
Diumenge 1 de gener 
Tarda: 16.30 h, 18 h  
i 19.30 h 
Dilluns 2 de gener 
Matí: 10.30 h i 12 h 
Tarda: 16.30 h, 18 h  
i 19.30 h

Venda d’entrades
Preu de l’entrada: 5 €
(gratuït per als menors  
de 2 anys que no ocupin seient).
Online a festeslleida.koobin.com

Punt de suport digital
Si tens dubtes, per tal de  
comprar la teva entrada en línia, 
pots telefonar al número  
d’assistència següent:
973 930 247

Punts de suport digital  
presencial, consulta la relació  
i els horaris a: 
paeria.cat/puntsdesuport

Punts de venda 
Federòptics Xavier Vivas 
Av. de les Garrigues, 13 
Telèfon: 973 21 64 42

Federòptics Hellin 
Av. de Blondel, 20
Telèfon: 973 24 39 54 
  
Federòptics Vivas-Moran 
c/ Lluís Companys, 10
Telèfon: 973 27 53 98 
  
Federòptics La Mitjana 
c/ Baró de Maials, 12 
Telèfon: 973 22 44 33 
  
Federòptics Bellera 
c/ Vallcalent, 28 
Telèfon: 973 27 45 45 

Taquilla Factoria dels Reixos
Únicament els dies de funció
Pavelló Barris Nord
1 de gener: de 15.30 h a 20 h
2 de gener: de 9.30 h  a 12.30 h  
i de 15.30 h a 20 h
(només es podrà fer el pagament 
amb targeta bancària)

Informació important
· Servei d’interpretació en llengua 
de signes en totes les sessions. 
·  Per accedir a l’espectacle 
caldrà complir amb la normativa 
sanitària establerta. ·  No es 
retornaran els diners, ni per 
retard, ni per malaltia, ni per error 
en la compra. · No es canviaran 
les entrades d’una sessió per 
una altra. · Obertura de portes 
30 minuts abans de l’inici de la 
sessió. · Es prega puntualitat, 
un cop iniciada la sessió, com 
en qualsevol espectacle teatral, 
no s’hi podrà accedir. · Només 
es permet l’entrada de gossos 
pigalls. · No es pot accedir al 
recinte amb menjar, ni amb 
begudes ensucrades, ni tampoc 
envasos de vidre.

Més informació

Telèfon 973 67 80 57  
(De dimarts a dissabte d’11.30 h 
a 13 h i de 17.30 h a 19.30 h)  
i a festes@paeria.cat

Diumenge 1 i dilluns 2 de gener de 2023  
Pavelló Barris Nord 

Un recorregut a través de diferents escenes on els personatges ens descobriran  
les interioritats de la factoria més fantàstica i sorprenent. Veieu què s’hi amaga i conegueu  

el secret més ben guardat de la nit més màgica de l’any.

Ho organitzaPatrocinadors oficials



Vols participar en  
el sorteig per prendre 
part de la Cavalcada  
de Reis? 
Tens entre 6 i 12 anys?

Fes arribar la teva carta als Reis 

Cavalcada dels Reis d’Orient 2023 
Dijous 5 de gener 

Melcior, Gaspar i Baltasar confien en la teva ajuda. 
Diposita la teva butlleta a la Casa dels Gegants i participa en el sorteig!

(A l’Avinguda de Blondel, 64; del 13 al 22 de desembre de 2022)

Bústies Reials 
 

A partir del 22 de desembre pots dipositar  
la teva carta a les diferents bústies reials

Sabràs trobar-ne alguna a prop de casa?

17.05 h  
 
Arribada de Ses Majestats  
els Reis d’Orient a l’estació  
de Trens Lleida- Pirineus

18 h  
 
Inici de la Cavalcada des de  
la plaça Ramon Berenguer IV

20 h  
 
Salutació dels Reis d’Orient des 
del balcó de la Paeria i lliurament 
de les claus de la ciutat

Recorregut   
 
Pl. Ramon Berenguer IV, Rbla. Ferran, Av. Francesc 
Macià, Av. Blondel, Av. Madrid, Pl. Espanya  
i Av. Blondel fins arribar davant de la Paeria.  
Al llarg del recorregut hi haurà espais inclusius 
degudament senyalitzats

Gran Camarlenc 
 
Els dies 30 i 31 de desembre de 2022 i  2, 3 i 4 de 
gener de 2023, el Camarlenc fa ruta de recollida 
de les cartes adreçades als Reis d’Orient. 

Consulteu la ubicació de les Bústies Reials i la Ruta del Camarlenc a: festeslleida.paeria.cat

Hi col·labora
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