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Un castell de focs d'artifíci anuncia que ja eren a la vila

Els Mags d'Orient arribaren a Blanes amb vaixell
de tota l'organització. La cavalcada estava dedicada enguany al
Corresponsal
mar i hi van prendre part la majoria
Blanes.— Ses Majestats els Reís d'associacions de la vila blanenca i
Mags de rOrient varen arribar ahir grups locáis.
Les carrosses de la comitiva fo-"
a la tarda amb vaixell a la població
de Blanes. Quan passaven pocs ren moltes i yariades —Estéis de la
minuts de dos quarts de set un mar, Sirenes de la mar. Barca plegran castell de focs d'artifici que na de regáis, Follets i fades. Papá
sortia de darrera el port anunciava Noel, Pendons reials, Sac de les
joguines i les tres carroses deis
l'arribada del vaixell reial.
Deu carrosses, sis comparses i tres Mags de l'Orient- i també les
tres bandes de música formaren la comparses que els acompanyacomitiva reial, que, una vegada ven.
Ses Majestats els Reís Mags esmes, fou rebuda enmig d'un gran
entusiasme de petits I grans. En- taven molt contents de la rebuda
guany, l'Ajuntament blanenc va, que els havia dlspensat la vila de
voler que aquesta cavalcada fos Blanes. Un des mes emocionats
«la cavalcada de la participa- era el rei negre, «estic molt emodo», manifesté l'alcalde Félix cionat, una emoció que ha anat
Bota. «Des d'un bon comenpa- creixent a mesura que anávem
ment volíem que les diverses avancant el nostre pas pels carentitats i associacions hi pren- rers de la vila». El rei blanc, que
guessin part activament, pen- comentava el gran nombre de josem ífue és la forma en la qual guines que portaven per ais petits
hem de desenvolupar lá vida blanencs, explica a la multitud que
quotidiana de la nostra pobla- «un deis nostres objectius és
que aquesta diada serveixi per
ció».
renovar la felicitat, portar il.luMes de dues centes persones sió ais infants i que l'alegria siparticiparen de lá desfilada, men- guí una de les carácterístiques
-/
tre que un centenar s'encarregava de Blanes».
JOAN FERRER

Els tres Reís es desplaparen
fins a Blanes amb vaixell, i un
castell de focs artificiáis va
anunciar a la gentada que els
esperava que ja havien arribat
a la població. (Fotos RICARD
CAMÓ).

Els Reís^ a Cassá de la
Selva, visiten els nens
malalts a domlcili.- Ses
Majestats Reials i els patges a cavall i cotxes plens de regáis arribaren a Cassá de la Selva a les set de
la tarda, informa Xavier Romero.
Després de fer el recorregut pels
principáis carrers de la vila, es dirigiren a l'ajuntament, on foren rebuts per l'alcalde i on feren cadascun d'ells el seu parlament. Ses
Majestats feren referencia en els
seus discursos a personatges populars de la televisió com «la Sabrina, la Cicciolina, i el Dúo Sacapuntas». Els Mags d'Orient anaren
després ais domicilis de la mainada
que no els havia pogut seguir peí
carrer, i avui visitaran l'hospital
•municipal de Sant Josep. (Fotos
DAVID QUINTANA).

A Lloret, els Reís Mags
arribaren a la piatja i a
Llambilles parlaren amb
la mainada.— AI voitant de
les set de la tarda els Reis Mags de
l'Orient varen arribar a la platja de
Lloret —a la fotografía de l'esquerra—, informa Joan Ferrer. Una
banda de música, patges a cavall,
les tres carrosses reials i tres camions dé regáis formaren la comitiva que arriba a l'ajuntament, on
els Reis feren un discurs dirigit a la
mainada des del baleó de la casa
de la vila. Al pavelló polisportiu de
Lloret, els Reis varen recollir totes
les cartes de la mainada. A Llambilles —a la dreta—, la comitiva
reial era de cinc carrosses, nou
vehicles i setenta patges, i els
Reis, des d'un entarimat, acolliren
una a una les peticions deis infants. la comitiva acaba, a la vila de
Quart.
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