El Grup ICG organitza un any més la Cavalcada
del Camarlenc i la recollida de la cartes dels Reis
a les seves intal·lacions i la reforça amb un
espectacular cercavila amb, fades, equilibristes,
camells i focs artificials
La Cavalcada se celebrarà el proper 27 de desembre i farà viure amb més intensitat
l’esperit de les festes de Nadal. Les instal·lacions d'ICG acolliran el Camarlenc amb
la Bústia Reial perquè els més menuts puguin fer arribar la carta als Reis
Aquest Nadal, la cavalcada del Camarlenc de Torrefarrera, que organitza cada any el Grup ICG
amb la col·laboració de l’Ajuntament, no repetirà el model estàtic que va tenir lloc l’any passat per
la situació de la pandèmia. Amb l'objectiu de fer viure amb més intensitat l'esperit de les festes, el
Grup ICG reforça la Cavalcada amb noves carrosses i efectes d’il·luminació i música, buscant la
creativitat i la innovació. Hi haurà un nombre important de figurants i patges, fades, equilibristes,
camells i criatures il·luminades.
L'exterior de l'empresa ICG, on es lliuraran les cartes al Camerlenc a la seva Bústia Reial, estarà
tota il·luminada amb motius nadalencs i hi haurà unes carpes on es servirà una xocolatada. Al
lliurar la carta, els nens i nenes rebran l’entrada pel Parc de Nadal que se celebrararà al Pavelló
municipal i un obsequi. L'acte finalitzarà amb focs artificials.
Meritxell Pi, Directora General Financera i Acció Corporativa del Grup ICG ha explicat que "aquest
any hem volgut donar-li el tomb. L’any passat vam passar un nadal estrany, molts nens es van
haver de quedar a casa, i aquest any, adaptant-nos a la normativa, volem que la Cavalcada sigui
més visible i creativa de com l’haviem fet fins ara”.
Tant l’alcalde de Torrefarrera, Jordi Latorre, com la Directora General de l'Àrea Financera i Acció
Corporativa del Grup ICG, Meritxell Pi, han recordat que la Cavalcada del Camarclenc i el
lliurament de la carta als Reis que organitza el Grup ICG amb la col·laboració de l’Ajuntament es
fa des de l’any 2011, i han indicat que “Les festes de Nadal són sinònim d'il·lusió i màgia per a
grans i petits. I per tant, és temps per gaudir en família”, 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.
Així mateix han recordat que la Cavalcada del Camarlenc i recollida de la carta als Reis que
organitza ICG amb la col·laboració de l’Ajuntament es fa des de l’any 2011 fref es aquest
esdeveniment en tots els espais, s'aplicaran i es reforçaran, si és necessari, les mesures de
seguretat com obligació d'ús de mascareta, manteniment de la distància de seguretat entre
persones i el control d'aforament.

Data, horaris i recorregut de la Cavalcada i horaris
La Cavalcada que se celebrarà el dia 27 de desembre, sortirà a les 17.45 hores de l'Ajuntament
de Torrefarrera i recorrerà els carrers de la vila acompanyada de les carrosses passant pel Carrer
Major, Corts Catalanes, Avinguda de Lleida, Carrer Sant Jordi, Gran Via i agafarà el Carrer
Mestral del Polígon industrial. Allà s'hi afegiran nous figurants entre fades, criatures il·luminades,
equilibristes, i camells que portaran regals, fins arribar a les instal·lacions d'ICG.
De 18.00 a 20.00 hores, els nens i nenes que vulguin podran accedir a les instal·lacions d'ICG per
lliurar la carta al Reis en persona al Camarlenc i se’ls lliuirarà l’entreda del Parc de Nadal. Una
vegada lliurada la carta, els nens i nenes podran gaudir d'una xocolatada que es servirà en unes
carpes a l'exterior de les instal·lacions del Grup ICG.
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