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Càlida benvinguda a Ponent
Lleida
REDACCIÓ
Els Reis Mags d’Orient van tenir
ahir a la tarda i aquesta nit passada molta feina ja que es van recórrer un any més tota la demarcació lleidatana per poder portar
regals als nens i nenes de totes i
cadascuna de les poblacions de
la Plana i del Pirineu. A Mollerussa van arribar amb el tren de la
línia de Manresa, a les Borges
Blanques també van arribar en
tren, i a Balaguer amb el Tren de
la Pobla.
A la capital del Pla d’Urgell
van estrenar carrosses i els patges reials també van lluir un nou
vestuari gràcies a l’aportació de
la Colla del 1968, que va finançar
la nova indumentària.
A Tàrrega enguany el seguici
de Ses Majestats Melcior, Gaspar i Baltasar va estrenar una carrossa amb un pessebre vivent
i aquest any la Cavalcada per la
capital de l’Urgell va modificar el
recorregut tradicional degut a les
obres que es fan a la Plaça Major
i va culminar a la Plaça de les Nacions sense Estat.
A la Seu d’Urgell hi van arribar
un any més amb barques de ràfting pel canal d’aigües braves del
Parc del Segre.
Cervera també va rebre a Ses
Majestats, on una multitud de
nens i nenes els van anar a saludar. Melcior, Gaspar i Baltasar tampoc van faltar a la cita a
Almacelles, Alcarràs, i Bellpuig.
En aquesta darrera població de
l’Urgell els Reis van arribar acompanyats del Mag Galderic i la Cavalcada va finalitzar al pavelló
polisportiu.
A Alcarràs Ses Majestats van
anar acompanyats d’una cinquantena de patges i es van repartir 150 quilos de caramels. A
Juneda van arribar en caballs.
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La Loteria del
Nen repartirà
aquest migdia
18,9 milions
en premis
Avui, dia de Reis, es celebra el
tradicional Sorteig Extraordinari del Nen, que enguany repartirà 18,9 milions d’euros en
premis. El primer premi és de
dos milions per sèrie; el segon
premi, de 750.000 euros per
sèrie, i el tercer, de 250.000 euros per sèrie.
El primer premi va ser venut
de forma íntegra l’any 1994
amb el número 08.036 des de
l’administració “La Bruixa d’Or”
de Sort (Pallars Sobirà). L’any
1996 va ser venut entre altres a
la ciutat de Lleida i també novament a “La Bruixa d’Or” de Sort
i al 1998, va ser venut a Tremp.

Balaguer acull
el concert
de la Bellpuig
Cobla al Teatre
Municipal
L’Ajuntament de Balaguer ha
programat per avui dia de Reis
un concert de la Bellpuig Cobla,
que tindrà lloc al Teatre Municipal de la ciutat. També per avui
s’ha programat una sessió de
ball al pavelló del Molí de l’Esquerrà.
En un altre ordre de coses,
el Cosmolúdic, activitat lúdica
impulsada pel consistori de la
capital de la Noguera, va tancar
ahir dissabte les seves portes al
pavelló Inpacsa i durant totes
aquestes festes els nens i nenes
han pogut gaudir de moltes activitats i tallers.

La cota 1.500 de Baqueira
acollirà una nova Pleta amb
38 cases d’alt estanding
L’empresa Avintia Inmobiliaria les començarà a
construir a partir d’aquesta propera primavera
CARME QUINTANA
@CarmeQuintanaPr
Baqueira

La nova Pleta rebrà el nom
d’Arriu (riu en aranès) i els
promotors anuncien que
es posarà especial cura en
la selecció de materials
i acabats amb l’objectiu
d’assolir els màxims
estàndars de qualitat i
confort.
La cota 1500 de Baqueira veurà
aixecar a partir d’aquesta primavera una nova Pleta, formada inicialment per 38 cases unifamiliars
adossades en diferents grups. La
nova Pleta rebrà el nom d’Arriu
(riu en aranès) i està promoguda
per l’empresa Avintia Inmobiliaria
i serà comercialitzada per la firma
Lantana.
El nou nucli residencial estarà
situat a l’entorn del riu aranès
“Malo” (el seu nom el rep pel fort
pendent que té), que baixa des
d’Orri, i va a parar fins a Baqueira
per connectar després amb el riu
Garona.
L’alcalde de Naut Aran, Cesar Ruiz, va informar ahir a LA
MAÑANA que el passat mes de
desembre els promotors van pre-

FOTO: Baqueira Beret / Imatge del nucli de Ruda, a l’estació de Baqueira Beret, punt de sortida del telecabina
sentar el projecte a l’Ajuntament i
que es previst que aquest mes de
gener se’ls concedeixi la llicència
d’obres, per poder començar les
obres aquesta mateixa primavera.
PLANEJAMENT APROVAT
El planejament urbanístic aprovat
en aquest sector de la cota 1500

de Baqueira preveu fins a un total
de 49 noves cases unifamiliars, incloent les promogudes per Avintia.
Aquestes noves cases seran de tipologia premium o alt estanding
i seguiran les directrius de l’arquitectura típica aranesa.
Els promotors afirmen que “es

posarà especial cura en la selecció
de materials i acabats amb l’objectiu d’assolir els màxims estàndards de qualitat i confort”.
Per al moment no han trascendit
els preus que tindran aquestes cases, que quedaran situades a peu
de pistes de l’estació de Baqueira
Beret.

