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Els tres Reis Mags van recórrer els carrers de Cardedeu, deixant embadalits els infants, i van arribar al balcó de l’Ajuntament des d’on van parlar

Ses Majestats ofereixen un discurs molt participatiu des del balcó de l’ajuntament

Els Reis arriben en tren a Cardedeu

Cardedeu

anna Fernández

Ses Majestats els Reis d’Ori-
ent han rebut enguany i per 
primera vegada la Clau de la 
Vila de Cardedeu. L’alcaldes-

sa Calamanda Vila, acompa-
nyada d’altres regidors, va 
donar la clau que pot obrir 
totes les cases del poble a 
Melcior, Gaspar i Baltasar. 
L’entrega de la clau es va fer 
quan les tres carrosses van 

enllestir el seu recorregut 
pel poble a la plaça Sant 
Joan. 

Els Reis van arribar a l’es-
tació de Cardedeu vora les 
5 de la tarda. Venien amb el 
tren que arriba des de Llinars 

amb direcció a Barcelona. 
A l’estació els esperava una 
catifa vermella i molts nens 
i nenes per rebre’ls. Des 
d’allà van començar el seu 
recorregut per tots els barris 
del poble. La cavalcada dels 

Reis l’obrien els cotxes de 
la Policia Local, seguits de 
la megafonia. Seguidament 
avançava la figura que guia 
el camí, l’estrella d’Orient. 
Els reis van aparèixer a la 
plaça Sant Joan pels volts de 
les 8 del vespre en l’ordre 
habitual: Melcior (que s’as-
semblava molt a Àngel Pujol, 
de l’Agrupació Sardanista 
de Cardedeu), Gaspar (que 
tenia una retirada a Xavier 
Pocurull, de CiU) i Baltasar 
acompanyats de patges i 
cavalls. Un altre vehicle que 
tampoc falta a la cua de la 
cavalcada és la furgoneta de 
Correus per rebre les cartes. 

INCIDENT AMB UN CABLE 

La comitiva va fer dues 
voltes a la plaça llançant 
caramels aptes per a celíacs 
amb només un inconvenient. 
Un cable alçat de Televisió 
de Cardedeu impedia que la 
carrossa de Melcior pogués 
avançar, per l’alçada. En pocs 
minuts es va solucionar el 
problema i la cavalcada va 
continuar. Els Reis van ado-
rar el pessebre, van rebre la 
clau de la vila i van pujar al 
balcó de l’ajuntament per fer 
els parlaments. Gaspar va fer 
el discurs més participatiu. 
Els nens van respondre a 
crits les seves preguntes i es 
van abraçar amb la persona 
que tenien al costat, tal com 
va demanar el Rei d’Orient.  
Seguidament els reis van 
baixar a l’escenari per rebre 
totes les cartes i xumets dels 
nens.

Sant Celoni

laia Coll

Al dia més màgic de l’any, 
no hi va faltar la il·lusió, 
admiració i els nervis dels 
infants més petits que, ansi-
osos perquè arribés la nit, 

van esperar l’arribada de Ses 
Majestats els Reis d’Orient 
a Sant Celoni. Puntualment, 
Melcior, Gaspar i Baltasar 
van aparèixer per l’avin-
guda de la Verge del Puig 
per començar la cavalcada 
des de la plaça Comptes del 

Montseny, on milers de nens 
i nenes els esperaven. 

La comitiva reial, encapça-
lada per un grup de patges 
que obrien camí amb unes 
torxes i els timbalers de la 
Colla de Diables, que van 
posar ritme a la cercavila, 

era formada per prop d’un 
centenar de persones d’en-
titats del municipi, que van 
ajudar els Reis i van animar 
la cavalcada amb elements 
decoratius. Al final, després 
de les carrosses reials, tanca-
va la comitiva una carbonera 

La nit més màgica a Sant Celoni que no parava de fer carbó 
per a tots aquells que durant 
l’any no s’haguessin portat 
bé. Els Reis Mags, que van 
tirar caramels sense gluten 
perquè ningú es quedés sen-
se menjar-ne, van fer una 
primera parada a l’església 
de Sant Martí, on van adorar 
el nen Jesús amb or, mirra 
i encens. Van acabar el seu 
recorregut a la plaça de la 
Vila, on van estar més de 
dues hores rebent la visita 
dels més petits.

El rei Baltasar durant un moment del recorregut de la cavalcada Els més petits van fer front al fred per veure els Reis en persona i poder agafar caramels

Els timbalers dels Diables obren una cercavila formada per un centenar de persones


