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La gran il·lusió dels Reis d’Orient
• La Cavalcada recorrerà el dijous 5 de gener a la tarda els carrers del centre de Lleida
Fidels a la seva cita anual, Ses Majestats els
Reis d’Orient arribaran el dijous 5 de gener
amb tren a l’estació Lleida-Pirineus a les
17.30 h. A les 18 h s’iniciarà la Cavalcada
de Reis pels carrers de la ciutat (vegeu el
recorregut al plànol inferior), amb les carrosses, els grups d’animació, les bandes de
música i els grups de música tradicional,
els gegants i els capgrossos de la ciutat i el
Marraco. Com és habitual, acompanyaran
la comitiva reial els Armats de la Sang i diversos vehicles i camions plens de regals.

dal. El Mercat d’Artesans, situat a la plaça
de la Catedral, està molt arrelat a la ciutat
i s’hi poden trobar, principalment, peces
d’artesania. Obrirà fins al 5 de gener de
10 a 14 h i de 16.30 a 20.30 h. El Mercat
de Nadal ha tornat a instal·lar les parades, en què es poden trobar tot tipus de
regals, al carrer Pi i Margall, davant l’Auditori, i romandrà obert fins al dia 8 de
gener, de 10 a 14 h i de 16.30 a 20.30 h.

Cartes telemàtiques
Els infants tenen fins al 5 de gener a la
matinada per participar gratuïtament en
el Concurs de Cartes Telemàtiques als Reis
Mags i enviar els seus desitjos a Ses Majestats a la pàgina web de la Paeria (www.paeria.cat) o a www.lleida.org/cartanadal. Com
a novetat, enguany també es pot escriure
la missiva als Reis Mags per WhatsApp al
número 690 30 20 30. •••

D’altra banda, els dies previs el Camarlenc, l’emissari dels Reis Mags, recorrerà els
carrers de Lleida, on recollirà les cartes dels
infants per després lliurar-les a Ses Majestats els Reis d’Orient. La ruta tindrà lloc els
dies 30 i 31 de desembre i 2, 3 i 4 de gener.
Mercadets de Nadal
El Mercat de Santa Llúcia, situat a la
plaça Cervantes, va estar obert fins al 24
de desembre, amb parades on s’hi van
poder trobar figuretes de pessebre, llums
i complements nadalencs i arbres de Na-

Rebuda a Ses Majestats els Reis d’Orient a l’estació Lleida-Pirineus, (any 2016). © H. Sirvent
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Nadal al Turó de la Seu Vella i al parc Cucalòcum
• Campanya de Trànsit i Seguretat Ciutadana per facilitar la mobilitat dels vianants i dels vehicles
El Consorci del Turó de la Seu Vella desenvolupa enguany un conjunt d’accions destinades a que els lleidatans i les lleidatanes i
els seus familiars puguin gaudir del conjunt
monumental. Entre altres iniciatives, del 22
de desembre al 5 de gener l’entrada al Castell del Rei-La Suda és gratuïta i, durant totes
les festes, els infants que visitin la Seu Vella
i/o el Castell del Rei rebran de regal un calat
d’un finestral de la Seu Vella.
Parc de la Infància
Conèixer els secrets de la natura, familiaritzar-se amb la llengua anglesa, saber què
fer davant una emergència o aprendre a fer
panets són algunes de les propostes del Cucalòcum, en què un any més les iniciatives
que combinen la formació amb la diversió
es complementen amb altres de lúdiques o
esportives.

Fins al 5 de gener
l’entrada al Castell
del Rei-La Suda és
gratuïta

El Turó de la Seu Vella acull activitats dirigides als veïns i als seus familiars. © A. Benavente / CTSVL

la vigilància per part dels cossos policials de
Cucalòcum i Cucaesport tenen lloc del 26
la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra a
de desembre al 4 de gener als pavefi de facilitar la mobilitat dels vehillons 3 i 4 de Fira de Lleida amb
cles i dels vianants, facilitar l’es48 activitats lúdiques, esportacionament i promoure l’ús
Cucalòcumtives, formatives, solidàries
del transport públic. També
Cucaesport
i de sensibilització social.
es vol garantir la segureofereix unes 50
L’horari del parc va de 10 a
tat en la gestió comercial i
activitats lúdiques i efectuar una tasca preven14 h i de 16 a 20 h. L’1 de gener el recinte restarà tancat.
tiva de possibles fets delicesportives
tius a les zones comercials i de
Dispositiu de seguretat viària
més afluència de persones.
Durant les festes, fins al 8 de gener,
s’està duent a terme la Campanya de Trànsit
La Guàrdia Urbana ha reforçat amb 8 pai Seguretat Ciutadana, amb un augment de
trulles més els serveis destinats a la regula-

ció del trànsit amb major presència efectiva
al carrer durant tots els dies de la campanya
i, de manera especial, els de més afluència
i activitat comercial. També s’incidirà en la
vigilància dels estacionaments (dobles fileres), en les zones de càrrega i descàrrega i
les zones blaves. Els Mossos d’Esquadra han
activat un operatiu especial per intensificar
la feina que fan els cossos de seguretat per
reduir i prevenir la delinqüència, amb més
controls d’alcoholèmia i drogues.
Pessebre vivent de Magraners
Cal recordar també que l’Associació Cultural de Magraners L’Hangar ha presentat
aquest Nadal una nova edició del pessebre
vivent ecològic, amb un gran èxit de públic.
Té la particularitat d’estar construït amb materials reciclats o reutilitzats, com ara bales
de palla, tetrabriks, llaunes, plàstics o suro.
D’altra banda, durant les festes nadalenques llueix a l’entrada de la Canonja, a la
Seu Vella, el pessebre que ha fet l’Agrupació
Ilerdenca de Pessebristes, juntament amb
el Consorci del Turó i l’Associació Amics de
la Seu Vella. Aquest pessebre té com a únic
protagonista la Sagrada Família. •••

El Cucalòcum ofereix unes cinquanta activitats per als més menuts de la casa. © S. Comunicació
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Més informació:
Regidoria de Cultura
Tel. 973 26 21 85
http://cultura.paeria.
cat/regidoria

