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Com s'ha de reservar cita per entregar la carta als patges reials?
Una de les novetats del Nadal d'aquest any serà el
Campament Reial que s'instal·larà al Claustre del Monestir.
Entre el 2 i el 5 de gener els infants de Sant Cugat podran
visitar els patges reials, veure les carrosses i també dipositar
les cartes amb les peticions als Reis Mags a les bústies reials.
Per fer-ho, però, caldrà reservar dia i hora a la web de
l'Ajuntament, tot i que no s'obrirà el procés fins aquest
dimecres 23 de desembre a partir de les 20.30 h. Aquest
mateix dia a les vuit del vespre els tres Reis enviaran un
missatge als nens i nenes de la ciutat a través de Youtube de
l'Ajuntament i Cugat Mèdia, i el dia 5 de gener a la mateixa
hora s'emetrà -pels mateixos canals- l'entrega de la clau de la
ciutat per part de l'alcaldessa a Ses Majestats perquè puguin
entrar a totes les cases.

Els horaris de visita per al Campament Reial al Claustre del Monestir seran els següents:
Dia 2: de 16.30 a 21 hDies 3 i 4: d’11 a 14.30 h i de 16.30 a 21 hDia 5: d’11 a 14.30 h
Aquests, però, no seran els únics patges que hi haurà a Sant Cugat recollint cartes. N'hi haurà més repartits per
diferents punts de la ciutat, i per als quals també caldrà reservar cita.
Patges Reials al Teatre de Mira-sol. Diumenge 3 de gener, de 17 a 20.30 h i dilluns 4 de gener, de 10 a 14 h i
de 17 a 20.30 hPatge Reial a la plaça de Barcelona. Diumenge 3 de gener, de 10 a 14 h i de 17 a 20.30 hPatge
Reial a la plaça del Coll. Diumenge 3 de gener, de 10 a 14 h i de 17 a 20.30 hPatge Reial a la plaça de les
Rabassaires. Diumenge 3 de gener, de 10 a 14 h i de 17 a 20.30 h
A part dels patges, hi haurà bústies reials per tot Sant Cugat perquè cap infant es quedi sense enviar la seva
carta a Ses Majestats:
Casal TorreblancaCasa de CulturalXalet NegreCasa AymatCan MaristanyCasal de Mira-solCasino de la
FlorestaCasal de les Planes

Noticia disponible a https://www.cugat.cat/noticies/societat/151691.html
Copyright 2021 Cugat.cat
Pagina 1 - 29/11/2021

