Dimarts
5 de gener de 1988

DIARI DE

TEMA

Cavalcades a les comarques gironines

Olof: A dos quarts de dotze del
matí arribará el patge reial, recollínt les cartes i obsequiant els
nens amb caramels. A les set de la
tarda arribaran les carrossés deis
Tres Reís i s'iniciará la cavalcada,
acompanyada per dos-cents patges i llancament de bufes i serpentines, pels carrers de la ciutat, fins
al tron situat al passeig d'en Blay,
on hi haurá un concurs de fanalets.
D'altra banda, Els Tres Reis
Mags, com cada any, i abans d'anar a Castellfollit de la Roca, es
desplaparan a Tescola d'educació
especial Joan XXIII, on obsequiaran els alumnes del centre olotí.
Palamós: Arribaran a dos
quarts de set del vespre, per Saht
Joan de Palamós. Seguirán un recorregut peí carrer Lievant, plaga
de Sant Joan i carrer Major de
Sant Joan. A continuado baixaran peí carrer Doctor Fleming, tot
seguint per l'avinguda Lluís Companys, carrer Cervantes i a les set
passaran peí carrer Dídac Garrell i
Avinguda Onze de Setembre. Pujaran peí carrer Nou i carrer Roda.
Posteriorment deixaran les carrossés a la placa de la vila i aniran caminant peí carrer Major, fins a l'Ajuntament, on faran el tradicional
parlamerit des del baleó. A continuado, tornaran a la placa de la
vila, a peu, des d'on saludaran i
donaran caramels ais nens i nenes
de Palamós.
Platja d'Aro: Arribaran a dos
quarts de sis, sortint de l'esplanada de Paladium' i seguidament cavalcada per la carretera de Palamós fins a l'Ajuntament, on es
fará el repartiment de regáis i posteriorment adorado a l'església,
amb camells i carrossés.

Portbou: Els Tres Reis arribaran
a les sis de la tarda, en uns trens
especialment fletats per a ells. A
continuació, i sortint de Testado,
recorrerán els carrers de la vila,
fins a la Casa de la Vila, on s'adreparan, des de la mainada, ais mes
menuts.
Port de la Selva: Arribaran a
les sis de la tarda, i després de
passar pels carrers del poblé aniran al pessebre vivent^ Posteriorment es dirigirán a TAjuntament,
on l'alcalde, Baldiri Ruiz, els lliurará les claus de la poblado. Des de
la balconada de la casa de la vila
es dirigirán a la mainada. A continuació es traslladaran a la sala
d'actes de la Confraria de Pescadors, on els nens i nenes els podran Iliurar les seves cartes.
Les Preses: Arribaran a dos
quarts de nou del vespre, visitant
el pessebre de l'església parroquial. Posteriorment es desplaparan
fins al Centre Cultural, on rebran
les autoritats i la mainada.
Quart: Arribaran a dos quarts
de vuít del vespre, a la plaga de
TEstació procedents de Llambiiles.
Ribes de Fresar: Arribada a les
8 del vespre desde Testado de
Renfe procedents del carrilet de
Nuria. Recorregut pels carrers de
la vila i es dirigirán a TAjuntament
on serán rebuts peí consistori i
després aniran a la plaga del Mercat per rebre els nens i nenes de la
vila.
Ripoll: Arribada a les 7 de la
tarda a la Font del Sant, passaran
peí desviament de la Nacional 152
i entraran per la carretera Barcelona. Recorrerán els principáis carrers de la poblado per dirigir-se
finalment al Monestir de Santa
María de Ripoll. Posteriorment se-
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rán rebuts per Talcalde a TAjuntament i aniran a Tantiga església de
Sant Pere per recollir les cartes
deis infants. Visitaran per últim
THospital Geriátric de Ripoll.
Riudaura: Arribaran a dos
quarts de set de la tarda, en cavalls, per traslladar-se a la plaga
del Gambetor, on rebran la mainada i Tobsequiaran amb caramels.
Roses: Arribaran a les set de la
tarda, a la plaga de Sant Pere, I taran un recorregut per la poblado
fins arribar a la plaga Catalunya.
Sait: La. cavalcada s'iniciará a
dos quarts de set del vespre, i després de seguir un recorregut pels
carrers. del poblé, a dos quarts de
vuit, faran un parlament des del
baleó de TAjuntament.
Sant Antoni de Calonge: Arribaran a les set de la tarda al Pía de
TOrsa. A continuació creuaran la
carretera general Palamós-Sant
Feliu i seguirán per l'avinguda Catalunya per continuar peí carrer.
Sant Antoni fins a la plaga de TEsglésia —és previst que hi arribin a
dos quarts de vuit— on adoraran
el naixement. Tot seguit passaran
peí passeig del Mar fins al local
social de la Germandat Arturo
Mundet, on Iliurarañ obsequis a la
mainada.
Sant Esteve de Bas: Els Reis
arribaran a la Valí de Bas a dos
quarts de vuit del vespre, en cavalls. A Sant Esteve assistiran a la
missa que es "fará a l'església del
poblé. Seguidament faran un parlament a la plaga del poblé i repartirán obsequis. L'arribada deis
Reis a Sant Esteve acabará amb
un sopar popular al local social de
Can Tista.
Sant Feliu de Guíxols: A dos
quarts de set sortirah els patges de
la plaga de Salvador Espriu per
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anar a rebre la comitiva deis Reis,
que arribará a les set de la tarda,
procedent de la muntanya de Sant
Elm. Posteriorment seguirán el seu
recorregut tradicional, amb visita
al pessebre de Tare de Sant Benet,
acabant a TAjuntament on recolliran les missives deis nens.
Sant Feliu de Pallerols: La cavalcada —amb carrossés— s'iniciará a dos quarts de vuit del vespre, recorrent els principáis carrers
del poblé fins al Firal.
Sant Hilari Sacalm: Arribaran a
les 7 de la tarda amb el següent itinerari: Passeig Font Vella, carrer
Vic, Plaga església, Josep Ximeno, Gravalosa, Doctor Morales,
Montsolís i plaga de TEsglésia.
Sant Jaume de Llierca: Arribaran a les set de la tarda, i s'iniciará
una cavalcada que recorrerá els
carrers del poblé, fins arribar a
Can Tomaset, on s'obsequiará la
mainada.
Sant Joan de les Abadesses:
Arribarían a les 7 de la tarda, recorrerán els principáis carrers. de la
poblado i després serán rebuts a
TAjuntament. A la plaga de TAjuntament es repartirán caramels i es
recolliran les cartes.
. Sant Joan les Fonts: Arribaran
a tres quarts de vuit del vespre, i
adoraran el Nen Jesús a l'església
parroquial. A continuació faran un
recorregut pels principáis carrers
del poblé, fins arribar a la plaga
Major.
Sant Joan de Mollet: Arribaran a les vuit de la tarda, i serán
rebuts a TAjuntament. Després es
dirigirán a l'església, des d'on faran els seus parlaments i recolliran
les cartes de la mainada.
Santa Coloma de Farners:
Arribada a les sis de la tarda en
carrossés per la carretera de Sils.

A continuació, seguirán un recorregut peí carrer Camp, Sant Sebastiá, passeig de Sant Sebastiá,
plaga de TAjuntament, Noguer,
Anselm Clavé, Lluís Munt, plaga
Farners, on Ses Magestats recolliran les missives de la mainada.
Santa Cristina d'Aro: A dos
quarts de set de la tarda, sortida
de la cavalcada reial des de l'església amb el recorregut per la baixada de la carretera, carrer Taulera, i
fins arribar a la plaga de TAjuntament, on es donaran els regáis i
obsequis.
Santa Pau: Arribaran a les vuit
del vespre, a la plaga porxada,
amb cavalls, repartint obsequis a
la mainada.
Sarria de Ter: Arribaran a les
sis de la tarda a Sarria de Dait, i a
continuació seguirán un recorregut per la carretera de Sarria de
DaIt, Sant Farriol, Pía de THorta,
Pía de Vinyers, la Rasa, les Lloses i
Carrer Major, fins a l'església parroquial de Nostra Senyora de la
Misericordia, on se'ls oferirá una
gran recepció.
Tortelld: Arribaran a dos quarts
de nou, a cavall, fent una cercavila
peí poblé, acompanyats de carregaments d'obsequis i bestiar. Seguidament es desplagaran a la plaga, on repartirán regáis a tota la
mainada.
Tossa de IVIar: Arribada a les
sis de la tarda, en carrossés, passant per l'avinguda Catalunya,
carretera de Barcelona, Carrer
Nou, La Guardia, Socors, Sant
Pere i plaga de TEsglésia.
Val! de Bianya/la Canya: Arribaran a THpstal Nou a dos quarts
de vuit del vespre. A dos quarts de
nou aniran a la Canya, arribant a
•'escalinata de l'església de Sant
Josep Obrer.

