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Els Reís substituiren els animáis arribáis de Mallorca per cavatls

A Platja d'Aro no varen poder muntar els camells
JOSEPHUS
Platja d'Aro.—Després d'alguns
«problemes técnics», que finalment es resolgueren favorablement, Ses Majestats els Reís d'Orient arribaren a Platja d'Aro
muntats amb sengles cavalls, I no
amb camells tal i com s'havia
anunciat. Peí que sembla ser, els
animáis estaven cansats del viatge
qug.havien fet per mar des de Palma de Mallorca, i la posterior arribada a la vila costabravenca a
bord d'un gros camió va acabar de
posar-los nerviosos, i ningú no
aconseguí pujar damunt de les seves gepes.

La millor cavalcada deis
últims anys
Finalment, i a la ratlla de les sis
de la tarda, Ses Majestats feien la
seva entrada triomfant a Platja
d'Aro, per la carretera de Pelamos, escortats deis seus criáis i
• les seves carrosses, i precedits de
la banda musical de la població.
Tot seguit es van dirigir a l'Ajuntament que, en aquesta ocasió,
s'havia convertit en el paiau del rei
Herodes, on foren rebuts per l'es-

mentat rei que e|s indica el camí
de Betlemí Ses Majestats, a continuació, sortiren en direcció a l'església parroquial de Santa María
on feren l'adoració a l'infant Jesús, per seguir posteriorment el
seu recorregut peí centre comercial de la vila, repartint caramels i
bombo'hs a tothom qui trobaven al
seu pas.
Un altre cop a la placa de l'Ajuntament, els Reis d'Órient pujaren a
les seus réspectius trons i des d'elIs es dirigiren a tots els nens i nenes, explicant-los que «per ais
que heu estat bons xicots durant l'any que hem deixat enrera
hi ha bons regáis, pero per a
aquélls que no s'han portat bé
amb Ilufs pares només hi haurá
carbó. Carbó ben negre com el
que es mereixen alguns deis
grane que hi ha aquí presents,
que tampoc es pot dir que slguin un model de bons nois»,
afegint a continuació que «no es
tracta pas de fer bondat només
durant uns dies a l'any, sino que
heu de fer-ne sempre». S'acomiadaren deis presents tot seguit
amb un fort «visca Platja d'Aro»,
que íou contestat calurosament
per tothom.

f l s Reís de Platja d'Aro
hagueren d'arrlba'r amb
cavalls, perqué els camells no
es deixaren muntar ja que
estaven cansats de tants
viatges. D'altra banda ha estat
la millor cavalcada deis últims
anys. (Fotos JOSEPHUS).

Els Reis també van visitar els avis a Palamós.Els Tres Reis de l'Oríent van acabar ahir el seu recorregut per Raíamos visitant els avis allotjats a la
residencia geriátríca de, l'hospital
comarcal, Iliurant-los diversos obsequis, informa Enric Figueres.
Abans, pero, Ses Magestats havien arríbat per Sant Joan de Raíamos, fent un recorregut per la població. Posteriorment van deixar
les seves carrosses a la placa de la
vila i van anar, a peu, peí carrer
'Major, fins a l'Ajuntament, on van
fer el tradicional parlament des de
la balconada de la casa de la vila.
Després van tornar a la plaga de la
Vila, on van recotlir les cantes de la
mainada i els van donar caramels.
(Fotos ENRIC FIGUERES).
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A Sant Feliu arribaren
des de la muntanya de
S a n t E i m . - Gairebé.dues hores
va durar la cavalcada deis Reis
Mags a Sant Feliu de Guíxols, en
carrosses i camions plens de regáis, que iniciant-se amb la tradicional arríbada des de la muntanya
de Sant Elm, informa Rafael Álbiol. Després de recorrer els carrers van anar a adorar el nen Jesús del pessebre de l'Arc de Sant
Benet, característica iniciativa de
Kartista pintor Joan Soler. La comitiva va acabar el recorregut fent
recepció directa de les caries deis
nens i nenes de Sant Feliu. Cal
destacar la presencia de sis patges
reials que també van afegir-se a la
comitiva procedents de la barriada
de.Vilartagues. (Fotos JOSEPHUS).
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