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el Camarlenc va rebre ahir nens i nenes al Palau de la Paeria després d’acabar la recollida de cartes per als reis pels barris.

entrega de joguets ahir a l’església evangèlica, a la Bordeta.

Més de 800 nens han visitat el Parc de Nadal de rosselló. el patge Karim, dimarts a guissona. Nens jugant ahir abans del tancament del Cucalòcum.
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redaCCió
❘ lleiDa ❘ Les comarques de Po-
nent ho tenen tot a punt per 
rebre els Reis Mags d’Orient, 
que avui saludaran els nens i 
les nenes abans de començar 
el repartiment dels joguets en 
una de les nits més màgiques de 
l’any. El recorregut a la capital 
del Segrià començarà a les sis 
de la tarda, mitja hora després 
que Ses Majestats arribin, com 
és tradició, amb tren a l’estació 
Lleida-Pirineus. La ruta serà la 
mateixa dels últims tres anys: 
sortirà de la plaça Ramon Be-
renguer IV i creuarà el riu Se-
gre pel pont Vell cap al barri de 
Cappont, per tornar al marge 
dret pel pont de la Universitat 
fins a arribar davant del Palau 
de la Paeria, on es farà la rebuda 
oficial de Ses Majestats.

Un recorregut en el qual 
aquest any prevaldrà la segu-
retat, amb un centenar d’agents 
dedicats exclusivament a vigi-
lar la desfilada de les catorze 
carrosses per evitar incidents 
entre els 25.000 ciutadans que 
es preveu que acudeixin a la ci-
ta. A partir de les quatre de la 
tarda hi haurà desviacions en 
la circulació del trànsit, ja que 
la cavalcada afectarà els tres 
ponts principals de la ciutat. El 
pont Vell i el de la Universitat 
estaran tancats fins a acabar la 
desfilada, cap a les 22.30 hores. 
Per travessar el riu, la Guàrdia 
Urbana recomana utilitzar el 
pont dels Instituts o el de Pardi-
nyes. Els autobusos que cobrei-
xen el recorregut també seran 
desviats.

Un dia abans de l’arribada 
dels Reis Mags d’Orient, Cuca-
lòcum i Cucaesport van tancar 
les portes amb una edició en la 
qual han rebut més de 50.000 
visitants i en què la solidaritat 
ha sigut un dels eixos. En aquest 
sentit, l’alcalde de Lleida, Àn-
gel Ros, va entregar a l’entitat 
Prosec els 928 euros recaptats 
amb el Gol Solidari, una de les 
activitats més consolidades del 
parc nadalenc. Fins a quaran-
ta-vuit propostes han ofert Cu-
calòcum i Cucaesport als més 
petits de la casa des del passat 
26 de desembre, amb una gran 
acceptació d’activitats com el 
reciclatge, la naturalesa o les 
manualitats.

tot a punt per rebre els reis mags
La cavalcada de Lleida començarà a les sis de la tarda amb un centenar d’agents que vigilaran el 
recorregut || Tanquen els parcs Cucalòcum i Cucaesport, amb més de 50.000 visitants

tradicions esdeveniments

lleida 18.00 h

Balaguer 17.55 h

Cervera 18.00 h

el Pont de suert 18.00 h

la seu d’urgell 17.45 h

les Borges B. 18.00 h

mollerussa 18.30 h

solsona 18.30 h

sort 17.30 h

tàrrega 19.00 h

tremp 18.30 h

Vielha 18.00 h

Fraga 19.15 h

agramunt 19.00 h

guissona 18.30 h

alpicat 19.15 h

alcarràs 17.15 h

mequinensa 18.00 h

alfarràs 18.00 h

rosselló 18.00 h

anglesola 18.30 h

Bellpuig 18.00 h

la Fuliola 19.00 h

artesa de segre 18.00 h

Ponts 18.30 h

juneda 18.30 h

torrefarrera 6 gener

El recorregut a Lleida ciutat

1. estació de trens.
2. rambla Ferran.
3. Pont Vell.
4. av. garrigues.
5. av. València.
6. Pont universitat.
7. av. madrid.
8. Final a indíbil i mandoni.

Hora d’inici d’algunes cavalcades a Ponent
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