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Terrassa es queda sense cavalcada
de Reis però no es descarta una
«passejada» pels principals carrers
L'Estadi Olímpic acollirà una festa de benvinguda amb tres sessions la nit del 5 de
gener

Enguany Terrassa no tindrà cavalcada de Reis però l'Estadi Olímpic acollirà una festa de benvinguda amb
música, llum i foc. | Anna Mira

Els Reis d'Orient arribaran a Terrassa. Ho faran sense cavalcada, però la seva rebuda i estada
estarà a l'alçada de la nit més màgica de l'any. La nit del 5 de gener, l'Estadi Olímpic de Terrassa
acollirà una festa de benvinguda als tres reis. Hi haurà tres sessions: a les 17.30 h, a les 19 h i a les
20.30 h.
L'aforament, encara per determinar, es decidirà en funció de les indicacions del PROCICAT. Cada
espectacle durarà trenta minuts, i segons l'organització, constarà de "música, llum i foc". A més, hi
haurà "diverses sorpreses". Ses Majestats hi seran amb el patge Xiu-Xiu. Un cop acabat
l'espectacle, l'Ajuntament no descarta celebrar una passejada de carrosses pels principals
carrers i avingudes de la ciutat, però en cap cas de la magnitud de la típica cavalcada.
Enguany, els reis tornaran arribar amb helicòpter, no se sap ni on ni quan, però la seva presència
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està assegurada. La seva arribada, així com l'última sessió de la festa de benvinguda, serà
retransmesa en directe per la televisió municipal de Terrassa. Durant l'anunci aquest divendres,
l'alcalde Jordi Ballart ha fet una crida a la responsabilitat de les famílies.
El patge Xiu-Xiu tampoc hi faltarà
L'encarregat de recollir les cartes de Reis dels nens i nenes de Terrassa, el patge Xiu-Xiu,
tampoc deixarà perdre l'oportunitat i arribarà a la ciutat per fer la seva feina tot complint totes les
mesures de seguretat. Per exemple, els nens i nenes no podran seure a la seva falda com és
habitual.
Arribarà el 26 de desembre com ho fa tradicionalment, en tren, i a dos quarts de set es trobarà al
balcó de l'Ajuntament per saludar els infants i recollir les primeres cartes. Un equip de Canal
Terrassa seguirà tota l'arribada, que es podrà seguir per televisió.
Els dies següents, el patge visitarà tots els districtes de Terrassa per rebre els més menuts de cada
zona. La recepció es farà en espais oberts, als patis de les escoles Les Arenes, Auró, El Vallès,
Enxaneta, Sant Llorenç i Josep Ventalló. Aquests són els horaris i i dates de cada visita:
Districte 2 a l'Escola Les Arenes - Dimarts, 29 de desembre. 17 a 20 h.
Districte 3 a l'Escola Auró - Dimecres, 30 de desembre. 11 a 13.30 h.
Districte 4 a l'Escola El Vallès - Dissabte, 2 de gener. 17 a 20 h.
Districte 5 a l'Escola Enxaneta - Diumenge, 3 de gener. 17 a 20 h.
Districte 6 a l'Escola Sant Llorenç - Dilluns, 28 de desembre. 17 a 20 h.
Districte 7 a l'Escola Josep Ventalló - Diumenge, 27 de desembre. 17 a 20 h.

Crida a la responsabilitat de les famílies
L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart en roda de premsa, ha assegurat que "dubtar de la presència
dels reis i del patge era impensable". És per això que ha recordat que "s'ha pensat i repensat
l'organització" per no deixar perdre la festivitat més esperada pels infants. Per a Ballart "calia fer
esforços per mantenir la il·lusió dels més menuts".
En el context sociosanitari actual, el batlle ha recordat que "serà un Nadal diferent, però segueix
sent Nadal". Per això, ha assegurat que han treballat "des de la imaginació i la responsabilitat", i ha
demanat a la famílies "no relaxar-se" durant les festes.
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