
La inscripció haurà de detallar el noms i cognoms dels infants que entregaran la carta i el 
nombre de persones que els acompanyaran.  

 

5 DE GENER – CAVALCADA DE REIS DES DE CASA 

Enguany, seguint la directriu d’evitar aglomeracions, la cavalcada tal i com la coneixem es veurà 
alterada.   

El nou format de cavalcada permetrà que tothom pugui veure Ses Majestats des del seu domicili. 
La comitiva recorrerà cadascun dels carrers de la nostra vila per tal que els puguem veure passar 
sense la necessitat de sortir al carrer.  

Demanem que tothom es quedi a casa!. Està previst iniciar la ruta a les 19:00 i tindrà una 
duració aproximada de 1:30 hores.  

Seguidament, un cop els reis hagin recorregut tot el poble, s’iniciarà l’entrega de regals. Aquesta 
es realitzarà seguint el format habitual amb l’excepció que, sota cap circumstància, es permetrà 
l’accés dels patges als domicilis. Aquests, en arribar a la porta, avisaran perquè els infants puguin 
recollir els regals a la porta de casa seva. Es podrà parlar amb ells i fotografiar-se, sempre 
garantint la distància de seguretat.  

Als blocs d’habitatges, l’entrega es realitzarà de forma ordenada, baixant a recollir els paquets 
a la porta del bloc per unitat familiar. Els patges trucaran a cada habitatge per avisar que es pot 
baixar a recollir els paquets.  

S’avisarà de l’inici de la cavalcada, sobre les 19:00, mitjançant el llançament de 3 coets. Així 
mateix, l’inici del repartiment de paquets, sobre les 20:30, es farà llençant 3 coets més.  

 

Altres dades d’obligat compliment:  

- No es podrà donar menjar i beure als participants de la cavalcada.  

 

Entrega de paquets 

Es realitzarà com cada any a l’escola, entre les 21:00 i 23:00. 

 

 

NOTA: Aquesta programació es podrà veure alterada en funció de les directrius que imposi el 
PROCICAT.  

 

Atentament, 

Comissió de Reis de Carme 

 


