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ELS MERCATS
MUNICIPALS
PREPAREN
LA CAMPANYA
NADALENCA

L’Institut Municipal de Mercats (IMM) ha
programat una nova edició de la campanya
nadalenca amb l’organització dels
tradicionals mercadets que funcionaran
durant les festes. L’IMM pretén fer una
acció d’imatge conjunta per felicitar el
Nadal a la ciutadania i alhora emprendre
accions de dinamització, tant dels mercats
municipals com dels mercadets distribuïts
per la ciutat, en unes dates en què el
comerç de proximitat té un paper destacat.
Els mercats municipals de Cappont, Balàfia
i Fleming obriran tots els matins laborables
i els divendres a la tarda. Els divendres 24
i 31 de desembre s’obsequiarà els clients
amb una ampolla de cava. Així mateix,
mentre que el mercat ambulant de roba
i complements del Camp d’Esports
continuarà obrint els dijous al matí, el
mercat ambulant de fruita, verdura, roba

El tradicional mercadet d’artesania, roba i complements de Francesc Macià.

i complements del Barris Nord obrirà els
dissabtes, exceptuant el 25 de desembre,
dia de Nadal, i l’1 de gener de 2005. Per
aquest motiu, aquest mercat obrirà
extraordinàriament els divendres 24 i 31
de desembre. D’altra banda, a les places
Sant Joan i Sant Francesc hi haurà, del
27 de desembre al 4 de gener, atraccions
ludico infantils.
A la Rambla de Francesc Macià se
celebrarà el mercat de Nadal de productes

artesanals, roba i complements, del 29 de
desembre al 10 de gener, mentre que del
13 al 24 de desembre, a la Rambla
d’Aragó, s’instal·laran parades d’arbres de
Nadal, guarniments nadalencs i figures
típiques dels pessebres. El mercat
d’antiquaris obrirà com sempre els
diumenges amb nou disseny i logo, i una
ampliació de l’oferta d’antiquaris i
col·leccionistes. Per la seva banda, la fira
d’artesans serà aquest any davant de
l’edifici Montepío.

Més de 400.000 bombetes guarniran els
carrers de la ciutat durant la pròxima
campanya de Nadal. L’alcalde de Lleida,
Àngel Ros, presidirà l’acte oficial d’encesa
de llums el 3 de desembre, amb la novetat
que aquest any s’activaran només dos
interruptors generals, que serviran per
encendre els punts de llum instal·lats a
l’Eix Comercial i als carrers del voltant, l’un,
i els de la Zona Alta i adjacents, l’altre.
En total hi haurà 402.820 microbombetes
de baix consum i 20.645 làmpades. El total
de potència instal·lada serà de 331.983
vats, menys de la meitat que l’any passat,
que va ser de 791.000 vats. La menor

comerç

MÉS DE 400.000
BOMBETES PER
GUARNIR ELS
CARRERS DE LLEIDA

potència no significa que hi hagi menys
llum, sinó que el sistema de
microbombetes permet emetre igual o
més intensitat de llum amb un menor
consum d’energia. Gràcies al nou sistema
de bombetes, que és el que s’utilitza a la
majoria de ciutats europees, es redueix
considerablement l’índex de contaminació

lumínica. Les empreses instal·ladores són
P.I.E., Mestí SL i Castán-Castillón, les tres
de Lleida; i Garralon, del Palau d’Anglesola.
L’enllumenat estarà activat fins al 6 de gener,
dia de Reis. Els costos van a càrrec dels
comerciants, que paguen el lloguer dels
punts de llum; i de l’Ajuntament, que cobreix
tot el cost de consum i manteniment.
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