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Per terra, riu i ferrocarril
Els Reis d’Orient arriben carregats de regals a Ponent i el Pirineu
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Els Reis d’Orient, un any més, van
arribar als pobles de Ponent i Pirineus carregats de regals i algun
sac de carbó per repartir-los a les
nenes i els nens de la demarcació, qui ja fa dies els van enviar les
cartes amb els seus desitjos.
La geografia del nostre territori va fer que els tres Reis arribessin de diverses maneres als
pobles lleidatans. A la Seu d’Urgell enguany van fer-hi cap fent
ràfting pel riu Segre acompanyats
per nou piragüistes. Un espectacle pirotècnic a càrrec dels diables de l’Alt Urgell els va donar la
benvinguda a la ciutat on els esperaven un total de 13 carrosses,
entre les que hi havia les seves
tres, la de les escoles de la ciutat,
la del Parc de Bombers de la Seu i
la de Policia Municipal.
On tampoc no van poder arribar amb camell va ser a Balaguer
i a Mollerussa, els dos municipis
van rebre els Reis d’Orient a les
estacions de tren i ferrocarrils.
Des d’allí van engegar grans rues
per les ciutats on els acompanyaven grups d’animació i carrosses
guarnides.
Alguns pobles com les Borges
Blanques o Almenar van augmentar la participació de carrosses a les seves rues aquest 2018.
A la capital de les Garrigues el
joves de quinze anys van encarregar-se de preparar una nova
carrossa per fer més gran la desfilada acompanyats de la Banda
de Cornetes i Tambors i el grup
La Cremallera, entre d’altres.
A Almenar també van estrenar
una nova carrossa inspirada en
la casa de xocolata del conte dels
Germans Grimm, Hansel i Gretel.
La caseta de llaminadures va ser
dissenyada per deu voluntaris del
poble que el mes abans de la cavalcada van encarregar-se de posar a punt.
Baltasar, Melcior i Gaspa també van deixar regals al seu pas
per Golmés, Bellpuig, Tàrrega,
el Pont de Suert i Almacelles, en
aquest últim poble ja fa més de
71 anys que s’organitza la cavalcada per rebre’ls.
Per amenitzar la tarda molts
municipis van repartir coca i xocolata desfeta per berenar durant
la tarda.
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