
Dijous, 5 de gener de 2012

Calaix   Cavalcades de Reis38 NOU9El

SÒ
N

IA
 V

IL
LA

N
U

EV
A

Cap nen de la comarca es quedarà sense veure els tres Reis d’Orient de prop. A la imatge, un nen saluda al rei Melcior a la cavalcada de Granollers de l’any passat

Anselm Clavé, Comas i Mas-
ferrer, avinguda Pau Casals i 
fins a arribar al  carrer Frede-
ric Marés.

MaRTOREllES

Per primer any, la cavalca-
da dels Reis a Martorelles 
arrencarà des de la part de 
baix del municipi. Per espe-
rar l’inici de la rua, entre les 
5 i les 6 de la tarda hi haurà 
xocolatada per a tothom. A 
1/4 de 6 de la tarda la caval-
cada iniciarà la marxa des 
de la travessera Carrancà i 
s’enfilarà carretera amunt 
per l’avinguda Piera, car-
rer Primavera, Horta, Rec, 
avinguda Piera i Masia de 
can Carrancà, on a les 6 de la 
tarda,  els rebrà l’alcalde. Els 
nens i nenes podran lliurar 
les seves cartes als Reis. A 
partir d’1/4 de 8 de la tarda, 
la cavalcada continuarà per 
l’avinguda Piera, carrer Alzi-
na, Girona, Lleida, València, 
Mallorca, Lleida Indústria i 
avinguda Piera. Està previst 
que els Reis arribin aquest 
punt a 2/4 de 8 del vespre. A 
partir de 2/4 de 9, el seguici 
reial continuarà per l’avin-
guda Piera fins al carrer 
Anselm Clavé. 

MOllET DEl VallÈS

Com és habitual els Reis 
Mags arribaran a l’estació 
de França amb el tren de les 
18.21. Allà els esperaran les 
carrosses que enguany estan 
decorades amb motius de 
la mitologia grega i roma-
na. El recorregut passarà 
pels carrers Berenguer III, 
plaça Catalunya, avinguda 
de la Llibertat, plaça Major, 

avinguda de la Llibertat, 
avinguda de Badalona, avin-
guda de Burgos, avinguda de 
Jaume I i avinguda Antoni 
Gaudí. L’entrega de les claus 
de la ciutat es farà a la plaça 
Major, davant la casa de la 
vila. Cap a 1/4 de 8 del ves-
pre, l’alcalde rebrà els Reis, 
acompanyat de sis nens i 
nenes nascuts el 2006, esco-
llits per sorteig del padró. 
La cavalcada estarà formada 
per la carrossa del patge 
Xumet, l’Estrella, el carter 
reial, les tres carrosses dels 
Reis amb les tres carrosses 
del seu seguici, el trenet de 
Nadal i  la carrossa del carbó. 
La comitiva repartirà més 
de 1.500 quilos de caramels 
sense gluten, aptes per a per-
sones celíaques. Per poder-
los identificar, són rodons, 
petits i embolicats amb paper 
transparent. 

MONTMElÓ

Els Reis començaran el  
recorregut pels carrers del 
municipi des del carrer Vic, 
davant de la gasolinera i el 
centre de salut, continua-
ran pel carrer del Timbaler 
del Bruc, Diputació, Corts 
Catalanes, plaça Rafael de 
Casanovas, tornaran al carrer 
Corts Catalanes, Lluís Com-
panys i entraran a la plaça de 
la Quintana, on se’ls farà una 
recepció. 

MONTORNÈS DEl VallÈS

A les 5 de la tarda la comitiva 
reial sortirà del pàrquing del 
pavelló municipal i anirà fins 
a l’escola Marinada. Passarà 
pel carrer Llibertat, avingu-
da Riu Mogent, avinguda 

Llibertat, avinguda Onze 
de Setembre, carrer Jaume 
Balmes, Palau de l’Ametlla, 
Estrella, plaça Pau Picasso 
i tornarà cap al pavelló. Un 
copa allà es farà la recollida 
de cartes, la recepció oficial 
dels Reis i una xocolatada 
organitzada per L’AMPA de 
l’Institut Marta Mata. 

MONTSENY

Els Reis sortiran, a 2/4 de 7 
de la tarda, del camp d’es-
ports i aniran en direcció a 
la plaça de la vila. Pararan 
a l’ajuntament i després al 
Casal de Cultura, on es farà 
el lliurament de regals als 
nens.

PaRETS DEl VallÈS

La cavalcada dels tres Reis 
d’Orient començarà el seu 
recorregut a 2/4 de 6 a Can 
Vila. A les 6 de la tarda, està 
previst que la comitativa 
arribi a la plaça Marcer, on 
l’alcalde farà la recepció dels 
Reis. A les 7 de la tarda arri-
baran al Pavelló Municipal 
d’Esports. Aquest any torna 
la Carrossa dels Xumets, per 
a tots els infants que vulguin 
acomiadar-se del seu xumet. 
Com a novetat també hi 
haurà una carrossa classifica-
dora de cartes. La cavalcada 
està organitzada per l’Ajun-
tament de Parets, l’Agru-
pament Escola i Guia Sant 
Jaume amb la col·laboració 
de la Colla de Ball de Gitanes 
i la Comissió de Festes.

la ROCa DEl VallÈS

A la Roca la cavalcada sor-
tirà a 2/4 de 7 de la tarda de 
l’avinguda Catalunya (ben-

zinera Carrefour Express), 
i seguirà pels carrer Tenor 
Viñas, rambla Mestre Tor-
rents, carrer de Dalt, Pau 
Claris, plaça de l’Església i 
acabarà al parc de la Bassa 
del Molí. 

A Santa Agnès de Mala-
nyanes, la comitiva reial 
sortirà 2/4 de 7 de la tarda de 
la plaça de les Fontanelles. 
A l’església de Santa Agnès 
de Malanyanes, a les 7 de la 
tarda, se celebrarà la missa 
de Reis. 

A 2/4 de 7 de la tarda tam-
bé començarà la cavalcada 
a la Torreta. Sortirà de l’Es-
glésia i passarà pels carrers 
València, Josep Torelló, Font 
del Cargol, Dr. Fleming, 
València i Devesa de la Font 
del Cargol.

SaNT aNTONi DE 

VilaMaJOR

Aquest any, Sant Pere i Sant 
Antoni de Vilamajor han 
organitzat conjuntament la 
cavalcada. Mentre que a Sant 
Pere el seguici reial recorrerà 
els carrers a partir de les 6 de 
la tarda, a Sant Antoni, està 
previst que els Reis arribin a 
partir de les 7 de la tarda. Els 
Reis entraran al municipi per 
l’avinguda Catalunya, con-
tinuaran per carrer Alfons 
I, Balmes, Enric Granados, 
arribaran a la plaça de la Vila, 
plaça del Montseny, carrer 
Alfou, Vell, plaça Joan Casas, 
carrer Nou i carrer Anselm 
Clavé. 
La recepció de Ses Majestats 
es farà una vegada hagi aca-
bat el recorregut al Patronat, 
on se’ls donaran obsequis als 
nens. 

SaNT CElONi

Com ja és tradicional a Sant 
Celoni, Ses Majestats comen-
cen la cavalcada a les 6 de 
la tarda a la plaça Comptes 
del Montseny. El recorregut 
dels Reis passarà pel carrer 
Major, carretera Vella, carrer 
Sant Martí i plaça de l’Esglé-
sia, on faran la tradicional 
adoració al Nen Jesús. Tot 
seguit aniran des del carrer 
major fins a la plaça de la 
vila, on és previst que arribin 
cap a les de 7 de la tarda. Un 
cop allà es farà la recepció a 
Ses Majestats. En l’organit-
zació seguici reial col·labora 
l’Agrupament Escolta i Guie-
rol, (La Salle), Bocs i Cabres 
de Sant Celoni, la Colla de 
Diables, la Colla de Gegan-
ters i la perruqueria Montse 
Morella.

SaNT ESTEVE DE 

PalaUTORDERa

Ses Majestats els Reis d’Ori-
ent, arribaran a les 7 del 
vespre a la plaça Major, on 
seran rebuts per tots els nens 
i nenes del poble. 

SaNT FEliU DE CODiNES

A partir de les 6 de la tarda 
s’oferirà una xocolatada a 
la plaça Lluís Companys 
(rotonda de Bigues), per 
esperar l’arribada dels Ses 
Majestats els Reis, que 
arribaran a partir de 2/4 
de 7  de la tarda. Després 
de recórrer els carrers del 
poble, la comitiva acabarà 
a la plaça Josep Umbert 
Ventura. Des del balcó de 
l’ajuntament els reis es 
dirigiran tots els nens del 
municipi.


