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Tot a punt per a la cavalcada dels
Reis d'Orient a Granollers
La comitiva reial sortirà de Roca Umbert a dos quarts de 6 de la tarda i és previst
que arribi a les 8 a la Porxada

Els Reis d'Orient Gaspar, Melcior i Baltasar. | Ajuntament de Granollers

El dissabte 5 de gener arriba el dia més esperat de les festes de Nadal: la visita de Melcior,
Gaspar i Baltasar. Granollers (http://www.granollers.cat/nadal) ja està preparada per a la
cavalcada i la recepció de Ses Majestats d'Orient.
Els nens i les nenes despertaran els Reis d'Orient a les 17 h a Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
amb l'ajuda dels sonalls i picarols que han confeccionat durant aquesta setmana. A les 17.30 h la
comitiva reial es posarà en marxa. Carrosses reials, de regals i de carbó, transitaran pel centre de
la ciutat.
El recorregut començarà pel carrer de Lluís Companys i seguirà pels carrers Camps de les Moreres i
Magallanes. A continuació, la comitiva pujarà carretera amunt pel carrer de Francesc Macià, passarà
per la plaça de la Corona i seguirà pel carrer d'Anselm Clavé i les places de Maluquer i Salvador i
de Perpinyà. Les carrosses seguiran amunt pel carrer de Joan Prim fins als carrers de Ramon
Llull, Rafael de Casanova i Josep Torras i Bages. A la plaça de la Constitució, els Reis d'Orient
deixaran les carrosses i seguiran el camí en cotxes descapotables. Aleshores la comitiva baixarà
pel carrer de Roger de Flor, tombarà pel carrer de Mare de Déu de Núria i enfilarà pels carrers del
Rec i Santa Anna fins a les places dels Cabrits i de l'Oli i, finalment, a la Porxada, on es preveu
que la comitiva hi arribi a les 20 h.
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A la Porxada els nens i les nenes del Consell dels Infants rebran la comitiva reial. L'alcalde lliurarà
la clau que obre totes les portes de la ciutat a Gaspar, Melcior i Baltasar. Tot seguit, els més
petits també podran donar en mà la seva carta als Reis.
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