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La Cavalcada de Reis de Castellar canvia de recorregut

Dijous 28 de desembre de 2017
Programes| Cicle Nadalenc 2017

El Grup Il·lusió s’encarregarà, per 44è any consecutiu, d’organitzar la visita que els
Reis Mags faran a Castellar del Vallès el divendres 5 de gener. L’acte presenta
enguany dues novetats importants: d’una banda, l’horari d’inici de la cavalcada s’ha
avançat mitja hora (de manera que començarà a les 17 h) i, de l’altra, la modificació
ostensible del recorregut que s’iniciarà a l’Espai Tolrà i acabarà a la plaça d’El
Mirador.

Respecte edicions anteriors, l’itinerari ja serà diferent des de bon principi, ja que
enfilarà els carrers de Portugal, Alemanya i Barcelona, per tal d’encarar l’avinguda
de Sant Esteve. El seguici continuarà per Sant Pere d’Ullastre, Passeig Tolrà,
General Boadella i Major fins arribar a la plaça de Cal Calissó i tornarà a pujar per
la carretera de Sentmenat per girar novament pel Passeig Tolrà i General Boadella
fins arribar a la plaça Major.

Serà llavors quan es farà l’adoració al Pessebre Vivent que munta Colònies i Esplai
Xiribec (a la zona esglaonada del passeig de la pl. Major). L’entitat organitza
aquesta iniciativa des de 1986. Finalment, l’escenari de la pl. d’El Mirador acollirà
la recepció institucional de Melcior, Gaspar i Baltasar, que rebran la clau de
Castellar de mans de l’alcalde, Ignasi Giménez, perquè puguin entrar a totes les llars
del a vila.

Carrosses i patrocinadors

A més de les tres carrosses del Reis, n’hi haurà una per a l’Ambaixador, que
recollirà les cartes de “darrera hora”, una que representarà un bosc gelat i una altra
que simbolitzarà una fàbrica de carbó. També hi seran la Banda de Majorettes i
diversos vehicles d’acompanyament d’empreses i col·laboradors, com ara Accent
Systems, Casnet, Big Mat, ADF, Bombers Voluntaris i Policia Local.

Així mateix, el grup immobiliari Nova Finques oferirà la possibilitat a les famílies
amb infants de Castellar de seguir la comitiva des de dins, a través d’una flota de 15
vehicles model Mini que s’incorporaran al seguici que acompanyarà els Reis de
l’Orient. Per aquest motiu, es farà un sorteig entre tots els interessats, que fins al 2
de gener podran omplir unes butlletes que trobaran a Nova Finques (C. Sala
Boadella, 2) o al Restaurant Picapa’t (c. Montcada, 17). El sorteig de les 30 places
disponibles als vehicles Mini es farà el dia 3 de gener i els guanyadors s’anunciaran
a la pàgina de Facebook de Nova Finques.
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L’empresa també col·laborarà amb el Grup Il·lusió aportant 400 kg del total de
1.200 kg de caramels sense gluten que es repartiran durant tot el recorregut.
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