Nota de premsa
Terrassa, 26 de desembre de 2014

El patge Xiu-Xiu ja és a Terrassa per a recollir les
cartes dels infants a ses majestats els Reis d’Orient
L’alcalde Jordi Ballart ha rebut l’emissari reial avui a l’estació del Nord

El patge Xiu-Xiu, fidel a la seva cita amb tots els infants de la ciutat, ha arribat
aquesta tarda a Terrassa, en tren, a l’estació del Nord, com ve sent habitual els
darrers anys. L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha rebut el Xiu-Xiu a l’andana,
acompanyat pel regidor de Cultura, Amadeu Aguado, i dels nens i nenes que no
s’han volgut perdre aquest moment tan esperat al llarg de tot l’any.
Un cop donada la benvinguda al patge, tots ells han sortir a l’exterior de l’edifici de
l’estació, on l’esperava la carrossa que l’ha dut al Raval de Montserrat, després de
recórrer el carrer del Nord, placeta de Saragossa, carrer del Camí Fondo, carrer del
Teatre, carrer de la Font Vella, Plaça Vella, carrer Major, Portal de Sant Roc i la
Rambla d’Ègara.
Al Raval de Montserrat ha tingut lloc el tradicional pregó del patge i la proclamació
dels guanyadors i guanyadores del 17è Premi de Contes per al Xiu-Xiu, abans
d’iniciar la recollida de cartes als Reis. Durant els propers dies, el patge Xiu-Xiu
continuarà visitant els nens i nenes de la ciutat, als diversos punts previstos a tots
els Districtes. L’any passat, l’emissari reial va recollir més de 7.000 cartes a la ciutat.

Tot a punt per a la Cavalcada 2015
L’arribada del patge Xiu-Xiu a la ciutat precedeix com és tradició la Cavalcada dels
Reis Mags, organitzada pel Centre Cultural El Social amb la col·laboració de
l’ajuntament, i que enguany mobilitzarà un miler de persones, entre organització i
voluntaris.
Ses Majestats arribaran a la ciutat en helicòpter el dia 5 de gener, a la devesa del
Parc de Vallparadís, al Districte 3, on les entitats del districte els rebran amb una
festa de benvinguda en la qual podran participar tots els infants de la ciutat.
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Posteriorment, a les 6 de la tarda, començarà la Cavalcada, amb el mateix
recorregut que ens les darreres edicions, un itinerari ja totalment consolidat i que ja
coneix la ciutadania, que conclou al Raval de Montserrat, davant de l’ajuntament, on
els Reis i tot el seu seguici són rebuts per l’Alcalde i els membres de la Corporació
Municipal.
La Cavalcada de Reis és la primera festa tradicional i popular del Calendari Festiu
de la ciutat i un dels esdeveniments culturals de carrer més importants que se
celebren al llarg de l'any.
Per tal de fer una Cavalcada accessible per a tothom, un any més s’habilitarà un
espai reservat per a persones amb mobilitat reduïda 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 pels discursos
dels Reis i de l’Alcalde.
Enguany la Cavalcada comptarà amb una nova carrossa més (13 en total) amb els
membres de l’Aula de Música que tocaran nadales versionades en jazz. A més
d’aquesta carrossa, la Cavalcada continua estant acompanyada de molta música,
amb un total de 9 formacions i 153 músics participants. D’altra banda, és previst
repartir 12.000 quilos de caramels sense glúten.
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