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Els Reis Mags omplen la ciutat de llum i color
• L ’espectacular Cavalcada travessa per primera vegada el riu i es retransmet per TV3
Milers de nens i nenes de
la ciutat van rebre amb entusiasme Ses Majestats els
Reis d’Orient, que un any
més van tornar a omplir de
màgia, il·lusió i somriures els
carrers de Lleida.
La Cavalcada dels Reis
Mags d’enguany ha estat

Unes 700 persones
van participar
activament en la
cavalcada, que
era formada per
14 carrosses
especial per diferents motius. Un dels principals ha
estat el canvi del recorregut,
que per primera vegada va
creuar el riu pel Pont Vell
cap a Cappont abans de tornar al centre pel pont de la
Universitat.
La desfilada va permetre
adaptar-se al creixement de
la ciutat pel marge esquerre
del riu Segre, ampliar la du-

L’alcalde de Lleida va rebre els Reis Mags, que van arribar amb tren després d’un llarg viatge. © H. Sirvent

rada de l’espectacle i contemplar una imatge plàstica
que incorpora un dels elements més identificatius de
Lleida, la Seu Vella.
A més, els nens i les nenes
d’arreu de Catalunya van
poder seguir la cavalcada
lleidatana per TV3, que va
transmetre tot el recorregut

de Melcior, Gaspar i Baltasar
en directe.
Els Reis d’Orient van arribar a l’estació Lleida-Pirineus
amb tren, en concret amb
la locomotora dièsel “yeyé”.
Després de ser rebuts pel
paer en cap, Àngel Ros, i la
tinenta d’alcalde Montse
Parra, Ses Majestats van pu-

La Cavalcada dels Reis Mags va permetre contemplar una bella imatge de la Seu Vella. © H. Sirvent

jar a les carrosses per iniciar
la desfilada, que va sortir de
la plaça Berenguer IV. Un
cop acabat el recorregut, a
les portes de l’Ajuntament,
l’alcalde va donar la benvinguda als Reis Mags, que van
rebre les claus que obren totes les cases de la ciutat.
La desfilada d’enguany
ha tingut un recorregut de
2,8 quilòmetres i ha estat
formada per 14 carrosses, el
bus turístic amb les imatges
de “Fem un click als Reis”, 12
grups d’animació i 12 bandes de música. Unes 700
persones hi van participar
activament.
Un element excepcional
va ser la Carrossa dels Súpers, amb motiu de la retransmissió de la cavalcada
per TV3 des de Lleida, en
què es van poder veure els
personatges més famosos
d’aquest conegut club de
Televisió de Catalunya. També hi va participar la carrossa del Club Banyetes. •••
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