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Aquests dies s'estan ultimant els detalls de les noves carrosses de Melcior, Gaspar i
Baltasar.

La Cavalcada de Reis arribarà dissabte amb noves carrosses i
canvis en l’horari i el recorregut

Dimecres 2 de gener de 2019

Els tres Reis Mags d’Orient sortiran a les 18 h des de l’Espai Tolrà i arribaran
sobre les 20 hores al passeig de la plaça Major

Melcior, Gaspar i Baltasar estrenaran carrosses noves al seu pas per Castellar del
Vallès dissabte que ve, dia 5 de gener. Aquesta serà una de les novetats de la
cavalcada d’enguany, que per 45è any consecutiu organitza el Grup Il·lusió, i que
també comptarà amb un canvi en l’inici del recorregut i amb un nou horari.

Així, els Reis Mags començaran a recórrer els carrers de la vila a les 18 hores, des
de l’Espai Tolrà, per continuar tot seguit pels carrers de Portugal, de Suïssa (no pel
carrer d’Alemanya, com es va fer l’any passat) i de Barcelona i encarar després
l’avinguda de Sant Esteve. Després, el seguici continuarà per Sant Pere d’Ullastre,
Passeig Tolrà, General Boadella i Major fins arribar a la plaça de Cal Calissó i
tornar a pujar per la carretera de Sentmenat per girar novament pel passeig Tolrà i
arribar a la plaça Major.

Serà llavors quan es farà, a la zona esglaonada del passeig de la plaça Major, la
tradicional adoració al Pessebre Vivent que munta des de 1986 Colònies i Esplai
Xiribec. 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 de la vila. Es
preveu que l’arribada al pg. de la plaça Major sigui cap a les 20 hores.

Durant tot el recorregut, es repartiran uns 1.100 quilos de caramels sense gluten
entre els infants.

Tres noves carrosses

La gran novetat de la Cavalcada de Reis 2019 serà, però, la renovació de les tres
carrosses dels Reis, després que sortís escollida la proposta del Grup Il·lusió en el
procés de pressupostos participatius del municipi. Això ha permès canviar els
remolcs més antics, amb noves estructures que presentaran un decorat i un mobiliari
totalment renovats.

A més, les noves carrosses, dissenyades per RB Creacions (Berta Vidal i Raül
Vilassís), comptaran amb uns visuals que han dissenyat Lluís Campmajó i Eloisa
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López amb una composició musical que ha anat a càrrec de Berni Mora i que
fusiona nadales tradicionals i clàssics americans dels anys 40 i 50. Tot, acompanyat
de diverses sorpreses que es desvetllaran al pas de la comitiva pels carrers de la vila.

Val a dir que, a més de les tres carrosses del Reis, n’hi haurà tres més: una per a
l’Ambaixador, que recollirà les cartes de “darrera hora”, una que representarà una
habitació d’un infant i una altra que simbolitzarà un vapor antic. També hi seran la
Banda de Majorettes, els Castellers de Castellar, Colònies i Esplai Xiribec, l’AMPA
de l’Escola Mestre Pla i diversos vehicles d’acompanyament d’empreses i
col·laboradors, incloent ADF, Bombers Voluntaris, Policia Local i el servei
d’ambulàncies.
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