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Els mercadets de Nadal, una gran oportunitat
per comprar guarniments per a la casa
L’Institut Municipal de Comerç, Mercats i
Consum organitza un any més el Mercat de
Nadal a l’avinguda Francesc Macià, que romandrà obert del 3 de desembre al 8 de
gener. Enguany, hi haurà parades d’artesans,
que oferiran els seus productes elaborats
amb cuir, plata, productes naturals, etc. Del
3 al 24 de desembre tindrà lloc el Mercat
de Santa Llúcia i Arbres de Nadal a la plaça
de Cervantes, on es podran adquirir arbres,
figures per al pessebre i altres complements
nadalencs. També hi haurà una creperia i una
parada de torrons.
Del 16 de desembre al 5 de gener es farà el
Mercat d’Artesans, al carrer Vila de Foix i
davant la Catedral de Lleida, amb 24 parades
en les quals els artesans exposen i venen
els seus treballs de bijuteria, roba, joguines,
figures decoratives, bosses, quadres, etc.
L’horari dels mercadets és de 10 a 20.30 h.

EL MERCAT DE SANTA LLÚCIA ROMANDRÀ OBERT FINS AL 24 DE DESEMBRE. © PAERIA

FESTES

Pessebre ecològic al barri
dels Magraners

L’Associació Cultural i Ecològica de Magraners organitza els dies 25 i 26 de desembre la 47a edició del Pessebre Vivent de Lleida, el segon
més antic de Catalunya, al
barri dels Magraners. El públic podrà descobrir com l’ecologia i la cultura s’abracen formant aquest original
naixement de 25 quadres i
la participació de més d’un
centenar de persones. La
principal característica del
pessebre és que els deco-

rats són construïts amb envasos reciclables, com ara
els tetrabrics (unes 125.000
unitats) i llaunes de refrescos (9.000). Altres singularitats són la incorporació de
la música a diferents quadres i el fet que la representació és dinàmica, amb la
qual cosa s’aconsegueix un
impacte més visual. Les representacions tindran lloc
de 18.00 a 20.00 h al costat
de l’hangar, darrere del pavelló poliesportiu.

Cartes telemàtiques
als Reis Mags
L’Ajuntament de Lleida du
a terme el Servei de Cartes Telemàtiques als Reis
Mags des de l’any 1989
per apropar les noves
tecnologies a la societat
lleidatana. Les missives
rebudes participaran en
el Concurs de Cartes Telemàtiques als Reis Mags,
en què el jurat, format
per membres del Col·legi
de Periodistes, valorarà
la solidaritat, la simpatia

i el bon humor dels joves
escriptors. Els premis són
1 netbook, 4 llibretes
d’Ibercaja amb 200 ¤ cadascuna i 10 vals de 60 ¤
en material informàtic. A
més, hi haurà un obsequi
per a tots els participants. Els lleidatans i les
lleidatanes poden accedir
al Servei de Cartes Telemàtiques a les pàgines
web www.paeria.cat i
www.lleida.org/cartanadal.
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