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Per primera vegada els acompanyaven dos patges amb cavalls que foren ratraccíó de la quitxalla

Els Reis Mags estrenaren tres carrosses a RipoH
R. RESPLANDI
Corresponsal

Ripotl.— La cavalcada de Reis
da Ripoü va sortir des del pavelló
municipa! d'esports de Ripotl, segiiint la carretera de Barcelona, ¡a
plaga Gran, Mossén Cinto Verdagusr, carrer del Bisbe, I plapa de
i'Ajuntament. Un cop a la plaga de
i'Ajuntament foren rebuts per l'alcaide i tot el Consistori-que, després d'adregar-los les paraules de
benvinguda, els Tres Reis Mags es
dirigiren a tota la quitxalla concentrada a la plaga. Cal dir que enguany se superaven totes les previsions d'assisténcia, calcuiant-se
que hi havia unes quatre mil persones. Tothom coincidía a dir que
ia causa principal havien estat les
bones temperátures.
Un cop acabada la recepció els
Tres Reis es dirigiren a l'església
de Santa Maria de Ripoll per adorar el Nen Jesús i mes tard a l'antiga església de Sant Pere on recolliren totes les cartes deis nens i
nenes de la vila, fent-los-hi lliurament d'obseqüis i caramels. Acabada la recollida de cartes Ses Ma-

jestats seguiren la tradició i
finalitzaren el seu recorregut amb
una visita a l'Hospital Geriátric de
Ripoll.
Com a novetats importants
d'enguany cal destacar que els
Reís de l'Órient han estrenat noves
carrosses, en total tres, i aixd es
complementa amb els nous vestits
que estrenaren l'any passat Ses
Majestats. L'altra novetat ha estat
que Els Tres Reis han estat acompanyats per dos patges muntats
sobre cavalls, la qual cosa ha acaparat l'atenció de tota la quitxalla.
L'alcalde de Ripoll, Pere Jordi
Piella, va demanar a Ses Majestats
que portessin per a Ripoll i tota la
comarca l'aconrípliment deis objectius previstos durant l'any passat i
no realitzats per millorar-la, principalment son la consolidació definitiva' de totes les comunicacions, i
l'adjudicació del sol industrial la
qual cosa milloraria aquest sector
al Ripollés.
Finalment el Rei blanc en representació deis Tres Reis va manifestar a l'alcalde que intentarien
fer de mitjancers.

Els Reis Mags recorregueren
els carrers de Ripoll amb les
tres noves carrosses. Ses
'Majastats anaven
acompanyats de dos patges
amb cavalls, que també eren
novetat en la cavalcada
d'enguany i que acapararen
l'atenció deis mes petits.
(Fotos PICAS).

A Campdevánol i a Cam*
prodon acabaren amb la
v i s i t a a i s a v i s . - A Campdevánol, igualment que a Ripoll, la cavalcada de Reis va iniciar-se a les
set de la tarda des del barrí de
Sant Crístófol, passant peí Pont
Nou, el carrer Major, la plapa de
l'Església i la plaga de la Dansa, on
varen rebre totes les cartes deis
nens i nenes de Campdevánol. Enguany estrenaven nova il.luminació a les carrosses. Un cop rebudes les cartes es dirigiren a
l'hospital, on varen repartir obsequis. A Camprodon I-arribada fou
a les vuit, i un cop recorreguts tots
els carrers i després de ser rebuts
pels membres del Consistori de la
vila, els Reis es dirigiren al pavelló
polisportiu on varen rebre les cartes deis nens i nenes, i anaren,
posteriorment, a l'hospital geriátric. (Fotos R.R.).

Els Niags arribaren en
barca a l'estany de Ban y o l e s . - EIS Reís de l'Oríent arribaren, tal com esteva previst, a
dos quarts de vult del vespre d'ahir a Banyoles. Els Mags aprofitaren l'estany per presentar-se a la
ciutat que el 92, com ells ja varen
anunciar l'any passat, acollirá les
proves de rem de les Olimpiades i
enguany asseguraren que sera|i
tot un éxit. A peu de barca eFs
esperaven les carrosses que amb
la seva comitiva reial els acompanyaren pels diferents carrers de la
poblado on els esperaven, des de
molt abans de la convocatoria, petits i grans que els volien fer arribar
les seves petiClons. Els Mags també compliren la visita de rigor a
I'Ajuntament de la ciutat-des d'on
feren el parlament tradicional.
(Foto TONI VARGAS).

# REIS # REIS # REÍS • RESS # R i l i
Arxiu Municipal de Girona. Diari de Girona. 6/1/1988. Pàgina 8

