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Cavalcades de Reis
i arribarà fins a l’Ajuntament. El pressupost de la
cavalcada s’ha reduït enguany un 19,2%. S’ha passat dels 65.000 euros de
l’any passat als 52.500
d’enguany. Els Reis llançaran quatre tones de caramels sense gluten. En la
rua hi participen unes
quinze entitats.

Ve de la pàgina anterior

Tarragona
NO

ME
I

TORTOSA

OD

EL

GR

AP

.D

ACA

JAU
PG

EM

IM

AR

EJA

NT

S

Trasllat fins al punt
de sortida
Recorregut amb carrossa

ARRIBADA

ESCALA REIAL DEL
MOLL DE COSTA

18.15 h

A Tarragona, Ses Majestats arribaran en vaixell
Ses Majestats arribaran a Tarragona a un quart de set del vespre i, com ja és habitual, ho faran per mar, a les escales reials del
Moll de Costa. Un cop fets els primers parlaments, i després que
les autoritats municipals els hagin donat la benvinguda, la comitiva reial es traslladarà fins a la plaça dels Infants, al costat del
carrer Reial, on, a les set, començarà la cavalcada, en què hi

haurà, entre d’altres, la carrossa de l’Estel que els ha guiat fins a
la ciutat, la de la Sínia, les del Dromedari, el Camell i l’Elefant,
com també les escales dels Bombers. L’itinerari reial passarà
per la plaça dels Carros, el carrer Apodaca, la plaça de la Mitja
Lluna, el carrer Unió, la rambla Nova, Sant Agustí, Portalet i plaça de la Font, on se’ls farà entrega de les claus de la ciutat.

a la plaça de la Vila, a les 9
del vespre, on recolliran
les claus de la població. A
més, rebran els infants a
la sala de plens.

l’avinguda de la Ràpita. La
sortida serà a les 7 de la
tarda i acabarà a la plaça
de l’Ajuntament. A la rua,
on es repartiran 600 quilos de caramels, hi participen unes 200 persones,
entre voluntaris i entitats.

ros de l’aportació de prop
de 40.000 d’enguany per a
activitats de Nadal i Reis.

DEMARCACIÓ
DE TARRAGONA

VILANOVA
I LA GELTRÚ
b Els Reis i el patge Eliseu
sortiran del castell de la
Geltrú i arribaran a la plaça de la Vila cap a les 9 del
vespre, després de recollir
les cartes i repartir caramels sense gluten. L’Ajuntament ha seguit la política de restriccions i ha retallat entre 5.000 i 6.000 eu-

AMPOSTA
b Per primera vegada en
molts anys, els Reis no arribaran a Amposta pel riu.
La retallada de la despesa
ha fet que el consistori recuperés l’antic recorregut
que surt de la rotonda del
carrer Sant Cristòfol amb

Badalona

18.30 h

les cartes dels menuts. A
dos quarts de 9 del vespre
el seguici arribarà a la plaça d’Espanya. La rua l’organitza l’associació d’antics alumnes de la Salle.
b Els Reis arribaran en
helicòpter al parc de Sant
Jordi a dos quarts de 5 de
la tarda, des d’on es dirigiran a l’hospital de Sant
Joan per visitar els nens
ingressats i a la residència
de la gent gran de l’ICASS.
La rua començarà a les 7
de la tarda al carrer Ample

CAMBRILS
b Els Reis arribaran a les
7 de la tarda, amb barca, al
port, on seran rebuts amb
un castell de focs artificials. Tot seguit començarà la cavalcada fins arribar
al parc del Pescador, on
Ses Majestats recolliran

l’Hospitalet

Inici cavalcada
17.30 h

19.15 h
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Circ i mar a les carrosses

Bandes musicals amb els Reis

Com l’any passat, la cavalcada de Reis de Badalona repeteix el
recorregut i començarà a la rambla de la Solidaritat (18.30 hores) per cloure dues hores i quart més tard a la Rambla. Cinc
carrosses, guarnides amb motius infantils de circ, mar i joguines, recorreran els principals carrers de la ciutat. Melcior, Gaspar i Baltasar repartiran entre 4 i 5 tones de caramels.

La cavalcada de l’Hospitalet la formen tres carrosses, amb les
seves tres comparses, que estaran custodiades per les dues
bandes de música de la ciutat (Santa Cecília i Amics de la Música de Bellvitge). El pressupost s’ha reduït un 15%, ja que s’han
utilitzat materials més econòmics que en altres edicions per
construir les carrosses, tot i que no se n’ha reduït el nombre.
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b Quan faltin cinc minuts
per a les 7 de la tarda, el
tren que porta els Reis entrarà a l’estació de Valls,
d’on sortirà la cavalcada.
El recorregut és el tradicional: baixarà pel passeig
de l’Estació i enfilarà els
carrers Vallvera, Avenir i
Anselm Clavé. Continuaran per la Font de la Manxa, on es desviaran cap a la
carretera de Montblanc
per accedir als carrers
Abat Llort i Cor de Maria i
endinsar-se als carrers del
nucli antic fins arribar al
Pati. En aquesta plaça els
Reis s’adreçaran als infants i repartiran regals.

EL VENDRELL
Rebuda als Reis
17.00 h
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b Els Reis arribaran pel
riu, a bord d’una de les plataformes que es fan servir
per al manteniment del
canal navegable del riu
Ebre i desembarcaran a
les 6 de la tarda a la platja
de Ferreries. Després de
fer l’adoració a l’església
del Roser, aniran a l’Ajuntament, on a un quart de 8
sortirà la cavalcada, que
acabarà al parc Teodor
González. Tot i la reducció
de la despesa, un 40% respecte a l’any passat, el regidor de Festes, Domingo
Tomàs, sosté que la desfilada no perdrà vistositat.
En total hi intervindran
15 elements articulats
dels quals 11 són carrosses. El seguici, d’un quilòmetre de llargada, implica
unes 500 persones, comptant-hi col·laboradors i
agents de seguretat.
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Sortida
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AV. MARQUÈS
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b La cavalcada de Vilafranca cada any incorporava algun element nou
per embellir la comitiva.
Des de fa dos anys, els elements existents s’hi han
mantingut però no se n’ha
inclòs cap altre per reduir
despeses. Els Reis sortiran
a les 6 de la tarda del carrer de Moja i recorreran
tot el municipi fins arribar
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Sortida 19.00 h.

DON PELAYO

b Aquest any, els Reis tenen a punt uns 600 quilos
de llaminadures per al públic de la cavalcada de Tordera, que començarà a dos
quarts de 6 al polígon de
Can Verdalet de Tordera.
La rua acabarà a la plaça
de l’Església. A l’església
adoraran el nen Jesús i
rebran els infants.
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b Gairebé una vintena de
carrosses, que participaran en un concurs, i uns
2.700 quilos de caramels
(1.000 menys que l’any
passat) acompanyaran els
Reis pel centre de Sant Cugat després d’aterrar en
helicòpter al parc de l’Arborètum, a les 5 de la tarda. El recorregut s’iniciarà
a dos quarts de 6 de la
tarda a l’avinguda del Pla
del Vinyet, amb parada
per fer l’adoració a Jesús
a la parròquia de Sant Pere d’Octavià a dos quarts
de 7 de la tarda, i final a les
8 del vespre a la plaça de
la Vila, on recolliran les
darreres cartes.
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b Els Reis aterraran al
camp municipal Can Zam
2, on seran rebuts per les
autoritats locals (16.30
hores). Una hora i mitja
més tard, a l’entorn del
mercat de Singuerlín,
s’iniciarà el recorregut de
la comitiva, formada per
cinc carrosses: les tres
de Ses Majestats; una altra per als missatgers reials i una cinquena amb
els regals. Els Reis acabaran la rua a la plaça de la
Vila. Una desena d’entitats locals participen en la
cavalcada, on es repartiran 2.500 quilos de caramels i 150 de carbó, tots
sense gluten.

Arribada 20.30 h.
M
RA

nistrol, Laurèa Miró i Jacint Verdaguer, fins arribar, a les 8 del vespre, a
la plaça de la Vila.

b Ses Majestats arribaran com cada any per dos
llocs diferents: amb llagut,
als barris marítims, i amb
carrosses, pel nucli urbà.
La comissió que organitza
la cavalcada al nucli històric s’ha hagut d’estrènyer
el cinturó però mantindrà
totes les carrosses i llançarà la mateixa quantitat de
caramels que l’any passat,
tot i la reducció de prop del
22% de l’aportació municipal. Després de la rua, els
Reis entregaran els regals,
casa per casa, a prop
de mig miler de nens.

