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El Rei Gaspar, en una visita anterior a Castellar.

Tot a punt per rebre els Reis Mags d’Orient dijous 5 de gener

Dimarts 3 de gener de 2017

El Grup Il·lusió organitza un any més la cavalcada reial, que començarà a les
17.30 h

El Grup Il·lusió s’encarregarà, un any més, d’organitzar la visita que els Reis Mags
faran a Castellar del Vallès el 5 de gener. Així, el proper dijous, a partir les 17.30
hores, i sortint des de l’Espai Tolrà, Melcior, Gaspar i Baltasar recorreran els carrers
del municipi en la cavalcada que passarà per la vila per 43è any consecutiu.

Durant el seu recorregut, els tres Reis d’Orient repartiran caramels sense gluten
entre els nens i nenes que els vulguin seguir en el seu recorregut. Enguany, la
comitiva estarà formada, a més de per les tres carrosses reials, per una de
l’Ambaixador, que recollirà les cartes de “darrera hora”, una que serà la “carrossa
de l’arbre”, amb fada i diversos xampinyons, i una altra que simbolitzarà una mica
de carbó amb vagonetes, i que es tracta d’una modificació de la carrossa de l’any
anterior. També hi seran la Banda de Majorettes i diversos vehicles
d’acompanyament d’empreses i col·laboradors i, com a novetat, la rua comptarà
amb la participació de diverses motos i vehicles del model “Mini”.

Per tercera vegada, els Reis Mags faran una única aturada en el seu recorregut al
passeig de la plaça Major (al tram que connecta el passeig de Tolrà i la plaça d’El
Mirador) per adorar el 31è Pessebre Vivent ambientat per Colònies i Esplai Xiribec,
una iniciativa que s’organitza des de 1986 per rendir homenatge a l’infant nounat.
En aquest mateix punt, l’alcalde de la vila, Ignasi Giménez, cedirà a Melcior,
Gaspar i Baltasar la clau de Castellar perquè puguin entrar a totes les llars del
municipi.

El recorregut de la cavalcada serà el següent: Espai Tolrà, carrers de Portugal,
Pedrissos, Lleida, avinguda de St. Esteve, carrer de Sant Pere Ullastre, passeig de
Tolrà, passeig de la plaça Major (parada per a l’Adoració al Pessebre Vivent de
Colònies i Esplai Xiribec i lliurament de la clau de la vila per part de l’alcalde),
carrers del General Boadella, Major, plaça de Cal Calissó, Passeig, carrers dels
Pedrissos, Portugal i Espai Tolrà.
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