
Ajuntament de Castellar del Vallès

Actualitat

Aquest és l'aspecte dels fanalets, que s'han de muntar i decorar.Image not found or type unknown

Aquest és l'aspecte dels fanalets, que s'han de muntar i decorar.

Castellar recuperarà enguany la tradició de rebre els Reis d’Orient
amb fanalets que s’encendran durant la cavalcada

Dimarts 10 de desembre de 2019
Programes| Cicle Nadalenc 2019

L’Ajuntament de Castellar del Vallès porta a terme aquest Nadal una campanya per
recuperar la tradició de rebre els Reis Mags amb fanalets que s’encendran durant la
cavalcada, el proper diumenge 5 de gener.

En total, s’han elaborat 2.500 fanalets amb l’objectiu d’acompanyar i il·luminar el
camí que els Reis recorreran a la vila. D’una banda, s’han distribuït 1.900 fanalets
entre els alumnes de les escoles de primària i de les llars d’infants que n’han
sol·licitat. A més, la Ludoteca Municipal Les 3 Moreres també en tindrà 200 unitats,
que posarà a disposició dels infants que no en tinguin a partir del 23 de desembre i
fins a exhaurir les existències.

Cada fanalet s’acompanya de dues peces de cartró que s’han d’acoblar per adquirir
la forma d’un arbre de Nadal, una espelma led i el cordill per portar-lo, a més
d’unes instruccions i una carta dels Reis en què conviden els infants a muntar i
decorar els fanalets màgics i a portar-lo el dia de la Cavalcada.

Tallers per construir els fanalets

Tot i que els nens i nenes podran construir el seu fanalet a casa, també tindran
l’oportunitat de fer-ho en el marc de diversos tallers que s’han programat durant les
festes nadalenques, i on també hi haurà fanalets per als infants que no els hagin
rebut a l’escola o que no els hagin anat a buscar a la Ludoteca.

En total, s’ha programat tallers de construcció de fanalets a les activitats següents:

Dissabte 14 de desembre (17.30 h, pl. del Dr. Puig de Sant Feliu del Racó), a
la plantada de l’arbre dels desitjos i encesa de l’estel del campanar.
Diumenge 15 de desembre (d’11 a 13 h, c. de Sala Boadella), a la Fira de
Nadal.
Dissabte 21 de desembre (de 10 a 11 h, pl. d’Europa), a l’acte d’arribada dels
Patges Reials.

Val a dir que els dies 23, 27, 30 de desembre i 2 i 3 de gener, també es podran
construir els fanalets a la Ludoteca Municipal Les 3 Moreres.
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