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EL PARC DE LA
INFÀNCIA I LA
JOVENTUT AMPLIA
LA SUPERFÍCIE

La 14a edició de Cucalòcum (Parc de la
Infància i la Joventut de Lleida) ampliarà
la superfície d’activitat ja que tindrà lloc
al Pavelló 4 de la Fira de Lleida, estrenat
l’any passat, i no al Pavelló 3, com era
tradicional. Aquest canvi comportarà un
increment de la comoditat i de l’espai lúdic
per als infants.
Cucalòcum obrirà les portes del 26 de
desembre al 4 de gener, amb un horari
que anirà de 10 a 13.30 h i de 16.30 a 20
h (excepcionalment, el dia 1 el saló només
obrirà a la tarda). El parc ofereix enguany
una trentena d’activitats de caràcter lúdic,
esportiu i formatiu que es desenvoluparan
sobre una superfície d’uns 5.500 m2.
El parc oferirà activitats molt variades per
a infants i joves, com jocs d'aventura,
tallers (dibuix, treballs manuals),
aprenentatge d'oficis (arquitectura,
hostaleria, perruqueria i maquillatge), jocs

Cucalòcum oferirà una trentena d’activitats dirigides a infants i joves.

de sensibilització, supermercat, circuit
d'escalèxtric, llits inflables, llit d'obstacles,
piscina de boletes, sorral, cavallets, etc.
El saló dedicarà un apartat a les noves
tecnologies per tal que els petits visitants
coneguin, practiquin i es diverteixin amb
diversos aspectes relacionats amb la
informàtica (cartes telemàtiques, web cam,
jocs d'informàtica i web dels infants).
D’altra banda, l’àrea de Cucaesport
contindrà àrees dedicades al BTT, tennis,
tir olímpic i pesca, entre d’altres esports.

CONCURS DEL
CARTELL DE CARNAVAL
La Regidoria de Cultura ha convocat
el concurs del cartell anunciador de
les Festes de Carnaval de Lleida.
Els originals s'han de lliurar, del 3 al
5 de gener de 2005 (entre les 9.00
i les 14.00 h), a la seu de la Regidoria
de Cultura situada al carrer Major,
31, 2n pis, codi postal 25007 de
Lleida. Els cartells han de tenir com
a tema la festa de Carnaval i hi ha de
constar el text següent: “CarnavalLleida 2005”, del 2 al 9 de febrer de
2005. S'estableix un únic premi dotat
amb 1.400 euros i tots els cartells
presentats restaran exposats al públic
a la Sala d'Exposicions de Sant Joan
del 10 al 16 de gener de 2005.
Regidoria de Cultura. Carrer Major,
31 (ed. Casino Principal). 973 70 03
94 - www.paeria.es/cultura
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Com és habitual, el saló programarà
espectacles d’animació, la visita de
personatges coneguts i del Gran
Camarlenc, a més de les tradicionals
passejades de Pitxo, la mascota del parc.
Cal afegir que la Fira de Lleida desenvolupa
una promoció entre escoles, centres
recreatius infantils, consells esportius i
altres entitats interessades, consistent en
descomptes del 30% per als grups d'un
mínim de 15 persones que vulguin visitar
Cucalòcum.

LLEIDA ACULL EL
CICLE CAVALL FORT
AMB GRUPS DELS
PAÏSOS CATALANS
Lleida acull aquesta tardor la 32a edició
del cicle Cavall Fort, organitzat per
Òmnium Cultural, amb la participació
de companyies de tots els Països
Catalans. L’esdeveniment és coordinat
per la directora del Teatre de
l’Escorxador, Margarida Troguet, i va
comptar en la seva estrena al Teatre
Principal amb la companyia valenciana
Horta Teatre.
El cicle s’acabarà l’11 i el 12 de
desembre amb una sessió doble a
càrrec dels alumnes de l’Aula Municipal
de Teatre de Lleida, que interpretaran
contes de Hans Christian Andersen,
amb la col·laboració de la coral infantil
del col·legi públic Frederic Godàs.

El grup Sargantana en acció.

Dins del programa han actuat ja el popular
grup Teatre Sargantana, originari de les
Illes Balears, i la companyia Cau de
l’Unicorn. Totes les sessions comencen
a les 11.30 hores i el preu de l’entrada
és de 5 euros. L’objectiu del cicle és
promoure el català i els valors del civisme
entre els infants lleidatans.
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