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LA NIT MÉS MÀGICA COMARQUES

Mollerussa. Fervor entre els més petits al pas del rei Melcior a la capital del Pla d’Urgell.

Cervera. Gran afluència de públic ahir davant de l’arribada dels Reis Mags a la capital de la Segarra.

Lleida. Entrega solidària de joguets ahir a l’església Evangelista Pentecostal.

La Seu d’Urgell. Els Reis Mags van arribar a la capital de l’Alt Urgell fent ràfting.

Tremp. Ses Majestats van arribar ahir puntuals a la cita.

JORDI URIACH

Alcarràs. Discurs dels Reis Mags després d’arribar a la localitat.

AJUNTAMENT D’ALCARRÀS

Puigverd de Lleida. Un moment del discurs i entrega de regals.

AJUNTAMENT DE PUIGVERD DE LLEIDA

Ni un poble sense visitar
Cavalcada avui a Torrefarrera, Vergós i Castellnou d’Oluges
REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ Gràcies a la màgia, els 
reis van visitar ahir simultàni-
ament totes les poblacions i ciu-
tats de la provincia. Almenar va 
rebre els reis amb novetats: la 
carrossa de la Casa de Xocolata 
d’Almenar i l’aparició de l’Home 
Negre, vigilant de les mines de 
carbó que visita els nens que no 
s’han portat bé. El mateix va 

passar a les Borges Blanques, 
on un grup de joves va construir 
una nova carrossa per acom-
panyar Ses Majestats. Els Reis 
també van arribar amb tren a 
Mollerussa, on els més petits els 
van donar la benvinguda amb 
il·lusió i acompanyats de música 
i un berenar solidari. Per la seua 
part, Tàrrega va celebrar la se-
ua arribada amb deu carrosses 

acompanyades de dos-centes 
persones i van adorar el nen a 
la col·legiata barroca de Santa 
Maria. 

Finalment, els Reis també 
van ser a Cervera, on van fer 
el seu tradicional recorregut. 
Però Melcior, Gaspar i Baltasar 
són tan màgics que demà seran 
a Torrefarrera, Vergós i Castell-
nou d’Olugues.

XAVIER SANTESMASSES

JOAN GÓMEZ L’ESGLÉSIA EVANGÈLICA PENTECOSTAL DE LLEIDA.
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