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Cavalcades a les comarques gironines

Arbúcies: Arribaran a les 7 de la
tarda, benvinguda a la plapa de la
Pietat, i el recorregut será peí carrer del mateix norñ, Magne, Pont,
Camprodon, i finalitzará a la plapa
de la Vila, on rebran la salutació de
tots els nens i nenes, els quals
serán obsequiats amb caramels.
Argelaguer: Arribaran a les vuit
del vespre, amb carrosses, recorrent diversos carrers del poblé, per
desplagar-se després a la plaga I
repartir caramels a la mainada que
els vagi a rebre.
Besalú: Arribaran a les vuit del
vespre per la carretera de Beuda,
amb carrosses, fent un recorregut
pels carrers de la pobiació. Seguidament aniran ais trons de la plapa
de la Llibertat, on repartirán caramels ais nens i nenes.
Bescanó: A les 4 de la tarda el
cárter reial acompanyat de la banda municipal de trompetes i tambors passaran pels carrers per recollir les cartes de la mainada. Els
Reis Mags sortiran a les 7 de la
tarda, per la carretera d'Estanyol i
passaran per l'Assumpta, carrer
de Dait, placa de la Vila, Santa
Anna i arribada a la plaga de l'Ajuntament. Seguidament obsequiaran amb regáis i caramels tots
els nens i nenes menors de nou
anys.
Bordiis: Arribaran a les vuit de
la tarda, a cavall, per la carretera
de Palamós. Des d'allá aniran a
l'església i posteriorment a l'Ajuntament, des del baleó del qual dirigirán un parlament dirigit a la mainada de la pobiació.
Bíanes: Arribada a dos quarts
de set de la tarda, en barca, al
port. A continuado, recorregut en
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deu carrosses i nou comparses peí
passeig del Mar, carrer Ampie,
Joaquim Ruyra, Muralla, Raval,
Ampie, finalitzant al passeig de
Dintre, al baleó de l'Ajuntament,
des d'on se saludará la mainada i
es Mangaran gran quantitat de caramels.
Cadaqués: Arribaran a les set
de la tarda, i faran un recorregut
pels carrers del poblé fins arribar a
la sala TAmistat.
Calonge: A les 7 de la tarda,
cavalcada reial des de1a plaga de
la Concordia fins arribar a la placa
de l'Església.
Campdevánol: Arribaran a les 7
de la tarda i faran el recorregut peí
Pont Nou, carrer Major, plaga de
l'Església on faran .radoracló al
nen Jesús, seguirán cap a la plaga
de la Dansa per rebre tots els nen i
nenes de la pobiació i recollida de
cartes.
Campelles: Arribaran a dos
quarts de nou del vespre, aniran a
l'església del poblé on faran l'adoració del nen Jesús i després es
desplagaran a la plaga de l'Ajuntament, on recolliran les cartes deis
nens de la vila i compartirán amb
la mainada una xocolatada.
Camprodon: Arribaran a les 8
de la tarda, recorregut pels principáis carrers de la pobiació, adoració a l'església del nen Jesús i recepció a l'Ajuntament. Recollida
de cartes, repartida de carmels i
clouran el recorregut amb una visita a l'hospital Geriátric de Camprodon.
Cassá de la Selva: Arribaran a
les 7 de la tarda al carrer Verneda.
Seguirán per Puigcugul, Masjor i
plaga de la Coma, on-«eran rebuts

per la mainada i les autoritats.'
Castell d'Aro: Arribaran a dos
quarts de nou del vespre, al Castell, i repartirán regáis.
Castellfollit de la Roca: Arribaran a les vuit del vespre, i a continuado seguirán un recorregut per
diferents carrers del poblé.
Cajstelió d'Empúriesí: Arribaran
a les set de la tarda, i després d'un
recorregut per la pobiació faran el
seu parlament a la plaga deis Homes.
Ceirá: Arribaran a les set de la
tarda, en tren. Es desplagaran a
l'Ajuntament i des d'allá s'iniciará
la cavalcada fins a l'església, on es
fará l'ofrena. A continuado, al pía
del que fou l'antic ajuntament, rebran les cartes de la mainada. Posteriorment, al mateix Ajuntament
vell, l'alcalde, Bartomeu Bernabeu, els Iliurará les claus de la poblado. Des de la balconada dirigirán un parlament ais nens i nenes
ceiranencs.
L'Escala: Arribaran a dos quarts
de sis de la tarda, i recorrerán els
carrers de la poblado fins arribar a
la platja.
Figueres: La cavalcada s'iniciará a les set de la tarda al final del
carrer Nou. El recorregut continuará per la Rambla, carrers Caamaño, Monturiol, Girona i plaga
de l'Ajuntament. Els Reis serán rebuts per l'alcalde i saludaran la
mainada des del baleó principal de
la Casa de la Vila. En el seguid de
Ses Magestats s'inclouen enguany, com a principáis novetats,
dos elefants, un fakir i una banda
de música.
Fornells de la Selva: Arribaran
a les 7 de la tarda a la plaga del
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poblé oh serán rebuts per la mainada i les autoritats abans d'entrar
l'església a fer l'ofrena tradicional
al Nen Jesús i els parlaments.
Garriguella: A les cinc de la tarda arribará el patge reial, que será
rebut a la plaga de l'Església per la
banda de cornetes i tambors de la
vila, dirigida per Agustín Subero.
El patge recorrerá els carrers de la
poblado recollínt les cartes de la.
mainada. Els Tres. Reis arribaran a
les set de la tarda a la plaga de
l'Església, i després de fer un recorregut pels carrers de la pobiació, tornaran a l'església, on faran
Toferiment i un parlament dirigit
ais mes petits.
Girona: La cavalcada s'iniciará
a les sis de la tarda ais antics.quarters. Seguirá per Emili Grahit, Migdia, Sant Joan Baptista de la Salle, plaga Reis Católics, Joan
Maragall, Pompeu Fabra, Álvarez
de Castro, Marqués de Camps,
Gran Via, Sant Francesc, plaga
Catalunya, Pont d'lsabel II i plaga
del Vi. És previst que el- seguici
arribi a les vuit de la tarda a l'Ajuntament, des d'on els Reis dirigirán
els seus parlaments a la mainada.

ca, dirigint-se a la platja de Garvet,
on rebran els tres llaguts catalans
que desplagaran Ses Magestats.
Sobre les set de la tarda arribaran
al port i, des d'aquí, el seguici reial
seguirá pels carrers del Port, plaga
de Catalunya, Capella del Port,
fins arribar a la plaga Major. Posteriorment, i en l'interiór de l'antic
Centre Cultural, rebran les cartes
de la mainada de la poblado.
Lloret de Mar: Arribada a dos
quarts de set a la plaga de la Sardana, en barca, iniciant el recorregut peí passeig Camprodon, passeig V e r d a g u e r , A j u n t a m e n t ,
Cervantes, plaga de l'Església,
Sant Roma, Sant Pere, Avingudá
de Vidreres, finalitzant al pavelló
polisportiu.
Maganet de Cabrenys: Arribaran a les set de la tarda, fent un recorregut pels carrers fins a la Masanetense.
Maiá de Montea!: Arribaran a
dos quarts de vuit del vespre, en
carrossa, i seguirán un recorregut
peí carrer de Sant Viceng. Posteriorment faran l'adoració a l'església i repartirán regáis ais nens en el
decurs d'una xocolatada i un concurs de fanalets.

Llagostera: A les 7 de la tarda,
arribada deis Reis d'Orient a la Plaga del carril, seguint el seguici peí
passeig Pompeu, plaga de Catalunya, carrer Ángel Guirnerá i fins
arribar a la plaga del Castell.
Llambilles: Arribaran a dos
quarts de set de la tarda a la plaga
dé l'Ajuntament.
Llangá: Arribaran a les set de la
tarda, per mar. La cavalcada,
pero, s'iniciará a les sis de la tarda
a la pista de básquet dé la Salan-

Montagut: El seguici reial arribará a les set de la tarda. Els Reis
de l'Orient s'instal.laran a la plaga
per repartir obsequis, i posteriorment es traslladaran amb carrosses a Oix, on és prevista l'arribada
a les nou del vespre.
Ogassa: Arribaran a dos quarts
de 7 de la tarda, recorrerán els
principáis carrers i serán rebuts a
l'Ajuntament, on recolliran les cartes de la mainada.

