Nota de premsa
Terrassa, 4 de gener de 2014

Tot a punt per a la tradicional Cavalcada dels Reis
d’Orient, demà a les 6 de la tarda, a Terrassa
L’alcalde, acompanyat dels portaveus municipals, rebrà Ses Majestats a les
l’Ajuntament en acabar el recorregut habitual
L’ajuntament de Terrassa i el centre cultural El Social organitzen un any més la
Cavalcada dels Reis a la nostra ciutat, que enguany presenta diverses novetats. La
primera, l’hora d’inici, que s’avança mitja hora, a les 6 de la tarda, per tal de fer més
compatible els horaris familiars en una data tan assenyalada i facilitar la presència
dels més menuts a l’arribada al Raval de Montserrat (prevista entre les 8 i 2/4 de 9
del vespre).
Una altra novetat destacada és l’arribada dels Reis a la nostra ciutat, a 3/4 de 5 de la
tarda: ho faran a en helicòpter, recuperant així una tradició dels anys 80, i en concret
a la plaça Major del barri de Torre-sana. Allà es farà una festa infantil de benvinguda
a partir de les 4 de la tarda, amb la col·laboració de les entitats del Districte 2.
També destaca, d’aquesta edició, la recuperació del castell de focs a l’Ajuntament,
un cop acabats els parlaments, per donar una mica més de misteri i de màgia al
moment final abans que els nens i nenes marxin cap a casa.
Cavalcada sense barreres
Com ja es ve fent els darrers anys, l’organització ha tingut especialment en compte
el col·lectiu de persones discapacitades, perquè puguin seguir la Cavalcada amb
tota normalitat. Així, hi haurà un espai amb bona visibilitat reservat per a persones
amb discapacitat i els seus acompanyants a la mitjana del passeig 22 de juliol,
abans de la carretera de Rellinars, a l’alçada de la gasolinera. Per altra banda hi
haurà un intèrpret de llenguatge de signes a l’escenari del Raval durant la cerimònia
de recepció dels Reis i els parlaments previstos.
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L’Alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat dels portaveus municipals, rebrà
Ses Majestats i lliurarà de manera simbòlica al rei Blanc la vara de la ciutat. Un cop
acabat el castell de focs, a continuació, l’alcalde convidarà els Reis i el patge Xiu-Xiu
a entrar a l’Ajuntament, on també els rebran la resta de membres del Consistori, i es
donarà per acabada la celebració.
Recorregut consolidat
El recorregut de la Cavalcada serà el mateix que ens les darreres edicions, un
itinerari ja totalment consolidat: a les 6 de la tarda, sortida de la Plaça del Doctor
Cadevall, per seguir pels carrers de: Forn, Major, Portal de Sant Roc, Rambla
d'Ègara, passeig 22 de juliol, Nord, Societat, Creu Gran, Sant Antoni, plaça del
Doctor Robert, Comte d'Ègara, Font Vella, Plaça Vella, Gavatxons per cloure al
Raval de Montserrat (davant l'Ajuntament).
Recordem un cop més seguir les indicacions i els consells de seguretat previstos per
poder gaudir de la Cavalcada amb tota tranquil·litat i evitar possibles incidents.
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