NOTÍCIES - DESEMBRE 2021

La Directora General Financera i Acció Corporativa, Meritxell Pi, va ser l'encarregada de rebre el
Camarlenc i els seus ajudants, i va explicar que les festes de Nadal són sinònim d'il·lusió i màgia,
per això, enguany s'ha organitzat una cavalcada reforçant l'espectacularitat amb l’objectiu que
sigui un referent per a nens i nenes tant de Torrefarrera com de la resta de poblacions properes
i del conjunt de la comarca del Segrià.

Centenars d'infants lliuren la
carta als Reis a les instal·lacions
del Grup ICG
Nens i nenes de Torrefarrera i altres poblacions del Segrià van viure una nit
màgica amb la cavalcada del Camarlenc i recollida de les cartes als Reis,
que organitza el Grup ICG, i que enguany s'ha reforçat amb noves carrosses,
efectes d’il·luminació i música, i un nombre important de figurants, fades
gegants, equilibristes, criatures il·luminades, camells i focs artificials.

E

l passat dia 27 de desembre, les instal·lacions
del Grup ICG van acollir la tradicional cavalcada del Camarlenc i la recollida de cartes
per als Reis Mags de l'Orient que porten
infants de diverses poblacions de la comarca del
Segrià com Torrefarrera, Alpicat, Rosselló, Vilanova
de la Barca, Alguaire i Lleida, entre d'altres.
Prop de 1000 persones van viure aquesta nit màgica
que organitza el Grup ICG en col·laboració amb
l'Ajuntament de Torrefarrera, i que enguany el Grup
ICG ha decidit reforçar-ho amb un espectacular
cercavila amb fades gegants, equilibristes, criatures

Des de l'any
2011 el Grup
ICG amb la
col·laboració de
l'Ajuntament
de Torrefarrera,
organitza aquest
esdeveniment

il·luminades, camells i focs artificials, entre d'altres.
També s'ha comptat amb noves carrosses.
Els nens i nenes van arribar a les instal·lacions
d'ICG que estaven il·luminades amb motius nadalencs i van lliurar la carta al Reis a la Bústia Reial del
Camarlenc, qui els va lliurar l'entrada del Parc de
Nadal, que organitza l'Ajuntament de Torrefarrera
al Pavelló Municipal, així com un tiquet per gaudir
d'una xocolatada que es va servir en unes carpes a
l'exterior de les instal·lacions d'ICG. L'acte va finalitzar amb focs artificials.

