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❘ LLEIDA ❘ La majoria dels escolars
de Lleida van celebrar ahir el
Carnaval amb acolorides fes-
tes als patis dels col·legis i rues
pels carrers.Aquest va ser el cas
del col·legi Sagrada Família de
Lleida. Uns 300 nens des de P5
fins a sisè de primària disfressats
de joguets van omplir l’Eix Co-
mercial de música i cançons. Les
disfresses les havien elaborat ells
mateixos de forma artesanal i
amb materials reciclats, segons
van explicar els professors. L’es-
cenari final de la rua va ser la
plaça Sant Joan, on els alumnes
de l’Aula de Música van tocar a
ritme de batucada.També van

sortir al carrer els alumnes del
col·legi Frederic Godàs, amb una
rua de més de cent nens per la
rambla Doctora Castells que va
finalitzar amb un berenar de co-
ca i xocolate.

També a Lleida, la rua del
Centre Històric va desfilar per
tercer any consecutiu.Va passar

per l’Eix Comercial, des de la
plaça Sant Joan fins a la plaça
de l’Ereta, i el va omplir d’am-
bient per escalfar motors de ca-
ra a la gran rua d’aquesta tarda.
La desfilada va comptar amb la
participació de desenes de per-
sones que van animar el carrer
amb disfresses, música i diver-
sió. Per la seua part, els més pe-
tits van participar en la tradici-
onalMarató de l’Ou de Cappont,
que aquest any arribava a la 29a
edició. Si la rambla Doctora Cas-
tells es va omplir de disfresses
al matí, a la tarda les curses amb
culleres a la boca van ser les pro-
tagonistes.

Un aperitiu del Carnaval
Escolars de tota la província, entitats i associacions es disfressen i surten al carrer el dia previ al de
les grans rues || Cappont acull la 29a edició de la tradicionalMarató de l’Ou

TRADICIONSCARNAVAL

Eix Comercial. Els alumnes del col·legi Sagrada Família es van disfressar de joguets ambmaterial reciclat.

MAGDALENA ALTISENT

Salut. El ginecòleg lleidatà Xavier Iglesias,
membre de l’Acadèmia de Medicina.
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Activitats. Exposicions temporals a
l’aparador de Mestre de la rambla de Ferran.
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Lleida
❚ 18.00: Gran rua de Carnaval
amb 65 carrosses i 7 comparses.

Tàrrega

❚ 19.15: Comença la rua a l’esta-
ció de tren, que acabarà amb un
sopar al Club Natació.

Artesade Segre
❚ 19.30: Concen-
tració de com-
parses, rua i so-
par popular.

Eix Comercial. La rua va recórrer part del Centre Històric. Cappont. Festa de Carnaval al col·legi Frederic Godàs. Tàrrega. El sopar del Dijous Gras va estrenar el Carnaval.

Cappont. Unmoment de la tradicional Marató de l’Ou.

AMADO FORROLLA

LLEONARD DELSHAMS

FREDERIC GODÀS XAVI SANTESMASSES

AMollerussa, els alumnes de
La Salle van interpretar una co-
reografia a ritme de l’èxit italià
El pollito Pío.Amés dels alum-
nes i professors de La Salle, tam-
bé van participar en la festa per-
sones amb discapacitat de la Llar
Terres de Ponent. La tarda va
acabar amb una sessió de discjò-
queis.

EIX COMERCIAL

A Lleida, la tercera edició de
la rua del Centre Històric va
omplir d’ambient, música
i disfresses l’Eix Comercial

Lanotícia, a

LleidaTelevisió

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.


