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L’AVE
PORTARÀ
A LLEIDA ELS
REIS D’ORIENT

Ses Majestats els Reis d'Orient arribaran
per primera vegada a Lleida amb l'AVE. Les
més de 400 persones que participaran en
la comitiva reial els esperaran a l'estació
Lleida-Pirineus, des d'on començarà el
recorregut tradicional pel centre de la ciutat
amb unes carrosses totalment renovades
per tal que puguin circular per totes les
zones del trajecte sense problemes. La
cavalcada incorpora novetats en l'animació
—amb l’actuació de grups teatrals i de
música— i també comptarà amb diversos
col·lectius lleidatans que representaran les
ètnies de la ciutat.
Melcior, Gaspar i Baltasar tornaran a recórrer
l'Eix Comercial amb carrossa i, amb els seus
col·laboradors, repartiran fins a 5.000 quilos
de caramels. Els nens lleidatans saludaran

Les mans de cartró que es distribuiran gratuïtament entre el públic per saludar els Reis.

els Reis amb les mans de cartró que hauran
distribuït els comerços de l'Eix Comercial i
que també es repartiran el mateix dia de la
cavalcada. A les mans es podrà llegir "M'he
portat bé" perquè així Ses Majestats siguin
més generosos amb ells.
El Camarlenc precedirà les carrosses de Ses
Majestats els Reis d'Orient, que enguany
faran el tradicional recorregut d'altres anys.

concurs

CAMPANYA
PER RECICLAR
ELS ARBRES
DE NADAL

L’Ajuntament de Lleida posa en marxa a
partir del 2 i fins al 12 de gener la
campanya de recollida d'arbres de Nadal
per tal de recuperar-ne el màxim nombre
possible i reciclar-los. Els arbres que es
recullen en la campanya es transformen,
a la planta de compostatge del centre de
tractament de residus de Montoliu, en
compost per adobar les plantes.
A banda dels habituals punts de recollida,
enguany la Paeria habilitarà un nou servei
per facilitar-ne el reciclatge. Així, els arbres
es poden deixar a la vora del contenidor
d'escombraries els dies 7, 8 i 9 de gener
i l'empresa SEINSA farà un servei especial
per recollir-los.
LA PAERIA/gener 2004

Els treis Reis i els seus patges arribaran
puntualment amb l’AVE, a les 18 h, a l'estació
de ferrocarril, i tota la comitiva reial sortirà
cap a la Rambla de Ferran, Francesc Macià,
avinguda Blondel, enllaçarà amb la plaça
Catalunya i el carrer Sant Antoni fins arribar,
cap a les 19.30 h, a la plaça Sant Joan. Allà
hi haurà preparada una recepció als Reis
Mags, que atendran tots els nens i nenes
que vulguin lliurar-los les seves cartes.

CONCURS DEL CARTELL
DE CARNAVAL
La Paeria convoca el concurs de
cartells per anunciar el Carnaval.

Els habituals punts de recollida són la
deixalleria municipal, a la carretera de
Corbins, i el servei municipal de Jardineria,
als Camps Elisis. També s'instal·laran tancats
senyalitzats, cedits per l'empresa Retamal,
a la plaça Sant Jordi i al Pavelló Municipal
de la Bordeta; a la Rambla Doctora Castells;
a la plaça Joan XXIII de Magraners; a la
Rambla de Pardinyes (a l'altura de Jeroni
Pujades); a Baró de Maials amb c/ Sabadell
(Nova Balàfia); al Casal Social del Secà de
Sant Pere; davant del Pavelló Onze de
Setembre; al Mercat Municipal de Fleming;
al Passeig de Ronda, a la plaça dels
Pagesos; a la plaça de la Constitució; a la
Rambla d'Aragó; a la Rambla de Ferran
(davant Correus) i a la plaça Ricard Vinyes.

Els originals s'han de lliurar, del 26 al
29 de gener, entre les 9.00 i les 14.00
h, a la seu de la Regidoria de Cultura
de l'Ajuntament de Lleida situada a
l'avinguda de Blondel, 64, codi postal
25002, de la ciutat de Lleida.
Als cartells, que han de tenir com a
tema genèric el Carnaval, ha de figurar
el text següent: Carnaval-Lleida 2004,
del 18 al 25 de febrer de 2004.
Les obres presentades optaran a un
únic premi dotat amb 1.200 euros. El
veredicte es donarà a conèixer el
divendres, 30 de gener, a les 12.00 h.
Els cartells finalistes seran exposats al
vestíbul del Casino Principal, des del
maig de 2004 al maig de 2005.

