions teatrals
pel barri de l'Escorxador els dies 24, 25,
26 i 27 de febrer. Els petits, disfressats i
distribuïts en grups, participaran en
representacions al carrer relacionades
amb el Carnestoltes.
La presentació del programa d'actes del
Carnaval tindrà lloc el dimecres, 26 de
febrer, al Cafè del Teatre de l'Escorxador
a les 20 h, i anirà a càrrec d’un grup
d’animació de la ciutat que representarà
i satiritzarà els esdeveniments més actuals.
Al dia següent, a la plaça Ricard Vinyes,
se celebrarà el Dijous Gras amb la famosa
Tupinada Popular, organitzada per
l’Agrupació de Comerciants de la Zona
Alta i l’Associació de Veïns del Camp
d’Esports, mentre que el 28, a la rambla
Doctora Castells, a les 19 h, es farà la XIV
Marató de l'ou i posteriorment, a les 22.30
h, al Col·lectiu Cultural de Cappont, el Ball
de la figa i la llonganissa.
Pel que fa al dissabte, dia 1 de març, a
les 17 hores tindrà lloc la tradicional Rua
infantil de Carnaval al barri de Jaume I, i
a les 18.30 h la Gran Rua de Carnaval,
amb comparses i carrosses, avançarà pel
carrer Balmes, rambla d'Aragó, avinguda
de Catalunya, avinguda de Blondel, rambla
de Francesc Macià i rambla de Ferran. La
jornada festiva finalitzarà amb el Ball d'aquí
t'espero i el Pregó de Carnaval a la rambla
de Ferran, i amb el Ball de Carnaval al
Pavelló Nou dels Camps Elisis.
El dia 2, a la plaça de Sant Joan, hi haurà
un espectacle infantil a les 11.30 h i el
tradicional Ball de Vermut, a les 13.00 h.
El mateix dia, a les 17 hores, al carrer
Jaume I es desenvoluparà el XIII Concurs
Infantil de Disfresses en el qual poden
participar tots els nens i nenes de la ciutat.
L’enterrament de la sardina tancarà els
actes del Carnaval 2003 el dia 5 de març.

Els lleidatans i lleidatanes celebren el Carnaval amb les disfresses més originals i divertides.
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