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S'apropa la data més esperada per als infants: els Reis d'Orient, a punt d'arribar a Sant Cugat
S'apropa una de les dates més especials i esperades pels
menuts de la casa. Com cada 5 de gener, els Reis Mags
d'Orient visiten totes les ciutats i pobles del món, i també ho
fan pels barris de Sant Cugat. Melcior, Gaspar i Baltasar es
passejaran aquest diumenge pel centre de la ciutat, de les
Planes, la Floresta, Valldoreix i Mira-sol per repartir
caramels i recollir les cartes d'última hora, tot abans de la nit
màgica que deixarà regals a les llars. Ses Majestats arribaran
a les diverses zones de Sant Cugat en helicòpter, a cavall i en
tren.

Centre
La cavalcada del centre de Sant Cugat arrencarà, com cada any, al Parc de l'Arborètum on Ses Majestats
arribaran en helicòpter i seran rebuts per l'alcaldessa, Mireia Ingla. El recorregut pels carrers de la ciutat
s'iniciarà cap a les cinc de la tarda. La cercavila s'aturarà al Monestir, a la plaça d'Octavià, per a l'adoració al
Nen Jesús. La cavalcada del centre arribarà a les vuit del vespre a la plaça de Barcelona on els Reis d'Orient
oferiran un parlament i recolliran les cartes d'última hora.
Des de l'organització, per motius de seguretat i per agilitzar la rua a Quatre Cantons i a l'entorn del Monestir,
demanen a la ciutadania que es quedi darrere de les línies grogues del terra.
Recorregut : Parc de l'Arborètum, avinguda del Pla del Vinyet, avinguda de Gràcia, carrer de Francesc
Moragas, plaça dels Quatre Cantons, carrer de Santiago Rusiñol, plaça d'Octavià, plaça de l'Om, plaça
d'Octavià, carrer de la Plana de l'Hospital, carrer de l'Abat Armengol, carrer Camí Vell de Sant Cugat, passeig
de Francesc Macià, carrer d'Orient, plaça d'en Coll, avinguda de Torre Blanca, Rambla del Celler, carrer de
Francesc Moragas, carrer de Sant Antoni i plaça de Barcelona.

Mira-sol
La cavalcada començarà a les cinc i deu de la tarda al camp de futbol del districte, on Ses Majestats arribaran
en helicòpter i iniciaran el recorregut pels carrers dels barris. A dos quarts de set del vespre, la rua farà una
parada a l'església de Sant Joan Baptista per a l'adoració al Nen Jesús. A dos quarts de vuit, els Reis d'Orient
arribaran al Casal de Mira-sol, on recolliran les cartes dels infants amb una xocolatada per a tothom. A les vuit
del vespre, es farà el repartiment de premis del concurs de carrosses.
Recorregut : Camí de Sant Cugat al Papiol, carrer de Mallorca, carrer Capella de Sant Joan, carrer de
Pamplona, camí Verge del Roser, avinguda de Can Cabassa, carrer de Fuerteventura, carrer de Pompeu Fabra,
passeig del Nard, església de Sant Joan, passeig del Nard, avinguda de Madrid, carrer de Saragossa, carrer de
Pompeu Fabra, camí Verge del Roser, carrer de Mallorca i Casal de Mira-sol.
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La Floresta
Ses Majestats arribaran a la Floresta a les cinc i deu de la tarda, com és habitual, en tren. Just quan baixin del
comboi oferiran un parlament i, després, iniciaran el recorregut pels carrers del districte. A dos quarts de vuit
del vespre arribaran al Casino de la Floresta, on recolliran cartes dels infants i s'oferirà una xocolatada
popular.
Recorregut : Plaça de Josep Playà, plaça de Miquel Ros (parlaments), avinguda de l'Estació, Pont del Diari,
carrer de la Diputació, carrer Quatre Camins, carrer Bonavista, avinguda Can Busquets i Casino La Floresta.

Les Planes
Els Reis d'Orient començaran la seva visita a les Planes a la plaça del Coll de la Creu d'en Blau, on arribaran a
cavall a les sis de la tarda, faran un parlament i engegaran un recorregut pels carrers. A dos quarts de nou,
arribaran a Ca l'Avi, on els rebrà mossèn David i els oferirà sopar. També hi haurà xocolata calenta per a
tothom.
Recorregut : Plaça del Coll de la Creu d'en Blau, carrer de Vicenta Moreno (antic carrer del Doctor Modrego),
passatge del Pi, carrer del Calvari, carrer de Miralluny, passeig del Desert, carrer Nostra Senyora de l'Estrada,
passeig del Torrent, avinguda del Rectoret i Ca l'Avi.

Valldoreix
A Valldoreix es mantindrà un recorregut que començarà a les cinc de la tarda i que serà similar al de l'any
passat. Com és habitual, Ses Majestats recolliran les cartes d'última hora dels infants a la plaça de Maria
Sabater on, a més, hi tindrà lloc una xocolatada per a tothom. A més, els dies 3 i 4 de gener, de dos quarts de
sis a vuit de la tarda el patge reial atendrà les criatures a la Seu de l'Associació de Propietaris i Veïns de
Valldoreix.,
Recorregut : avinguda Bilbao (Parc Sant Cebrià), passeig Olabarria, plaça Can Cadena, rambla Mossèn Jacint
Verdaguer, plaça Mas Roig, passeig del Mas Roig, carrer de Núria, rambla Mossèn Jacint Verdaguer, plaça
Maria Sabater.
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