Desembre de 2014 • Nadal

Els Reis d’Orient tornen a creuar el Segre

• Ses Majestats arribaran amb tren el 5 de gener a les 17.30 h

L

a Cavalcada de Reis
de Lleida mantindrà el mateix recorregut del 2014
i creuarà el riu pel
Pont Vell cap a Cappont per
tornar al centre pel pont de
la Universitat.
Melcior, Gaspar i Baltasar arribaran el dilluns 5 de
gener en tren a l’estació de
Lleida a les 17.30 h. A les
18.00 h, després dels parlaments, començarà la Cavalcada, que transcorrerà per la
plaça Ramon Berenguer IV,
Rambla de Ferran, Francesc
Macià, Pont Vell, avingudes
de les Garrigues, de València
i de l’Estudi General, pont de
la Universitat, plaça Espanya, avingudes de Madrid,
de Blondel i de Catalunya i
Blondel, davant de la Paeria,

on acabarà. Al voltant de 600
persones participen en la
Cavalcada, que aplegarà 13
carrosses, grups d’animació,
bandes de música i grups de
música tradicional, els gegants i els capgrossos de la
ciutat i el Marraco. Enguany
es distribuiran entre el públic 30.000 unitats de tubets
fluorescents.
Lleida TV farà un programa especial sobre la Cavalcada el dia 5 de gener a les
21.30 h amb els personatges del Club Banyetes de
locutors (el programa serà
reemès el dia 6 a les 9.00 h).
El Camarlenc, l’emissari
dels Reis Mags, recollirà les
cartes dels nens i les nenes a diferents locals cívics,
d’associacions de veïns i de

A la Cavalcada dels Reis d’Orient participaran 600 persones. © H.S.

comerciants els dies 30 de
desembre i 2, 3 i 4 de gener.
Els infants de Catalunya i
de la resta de l’Estat tenen
fins al 5 de gener a la matinada per participar en el
Concurs de Cartes Telemàtiques als Reis Mags i enviar

els seus desitjos a Ses Majestats a la pàgina www.paeria.
cat o a www.lleida.org/cartanadal. Hi poden accedir
des de qualsevol ordinador
connectat a internet (el de
l’escola, els que trobaran al
Cucalòcum o el dels telecentres de l’Ajuntament). •••
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Arriba el Cucalòcum més saludable

E

l Parc de la Infància i la Joventut de
Lleida farà enguany un esforç de
sensibilització dels nens i nenes en
temes de salut. A les ja tradicionals activitats “Disfruita-la xic” (proposta destinada a explicar les propietats benèfiques
de la fruita) i “Menjar bé és divertit” de
l’Associació Espanyola Contra el Càncer,
s’afegeix el taller d’elaboració de pa sense gluten organitzat pel Gremi de Forners de Lleida amb l’objectiu que tots els

infants participants (fins i tots els celíacs)
puguin degustar el pa que han elaborat
i alhora explicar als petits què és la celiaquia.

Taller d’elaboració de pa a Cucalòcum. © S.C.

Altres activitats destacades són el Gol
Solidari, les sessions lúdiques de la Xarxa
Municipal de Ludoteques, els tallers de
primers auxilis i la visita del Gran Camarlenc el 3 de gener per recollir les cartes
per als Reis Mags. •••

Racons de llegenda per Nadal

T

La ruta passa per la Costa del Jan. © H.S.

urisme de Lleida ha programat
aquest Nadal visites guiades del
programa “Racons de llegenda”
que permeten descobrir racons de la
Lleida medieval. El dia 3 de gener es
pot participar en la visita “Cobla dels
Joglars”, una ruta interactiva que endinsa el visitant en la vida quotidiana
de la Lleida medieval. El recorregut fa
diverses parades, com a la Costa del
Jan i la Cuirassa, el Peu del Romeu,

l’església dels Dolors, la font del Roser,
el Dipòsit de l’Aigua, La Panera i Sant
Martí.
Les visites tenen un preu de 5 € i són
gratuïtes per als menors de 12 anys. El
punt de sortida serà a les 11.30 h des
de Turisme de Lleida. Per a més informació i inscripcions cal trucar al telèfon 973 70 03 19 o enviar un e-mail a
infoturisme@paeria.es. •••

Pista de gel a la
plaça de Sant Joan

Pessebre vivent
dels Magraners

P
Llums nadalencs
més sostenibles

L

’Ajuntament de Lleida ha incrementat el
nombre de motius
lluminosos nadalencs fins
a les 368 unitats i ha reduït
el consum elèctric en un
34,5% respecte a l’any passat. Enguany es viu el Nadal
a tots els barris de la ciutat,
ja que s’han incorporat motius nous i arbres nadalencs
a la plaça de l’Ereta, Ciutat
Jardí, el Secà de Sant Pere
o la Mariola, entre d’altres.
L’enllumenat guarnirà fins
al 6 de gener. •••
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er tercer any consecutiu, la plaça de Sant
Joan acull fins al 18 de
gener la pista de gel, que
ha instal•lat l’empresa N-Ice
Skating, SLU. Els horaris de
la pista són d’11.00 a 14.00
h i de 16.00 a 21.00 h i els
dissabtes i els diumenges
és oberta al migdia. Els horaris especials en dies festius es poden consultar al
web www.pistadegel.cat. El
preu de l’entrada a la pista
més el lloguer dels patins és
de 6 euros per 30 minuts. •••
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Mercadets de
Nadal al carrer

E

l Mercat de Nadal romandrà obert al carrer
Pi i Margall fins al 6 de
gener, de 10.00 a 20.30 h.
El Mercat d’Artesans, situat
a la plaça de la Catedral i
al carrer Vila de Foix, obrirà
fins al 5 de gener de 10.00 a
14.00 h i de 16.30 a 20.30 h.
El Mercat de l’Hort a Taula, a
la plaça de Sant Joan, obrirà
el 4 de gener al matí. Cal
recordar que el Mercat de
Santa Llúcia, a la plaça Cervantes, ha estat obert fins al
24 de desembre. •••

l Pessebre vivent dels
Magraners ha celebrat
a la 50a edició carregat de novetats i de sorpreses. Les representacions
han tingut lloc el 25, 26 i
28 de desembre a la zona
esportiva del barri. Durant
les festes lluirà també a
l’entrada de la Canonja, a la
Seu Vella, el pessebre que
ha fet l’Agrupació Ilerdenca
de Pessebristes. A més la
parròquia de la Mercè exhibeix el seu pessebre monumental amb 900 peces. •••

