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Castellbell transformarà la
Cavalcada de Reis en un
campament estable al Casino Borràs
Els Reis d'Orient visitaran les cases de les famílies que ho demanin a peu de
porta i també estaran disponibles a través de videotrucada
L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar i la Comissió de Reis transformen la tradicional Cavalcada
amb un campament estable al Casino Borràs els dies 5 i 6 de gener. El dia 5 serà vigent de les 5 de
la tarda a les 9 del vespre i el dia 6 de les 10 del matí a la 1 del migdia. El consistori s'adapta a la
situació de pandèmia actual i programarà un campament estable perquè els infants puguin mantenir
la il·lusió d'aquestes dates.
A casa o videotrucada
Una de les novetats de Reis a Castellbell i el Vilar serà que Ses Majestat els Reis d'Orient podran
fer una visita breu a les cases de les famílies amb infants de fins a deu anys que ho demanin i
també es podrà contactar amb Melcior, Gaspar i Baltasar a través de videotrucada. En aquestes
visites als domicilis, que es faran de manera individual peu de porta i sense rua, es tindrà especial
cura en respectar les mesures de seguretat per la covid-19.
Inscripció prèvia, necessària
Totes les persones que tinguin interès en aquests formats personalitzats s'han d'inscriure a
través de la pàgina web de l'Ajuntament (http://www.castellbellielbilar.cat) . La inscripció prèvia
també serà necessària per a la visita al campament reial al Casino Borràs.
Bústies reials
En paral·lel, durant els propers dies s'instal·laran bústies reials als nuclis del Burés, el Borràs i la
Bauma perquè els infants dipositin les seves cartes. La situació de pandèmia ha obligat a
suspendre la visita de l'emissari reial Ali Beli.
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