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Tradicions Cavalcades de Reis

Els Reis de Girona desfilen
en una treva de la pluja
a La cavalcada va sortir uns 25 minuts abans del previst per aprofitar que no plovia i va accelerar
per esquivar una nova tempesta a S’esgoten les 3.000 polseres per a infants de Protecció Civil

ra no havia començat a
ploure. Amb l’arribada de
la pluja, les famílies es van
refugiar en bars i cafeteries de la zona esperant
que remetés la precipitació, que va ser intensa en
alguns moments. L’aturada de la pluja va fer que
l’organització decidís fer
una sortida prematura i
aprofitar l’estona que no
plogués. De fet, finalment,
la pluja va respectar pràcticament tot el recorregut
i en el tram final l’organització va decidir accelerar
el pas, coneixedora que
tornava a acostar-se una
nova tempesta de pluja
que va començar a arribar
quan els Reis ja arribaven

La xifra
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270

persones van sortir a la cavalcada dels Tres Reis de Girona que organitzen cada any
els Manaies de la ciutat.

a la plaça del Vi.

Un moment de la cavalcada a Girona i un dels infants que es va posar la polsera amb una voluntària de Protecció Civil ■ D.V. / LLUÍS SERRAT

Dani Vilà
GIRONA

La màgia dels Tres Reis
Mags es va deixar notar a
la ciutat de Girona quan
una intensa pluja de primera hora de la tarda va
donar una treva d’encara
no dues hores perquè els
270 participants en la cavalcada poguessin completar el recorregut. Això
sí, veient la previsió de
més pluja els Reis van sortir uns 25 minuts abans de
l’hora prevista per aprofitar la treva meteorològica.

Tot i la pluja, que va arribar amb intensitat, van
ser milers els pares i mares que van desafiar el
temps perquè els més petits de la casa poguessin
veure de ben a prop Ses
Majestats i permetre que
els més endarrerits encara entreguessin la carta a
última hora o fessin un
canvi de caramels pel xumet amb algun patge reial.
El campament reial
dels jardins Fora Muralla
va rebre a primera hora
una gran quantitat de visitants aprofitant que enca-

Cavalcades suspeses i canvis de recorregut
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Preveient la possibilitat de
pluja, força cavalcades van
variar el programa inicial i van
situar la recepció de Ses Majestats en espais coberts. Va
ser el cas d’Olot.
En municipis costaners,
l’arribada dels Reis prevista
per mar no va ser possible,
com a Llançà, on la convocatòria per als nens es va traslladar a l’antic pàrquing dels
bombers. A Empuriabrava
l’arribada per mar i la caval-

cada es van suspendre i la rebuda dels Reis es va fer a l’hotel Xon’s; el recorregut també
es va suspendre al nucli de
Castelló d’Empúries i els Reis
es van aixoplugar a la basílica.
Al Port de la Selva la pluja no
va permetre muntar el campament reial, mentre que a
Celrà el mal temps va obligar
a suspendre la cavalcada i
Ses Majestats van atendre la
mainada a l’església. A Palafrugell, es va suspendre la ca-

valcada veient l’amenaça de
pluja, però els Reis van mantenir la recepció de la mainada, que ja estava prevista en
el Teatre Municipal. A Begur,
per altra banda, on també es
va suspendre la cavalcada, la
recepció dels Reis es va fer a
l’església parroquial de Sant
Pere, en lloc de la plaça Esteve Cruañas. Això sí, no van
faltar la xocolatada i el brou,
que es van repartir des d’una
vela ubicada a la plaça.

El seguici torna
a la Rambla de Figueres
Esteve Carrera
FIGUERES

A Figueres, ahir a la tarda,
la primera visita dels Reis
d’Orient acompanyats pel
seu seguici va ser al centre
sociosanitari Bernat Jaume i als diferents serveis
de l’hospital de Figueres,
on van repartir il·lusió i
somriures tant als paci-

ents ingressats com als
professionals que ahir treballaven. A continuació, la
cavalcada es va iniciar tal
com estava previst, a les
set. Després del canvi de
recorregut de l’any passat
a causa de l’esvoranc de la
Rambla, aquest cop el seguici va tornar a fer la volta per aquest espai emblemàtic, allargant el recor-

regut per facilitar la presència del públic.
A la plaça de l’Ajuntament, l’alcaldessa, Marta
Felip, va donar la benvinguda a Ses Majestats, assegurant que “tota la mainada de Figueres aquest
any s’ha portat molt bé”, i
va demanar als Reis que
no es deixin cap carrer ni
cap barri de la ciutat. Con-

La comitiva reial, ahir, al final de la cavalcada i ja a davant
de l’ajuntament de Figueres ■ EL PUNT AVUI

Èxit de les polseres
La prova pilot per posar
polseres als nens i nenes
que ho volguessin per garantir que no es perdessin
va ser tot un èxit i pràcticament es van esgotar les
3.000 unitats de què es
disposava. El president de
l’associació de voluntaris
de Protecció Civil, Xavier
Ribera, va mostrar-se satisfet de la resposta dels
ciutadans per obtenir
aquesta mesura de prevenció i ja va anunciar la
voluntat “de repetir l’experiència en grans esdeveniments a Girona, com ara
l’exposició de flors i les Fires”. Les polseres, a més,
es poden guardar i reutilitzar quan es vulgui. ■
fiant que els nens havien
demanat els joguets adequats, l’alcaldessa va recordar: “Els Reis ja sabeu
que no ens agraden les joguines sexistes ni bèl·liques, que ens agrada que
hi pugui jugar tothom i
que fomentin els valors de
la solidaritat, l’amor i la
pau.” Com a alcaldessa,
Felip va aprofitar el parlament a l’atenció de Ses
Majestats per recordarlos: “També els grans ens
hem esforçat durant tot
aquest 2015”, i demanant:
“Tot allò que hem escrit a
les nostres cartes els Reis
també ens ho porteu.” ■

