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Els Reis Mags d'Orient arriben avui 
a la ciutat de Lleida amb tren i 
recuperen la tradicional Cavalcada 
Hi ha previst desviaments de la circulació de vehicles per 
diferents carrers i ponts per garantir-ne el bon funcionament 
Els Reis Mags arribaran avui 
a Lleida amb el tren de La 
Pobla a les 17.05 hores i 
faran el recorregut habitual 
de la Cavalcada a partir de 
les 18.00 hores des de la 
Plaça Ramon Berenguer IV. 

Lleida 
REDACCIÓ 
la comitiva reial recorrerà la ram
bla de Ferran i l'avinguda Fran
cesc Macià, l'avinguda de Ma
drid, Plaça Espanya i avinguda de 
Blondel. El recorregut finalitzarà 
a l'avinguda de Blondel, davant 
de la Paeria, amb el lliurament de 
les claus de la ciutat als reis albal
có de la Paeria per part del paer 
en cap, Miquel Pueyo, perquè 
puguin accedir a totes les cases. 
Es calcula que el dispositiu haurà 
finalitzat cap a les 22 hores. 

l'Ajuntament de Lleida ha or
ganitzat un dispositiu especial 
per vetllar per la seguretat en 
la Cavalcada de Reis. Tècnics de 
Paeria, desenes d'agents de la 
Guàrdia Urbana, membres de 
Protecció Civil, Creu Roja i Bom
bers, entre altres, formaran part 
del dispositiu, per garantir el bon 
funcionament i minimitzar l'afec
tació. Per a poder garantir la for
mació prèvia, desfilada i sortida 
posterior a la seva finalització, de 
la comitiva de carrosses i vehicles 
que conformaran la Cavalcada en 
l'itinerari descrit, hi ha previstos 
els diversos desviaments. 

Cap a les 16.00 hores es des
viarà el trànsit de la Plaça Beren
guer IV. Els punts de tall seran 
les cruïlles d'Anselm Clavé amb 
Comtes d'Urgell, Príncep de Via
na amb Comtes d'Urgell i Victo
rià Muñoz amb Camí de Granye
na. Posteriorment, es desviarà el 
trànsit del Pont Vell i Plaça Agelet 
i Garriga. Els punts de tall seran 
avinguda Garrigues amb carrer 
Agustins, avinguda Madrid des de 
la Plaça Espanya en sentit Agelet 
i Garriga, i avinguda del Segre des 
de Roger de Llúria, Per últim, es 
desviarà el trànsit del Pont de la 

L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, rep 
el Gran Camarlenc a la Plaça de la Paeria 
El Gran Camarlenc va ser rebut pel paer en cap, Miquel Pueyo, acompanyat del regidor de Festes 
Ignasi Amor i dels regidors Joan Ramon Castro, David Melé i Carme Valls. Nombrosos infants es 
van atansar a la Plaça de la Paeria per saludar el patge reial i lliurar-li les cartes. :Cal cal de va agrair el 
Gran Camarlenc la tasca duta a terme els darrers dies recorrent tots els barris./ FOTO· Tany Alcéntara 

Universitat i Plaça d'Espanya. Els 
punts de tall previstos seran avin
guda València amb Estudi Gene
ral, Joana Raspall amb República 
Paraguai, avinguda Madrid amb 
República Paraguai i Acadèmia 
amb avinguda Catalunya. 

l'Estació d'Autobusos de Lleida 
quedarà afectada pel pas de la Ca
valcada i en el tram horari entre 
les 18 i les 21 hores no podrà en-

trar ni sortir cap autocar del seu 
interior. Per aquesta raó s'habili
tarà un estacionament provisional 
dels autocars de les línies afecta
des en l'avinguda Madrid, des de 
la Parròquia de Sant Ignasi fins al 
carrer República del Paraguai, on 
els usuaris de les diverses línies 
podran accedir als seus autocars 
respectius. Pel que fa a l'arribada 
d'autocars a l'estació en horari, 

està previst permetre la descàrre
ga de viatgers al carrer Joana Ras
pall, si bé aquestes maniobres se 
supeditaran a la seguretat del pú
blic present en la Plaça Espanya. 

la Paeria habilitarà espais in
clusius per a persones amb mobi
litat reduïda en el recorregut de la 
Cavalcada. D'aquesta manera, es 
facilita que tothom pugui seguir 
sense problemes de visibilitat. 

ES D'ORIENT 

BALAGUER 
La Cavalcada començarà 
a les 17.30 h a l'Església 
del Sagrat Cor. 
TÀRREGA 
L'inici tindrà lloc a les 
19.00h a l'avinguda 
Josep Trepat. 
LA SEU D'URGELL 
La rua començarà a les 
18.30 hores a la plaça 
dels Oms. 
MOLLERUSSA 
A Mollerussa els Reis 
arribaran en tren a les 
18.15 hores. 
LES BORGES BlANQUES 
Començarà a les 18.00 
hores i transcorrerà 
diversos carrers. 
CERVERA 
A partir de les 18.00 
hores, els Reis Mags 
recorreran els diferents 
barris. 
TREMP 
Començarà a les 18.00 
hores a l'Avinguda 
Pirineus. 
SORT 
Només es farà a la plaça 
Major i començarà a les 
17.00 hores. 
VIELHA 
S'iniciarà a les 18.00 
hores al polígon 
industrial amb un 
recorregut adaptat. 
SOLSONA 
L'Avinguda Cardenal de 
Tarancon rebrà els Reis a 
les 18.00 hores. 
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L'IEI comença la restauració 
de la segona planta, part del 
pati i de la seva hemeroteca 
El personal que treballa a la Ca parrella anirà a 
l'edifici gòtic quan s'acabin les obres de reforma 
lleida 
REDACCIÓ 

l:'IEI començarà la setmana que 
ve les obres de remodelació de 
la segona planta, l'hemeroteca 
i part del pati. Amb un pressu
post de prop de 750.000 euros, 
els treballs s'allargaran fins al mes 
de setembre i tindran afectacions 
escalonades sobre alguns dels 
serveis de l'edifici, com l'heme
roteca que es tancarà uns sis me
sos, segons van explicar ahir des 
de la Diputació de Lleida. 

La segona planta, ara tancada, 
es convertirà en un espai d'usos 
administratius per acollir el per
sonal que treballa al complex de 
la Caparrella. A més, es restau
raran finestres, es recuperaran 
paraments originaris de pedra 
i s'actuarà sobre les fustes de la 
galeria. 

L'Institut d'Estudis llerdencs 
començarà dimarts de la setma
na vinent, el dia 11 de gener, les 
obres de remodelació i restaura
ció de la segona planta de l'edifi
ci per tal de transformar l'espai, 
actualment tancat, en una zona 
de serveis administratius que 
acollirà el personal que fa uns 
anys va ser traslladat al complex 
de la Caparrella. Les obres, han 
estat adjudicades a la UTE (Unió 
Temporal d'Empreses) formada 
per les empreses Codeco Obres 

FOTO: IEI / Les obres, que començaran la setmana vinent, obligaran a tancar sis mesos l'hemeroteca 

SL i Construccions Llimós SL amb 
un pressupost de 747.963,99 eu
ros. la previsió és finalitzar al mes 
de setembre. Aquests treballs es 
corresponen amb la tercera fase 
de la restauració de l'anti'C Hospi
tal de Santa Maria, seu de l'Insti
tut d'Estudis llerdencs, i a més de 
la intervenció a la segona planta 

també es restauraran finestres, 
es recuperaran paraments de 
pedra antics, s'actuarà sobre els 
elements de fusta del sotacobert 
i es restauraran bigues, revoltons 
i prestatgeries de l'hemeroteca 
ubicada a la primera planta de 
l'edifici. En el cas de l'hemeroteca, 
situada al costat de la biblioteca, 

C C E COMO E PRIMER DÍA 
La falta de potencia y el au mento 
de consumo son síntomas de la 
obstrucción parcial de un FAP. 

NIVEL OBSTRUCCIÓN I AFECTACIÓN 

CONSUMO 

POTENCIA 

les obres obligaran a mantenir-la 
tancada sis mesos per traslladar 
els exemplars exf'tlsats, realitzar 
les obres de remodelació i tornar 
el material de consulta .. la biblio
teca romandrà oberta al públic 
sense restriccions. També s'ac
tuarà en els materials de fusteria 
de la sotacoberta i de la galeria. 

CULTURA 31 

Pobles de Circ 
acaba la seva 
primera edició 
amb presència 
a Sort i Talarn 
Pobles de Circ, una de les on
ze mesures incloses en el Pla 
d'Impuls al Circ 2019-2022, ha 
finalitzat aquest mes de des
embre amb molt bona qualifi
cació per part dels ajuntaments 
participant s. La iniciativa ha su
posat la programació de 45 es
pectacles i 11 tallers de circ que 
ha arribat a 8. 700 persones 
de públic en poblacions amb 
molts pocs habitants. Es t rac
ta de municipis de menys de 
10.000 habitants, entre els que 
figuraven Talarn (Pallars Jussà), 
Bellver (la Cerdanya) i Sort (Pa
llars Sobirà). 

El valencià 
Oscar Peris 
presenta disc 
al Bar Centro 
El Bar Centro de Maldà acollirà 
el pròxim dissabte 8 de gener el 
concert d'Oscar Perís, un can
tautor de Llaurí (País Valencià) 
que presentarà el seu nou disc 
autoeditat 'Zero per infinit'. 

El cantautor valencià recala 
a la població de l'Urgell amb 
el seu de vuit cançons que ha 
enregistrat amb Roger Gascon 
a Santa Perpètua de Mogoda. 
L'estil de Perís té una clara in
fluència del nordamericà Bob 
Dylan, tot i que el valencià ha 
triat el català per comunicar les 
seues cançons. El Bar Centro de 
Maldà acull durant l'any diver
ses exposicions, concerts i acti
vitats culturals. 
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