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Les cavalcades de Reis al Baix
Montseny
La pandèmia del coronavirus ha obligat a fer modificacions

Les cavalcades de Reis d'aquest any 2021 seran molt diferents a les tradicionals | NBM/arxiu

Aquest Nadal Ses Majestats els Reis d'Orient també s'han d'adaptar a l'evolució de la pandèmia i
a les mesures sanitàries dels últims dies per evitar contagis, cosa que ha obligat a reajustar la
proposta. D'aquesta manera, al Baix Montseny hi ha diverses propostostes per a garantir la
seguretat de tothom.
A Arbúcies es proposa donar la benvinguda a SS.MM. els Reis Mags d'Orient des del balcó,
finestra o portal de casa amb el fanalet! La rua també es podrà seguir en directe per instagram
@arbúcies.montseny ( https://www.instagram.com/arbucies.montseny/) !
A Breda s'explipa en aquesta piulada el que s'ha previst
? Aquest dimarts 5 a partir de les 18h arriben SSMM Els Reis d'Orient amb la tradicional
Cavalcada! ??Consulta el recorregut a la imatge adjunta i a: https://t.co/lDGYl6WjeD
(https://t.co/lDGYl6WjeD)
??ATENCIÓ!! Cal seguir totes les normes de seguretat contra la Covid-19! ?? (FIL)
pic.twitter.com/yGEum5WDzv (https://t.co/yGEum5WDzv)
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? Ajuntament de Breda (@AjuntamentBreda) January 4, 2021
(https://twitter.com/AjuntamentBreda/status/1346108934302670850?ref_src=twsrc%5Etfw)
A Fogars de Montclús la rebuda serà des del portal de casa
(https://www.fogarsdemontclus.cat/actualitat/noticies/710-cavalcada-de-reis.html) als nuclis de
Mosqueroles, El Pertegàs i la Costa del Montseny
A Gualba també s'anima els veïns a rebre els Reis d'Orient. Faran un recorregut per diferents
nuclis

Demà arriben els Reis d'Orient a #Gualba
(https://twitter.com/hashtag/Gualba?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) . Sortim a rebre'ls!
Passaran per diferents nuclis. Recordeu les normes: sortiu al balcó o aneu al carrer per on passin
més proper de casa vostre; mantingueu grup bombolla; porteu mascareta i mantingueu distància.
pic.twitter.com/3AhwCBDj7j (https://t.co/3AhwCBDj7j)
? Ajuntament de Gualba (@gualbainfo) January 4, 2021
(https://twitter.com/gualbainfo/status/1346160097282691072?ref_src=twsrc%5Etfw)
També a Hostalric hi haurà Cavalcada de Reis però la visita i la salutació s'haurà de fer des del balcó

? Per fi! Avui és el dia! Ses Majestats els Reis Mags d'Orient arriben avui a #Hostalric
(https://twitter.com/hashtag/Hostalric?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) !
? Enguany els haurem de veure i saludar des del balcó o des del portal de casa.
? Consulteu tota la informació, el recorregut i la normativa de la cavalcada ?
pic.twitter.com/7JTRyxVvTa (https://t.co/7JTRyxVvTa)
? Ajuntament d'Hostalric (@AjHostalric) January 5, 2021
(https://twitter.com/AjHostalric/status/1346350790957531138?ref_src=twsrc%5Etfw)
A Llinars del Vallès s'ha instal·lat un campament reial i cal demanar cita prèvia

Demà, 5 de gener, els Reis Mags d'Orient ??? us esperen al campament reial ubicat al Castell
Nou de Llinars! Recordeu que heu de tenir cita prèvia per poder accedir-hi.
I a les 8 del vespre, els Reis enviaran un missatge a nens i nenes a través de
https://t.co/L63OpYFWkF (https://t.co/L63OpYFWkF) ? pic.twitter.com/OaVDxMavAB
(https://t.co/OaVDxMavAB)
? Llinars del Vallès (@ajllinarsvalles) January 4, 2021
(https://twitter.com/ajllinarsvalles/status/1346139024138919936?ref_src=twsrc%5Etfw)
La recepció dels Reis https://www.montseny.cat/actualitat/noticies/841-recepcio-dels-reis-dorient(
.html) a Montseny serà a 2/4 de 6 de la tarda
A Riells i Viabrea recorregut amb trenet i carrossa

? Demà arriben Ses Majestats els Reis d'Orient a #RiellsiViabrea
(https://twitter.com/hashtag/RiellsiViabrea?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) !
Faran un recorregut en trenet i en carrossa pels diferents carrers del municipi repartint magia i els
millors desitjos pel 2021 ?
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? Consulta el recorregut: https://t.co/b2Xz9Sokld (https://t.co/b2Xz9Sokld)
pic.twitter.com/Nf8edqcbLr (https://t.co/Nf8edqcbLr)
? Riells i Viabrea (@AjuntamentRiV) January 4, 2021
(https://twitter.com/AjuntamentRiV/status/1346047249516802050?ref_src=twsrc%5Etfw)
A Sant Antoni de Vilamajor els Reis d'Orient arribaran a Can Sauleda

?? Informació de l'arribada dels Reis d'Orient al Parc de Can Sauleda ??
Ja ho tenim tot a punt per rebre a Ses Majestats a SAV i us recordem totes les mesures a tenir
en compte durant la jornada de demà en aquest enllaç: https://t.co/6mQ1UZJo7d
(https://t.co/6mQ1UZJo7d) pic.twitter.com/A1dIPkr76p (https://t.co/A1dIPkr76p)
? Ajuntament SAV (@savilamajor_cat) January 4, 2021
(https://twitter.com/savilamajor_cat/status/1346118597240827904?ref_src=twsrc%5Etfw)
A Sant Celoni i La Batllòria hi ha hagut canvis.
Ses Majestats canvien la ubicació del Campament Reial a l'aire lliure als jardins de la Rectoria
Vella. En cas de pluja, es traslladarà a la pèrgola de l'IE Pallerola. La reserva de dia i hora que
heu fet us servirà per les noves ubicacions. En cas que encara no hagueu fet reserva, ho podeu
fer a www.santceloni.cat/reis (http://www.santceloni.cat/reis) Recordeu portar el document de
reserva de cita.

A les 20 h farem una connexió en directe amb Ses Majestats a través de l'Instagram de
l'Ajuntament @ajuntamentsantceloni

Ses Majestats anul·len la Cavalcada de Bona Nit però us demanen que deixeu el vostre fanalet al
balcó o la finestra de casa. Recordar que és important que extremeu les mesures sanitàries per
gaudir d'unes festes segures i plenes de màgia. Seguiu tota la informació a www.santceloni.cat/reis
(http://www.santceloni.cat/reis)
Ses Majestats els Reis d'Orient acamparan a la Batllòria per poder conèixer a tots els nens i nenes
que els han enviat cartes i saber si s'han portat bé. Podreu visitar el seu campament a la pista
esportiva de l'escola Montnegre.

Obertes noves cites prèvies per visitar Ses Majestats per reajust d'horaris i de torns.
Podeu reservar cita amb els Reis a https://t.co/l9GFKXH7LR (https://t.co/l9GFKXH7LR)
? Dimarts 5 de gener
? Jardins de la Rectoria Vella pic.twitter.com/gvHKCMAVzZ (https://t.co/gvHKCMAVzZ)
? Aj. de Sant Celoni (@ajsantceloni) January 4, 2021
(https://twitter.com/ajsantceloni/status/1346129213045297154?ref_src=twsrc%5Etfw)
Aquesta és la ruta que faran a Sant Esteve de Palautordera

??? ?Carta de Ses Majestats els Reis d'Orient a tots els nens i totes les nenes de #SantEsteve
(https://twitter.com/hashtag/SantEsteve?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) , per explicar com
s'entregaran les cartes aquest any, així com la cavalcada del dia 5 de
gener.https://t.co/LGzz2PtJoj (https://t.co/LGzz2PtJoj) pic.twitter.com/5zivfiTg0K
(https://t.co/5zivfiTg0K)
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? Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera (@aj_santestevep) December 16, 2020
(https://twitter.com/aj_santestevep/status/1339281207993962497?ref_src=twsrc%5Etfw)
A Sant Pere de Vilamajor

? Consulteu la informació sobre l'arribada dels Reis Mags a Sant Pere de Vilamajor ?
?? A l'enllaç trobareu les mesures de seguretat que caldrà seguir.https://t.co/GfUP3m129q
(https://t.co/GfUP3m129q) pic.twitter.com/zK1LAgM3Bs (https://t.co/zK1LAgM3Bs)
? Ajuntament Sant Pere de Vilamajor ? (@ajspvilamajor) January 4, 2021
(https://twitter.com/ajspvilamajor/status/1346154133502500867?ref_src=twsrc%5Etfw)
A Santa Maria de Palautordera

???Aquest #Nadal (https://twitter.com/hashtag/Nadal?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) arriben
Ses Majestats els Reis d'Orient a #Palau
(https://twitter.com/hashtag/Palau?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) de manera especial per
poder complir amb les mesures anticovid.
A partir de demà podeu reservar les entrades a https://t.co/7PzQEtC7JY https://t.co/7PzQEtC7JY)
(
? Ajuntament de Santa Maria de Palautordera (@AjPalautordera) December 30, 2020
(https://twitter.com/AjPalautordera/status/1344332169016086528?ref_src=twsrc%5Etfw)
A Vallgorguina els Reis d'Orient visitaran tots els barris. En aquest enllaç es poden consultar els
horaris de pas (https://www.facebook.com/vallgorguina) i es recorda que no es podrà seguir la
comitiva.
A Vilalba Sasserra han enviat una carta informant que la visita serà a distància
(http://www.vilalbasasserra.cat/actualitat/noticies/nit-de-reis-5-de-gener.html)
[plantillacoronavirus]
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