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Tàrrega. Taller de malabars al Parc de Nadal de la capital de l’Urgell.

ACTIVITATSNADAL

Artesa de Segre. Jocs amb cotxes al Parc de Nadal.

AJUNTAMENT D’ARTESA DE SEGRE

Desenes de tallers i diversió en
els Parcs de Nadal de Ponent
❘ TÀRREGA ❘ Pensats per als més pe-
tits durant les vacances de Na-
dal, les comarques lleidatanes
ofereixen aquests dies desenes
de parcs nadalencs amb activi-
tats i tallers per a tots els gustos.
Tàrrega va inaugurar l’edició nú-
mero 28 del seu aquest diven-
dres i estarà obert, ambmig cen-
tenar de propostes i atraccions
infantils, fins al 4 de gener. Du-
rant l’acte d’inauguració es van
entregar els premis del concurs
de cartells del Parc deNadal, que
va guanyar Berta Culleré, alum-
na del col·legi Sant Josep. A
Ponts també està a ple rendiment

i les portes del d’Ivars d’Urgell
es van obrir divendres amb ta-
llers per fer samarretes, apren-
dre a cuinar o a fotografiar, en-
tre d’altres. Els nens també són
els protagonistes al pavelló po-
liesportiu d’Artesa de Segre, que
va acollir divendres la primera

de les dos jornades del Parc de
Nadal. Ofereix activitats espor-
tives i tallers de manualitats grà-
cies a la col·laboració d’entitats
locals.

Les tradicions nadalenques
també són presents a Bellpuig,
on divendres hi va haver caga-
tió popular.

Mentre els Parcs de Nadal se-
gueixen el seu curs, el patge re-
ial comença el seu recorregut.A
Torrefarrera va tenir lloc dime-
cres la cavalcada del Camarlenc,
novetat aquest any i que després
de recórrer la localitat va fina-
litzar amb l’entrega de cartes.

NOVETATS

Torrefarrera estrena una

cavalcada per rebre el

patge reial que va finalitzar

amb l’entrega de cartes

Lleida. Passejades solidàries en poni a Cucalòcum.

FIRA DE LLEIDA

Bellpuig. Els petits es diverteixen amb un cagatió popular.

AJUNTAMENT DE BELLPUIG

Torrefarrera. La localitat ha estrenat aquest any una cavalcada per rebre el Camarlenc.

AJUNTAMENT DE TORREFARRERA

AJUNTAMENT DE TÀRREGA AGUSTÍ CUCURULLS

Ivars d’Urgell.Desenes de persones al Parc de Nadal d’Ivars d’Urgell.

EDGAR ALDANA

Ponts. Els tallers de manualitats, una de les principals atraccions del Parc de Nadal de Ponts.


