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Actualitat

La cavalcada de Castellar repartirà més de 600 quilos de caramels

Dilluns 29 de desembre de 2003
Castellar ja és a punt per celebrar una de les nits més màgiques: la nit de Reis. El
proper dilluns, 5 de gener, ses Majestats Els Reis d'Orient, protagonitzaran una nova
cavalcada que per 30è any consecutiu serà possible gràcies a l'organització del Grup
Il·lusió. L'entitat ha programat, en col·laboració amb l'Ajuntament i d'altres
associacions, una cavalcada que tindrà el seu punt de sortida des de la Plaça Europa,
a les 17.30 hores. La comitiva estarà formada per un total de sis carrosses. "Tres
carrosses per als reis d'Orient i les altres tres aplegaran nens i nenes per
animar la cavalcada", ha explicat el tresorer del Grup Il·lusió, Miquel Bosch. Les
carrosses, però, no es passejaran soles, camions d'empreses i col·laboradors així com
vehicles de la Creu Roja, Bombers Voluntaris i la Policia Local acompanyaran el
seguici reial. També hi participaran activament la Banda de Trompetes, Tambors i
Majorettes. Un bosc, un dòmino amb les seves fitxes i un joc del parxís seran
presents com a temes de la decoració de les carrosses d'enguany. Està previst que els
tres reis d'Orient i els diferents patges reparteixin un any més uns 600 quilos de
caramels. L'itinerari de la cavalcada es semblant al de la cavalcada anterior. En
arribar a la plaça de Francesc Macià, un any més, els reis mags faran l'adoració al
pessebre vivent del Moviment de Colònies i Esplai. Posteriorment, s'adreçaran a peu
fins a la seu de l'Ajuntament on seran rebuts per l'alcalde, Lluís M. Corominas, i
oferiran els seus parlaments oficials. Hora: a les 17.30 h Lloc: Sortida de la Plaça
Europa. Recorregut: Plaça Europa, Tarragona, Pedrissos, Passeig, Dr. Pujol, Av.
Sant Esteve, Santiago Rusiñol, ctra. de Sentmenat, plaça Cal Calissó, Major,
General Boadella, Passeig Tolrà, adoració nen Jesús a la Pl. Francesc Macià i
seguidament aniran a peu fins al Palau Tolrà Organitza: Grup Il·lusió
Col·laboradors: Ajuntament de Castellar del Vallès, Policia Local, Banda de
Trompetes, Tambors i Majorettes i el Moviment de Colònies i Esplai
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