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Els Reis d’Orient tornen a visitar els infants
•Moment per gaudir dels llums ornamentals, la pista de gel i el pessebre vivent dels Magraners
Ses Majestats els Reis d’Orient arribaran
el 5 de gener amb tren a l’estació LleidaPirineus a les 17.45 h. A les 18.00 h s’iniciarà
la Cavalcada de Reis amb la comitiva reial,
que sortirà de la plaça Ramon Berenguer IV,
continuarà per la rambla de Ferran, creuarà
el pont Vell, continuarà per l’avinguda de
les Garrigues, girarà per l’avinguda València, creuarà el pont de la Universitat, les
avingudes Madrid i Blondel i finalitzarà davant del Palau de la Paeria (façana de Blondel), on els nens i les nenes de Lleida tindran l’oportunitat de saludar els Reis Mags.
Els dies previs, el Camarlenc, l’emissari dels Reis Mags, recollirà les cartes dels
infants als diferents espais de Lleida per
després lliurar-les a Ses Majestats els Reis
d’Orient. La ruta tindrà lloc els dies 30 de
desembre i 2, 3 i 4 de gener. A més, del 26
de desembre al 4 de gener es poden veure
de prop les carrosses de la Cavalcada dels
Reis Mags al parc de la infància Cucalòcum.
Llums nadalencs fins al 6 de gener
L’enllumenat de Nadal guarnirà fins al 6
de gener desenes de carrers, places i zones
comercials dels diferents barris. Enguany
hi ha 12.860 m de vials ornamentals (110
m més que l’any passat), amb 354 motius
nadalencs. El consum es redueix un 0,3%
respecte a l’any anterior. La il·luminació es
complementa amb 13 arbres de Nadal repartits pels barris de la ciutat. Destaquen
dos arbres, d’uns 7,5 m, a les places de
Ricard Viñes i Sant Joan. Com a novetat,

Pessebre dels Magraners. © A.C.Magraners
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La Cavalcada començarà a la Plaça Berenguer IV i acabarà a Blondel, davant de la Paeria. © H. S.

l’empresa San Miguel ha instal·lat un arbre
de 12 m a la plaça de Sant Francesc, que es
decorarà amb ampolles de cervesa.
Pista de gel a la plaça de Sant Joan
En el marc de les festes nadalenques, la
plaça de Sant Joan acull fins al 17 de gener
la pista de gel, que per quart anys consecutiu dinamitzarà el comerç de l’Eix Comercial. Els horaris del 23 de desembre al 6 de
gener i els dissabtes, diumenges i festius
és d’11.00 a 14.00 h i de 16.00 a 21.00 h. El
preu de l’entrada a la pista més el lloguer
dels patins és de 6 euros per 30 minuts. Enguany, però, entre setmana (de dilluns a dijous) el preu habitual es rebaixa a la meitat,
exceptuant els dies de vacances escolars
(del 23 de desembre al 6 de gener).
Més Informació:
Cultura. Tel. 973 700
394 /973 700 393
cultura@paeria.cat

Tobogan gegant de gel
L’Associació de Comerciants de la Zona
Alta organitza fins al 10 de gener el Parc de
Nadal a la plaça Ricard Viñes, que inclou un
tobogan gegant sintètic, que simula un de
gel, –de 20 m de longitud–, una pista de
karts per a infants, un futbolí i un air hockey.
Pessebre vivent dels Magraners
L’Associació Cultural de Magraners,
L’Hangar, presenta una nova edició del seu
particular pessebre vivent, construït amb
materials reutilitzats. Les representacions
tindran lloc el 25, 26 i 27 de desembre, de
les 18.00 a les 20.00 h, al costat de l’antic
Hangar dels Magraners. A més, a l’entrada
de la Seu Vella hi ha el pessebre que té com
a protagonista la Sagrada Família. •••
Més Informació:
Festes Lleida. Tel. 973
700 394 / 973 700 385
festes@paeria.cat
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Cucalòcum, diversió solidària

• El Parc de la Infància i la Joventut donarà suport i difondrà la tasca de Pallassos sense Fronteres
als pavellons 3 i 4 de Fira de Lleida amb 50
activitats lúdiques, esportives, formatives,
solidàries i de sensibilització social. •••

La pròxima edició de Cucalòcum i Cucaesport potenciarà el vessant solidari amb
un espai dedicat a difondre la tasca de Pallassos sense Fronteres, iniciativa reforçada
amb el Gol solidari, la recaptació del qual es
destinarà precisament a aquesta ONG.
Cucalòcum tindrà lloc del 26 de desembre al 4 de gener (el dia 1 romandrà tancat)

El saló ofereix cinquanta activitats. © S. C.

Més informació: Fira
de Lleida. Av. Tortosa,
2. Tel. 973 70 50 00 fira@firadelleida.com

Els mercats de Nadal animen les festes
•Tot tipus d’articles de regal a Pi i Margall i les places de la Catedral i Cervantes
Els mercadets de Nadal de Lleida tornen
per dinamitzar un any més el comerç durant les festes nadalenques. El Mercat de
Nadal ha instal·lat les parades, en què es
poden trobar tot tipus d’articles de regal,
al carrer Pi i Margall, davant l’Auditori, i romandrà obert fins al dia 6 de gener, de les
10.00 a les 20.30 h. Per la seva banda, el
Mercadet de Nadal d’Artesans-Fira de Sant

Esteve, situat a la plaça de la Catedral, és un
mercat molt arrelat a la ciutat on s’hi poden
trobar, principalment, productes d’artesania de tot tipus. El mercat obrirà fins al 5 de
gener de 10.00 a 14.00 h i de 16.30 a 20.30
h. El Mercat de Santa Llúcia, situat a la plaça Cervantes, estarà obert fins al 24 de desembre, en horari de 10.00 a 20.30 h, amb
la venda d’arbres i peces per al pessebre. •••

Mercat d’Artesans de la Catedral. © Paeria
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