Recollida de cartes als Reis,
a càrrec dels Patges Reials

Festa dels Patges Reials

Dies 2 i 3 de gener, de 17 a 20.30 h

Dia 4 de gener, a les 18 h

Plaça de la Vila
Tots els nens i nenes que ho desitgin
poden lliurar-los les seves cartes plenes
de somnis i iŀlusions.

Pavelló de bàsquet del CP Sant Josep
(c. d’Enric Borràs, 42-50)
Organització: Aspirantat i CP Sant Josep

www.reisbadalona.cat
Si vols escoltar les
músiques que s’han
creat per a la Cavalcad
a, descarregar i enviar la
teva carta, veure el
recorregut que faran Ses
Majestats i moltes coses
més: entra a

www.reisbadalona.cat,
participa i gaudeix!

Fes

Veniu a rebre els Reis
i cantem plegats la cançó
tradicional de Badalona
per cridar els Reis!
Els Reis vénen, vénen de la muntanya,
porten joguines per a la canalla.
Els Reis vénen, vénen de l’Orient
i porten joguines per a tota la gent
...i una botifarra per a la meva dent!
Els Reis vénen, les cireres cauen,
cauen de pastor per a Nostre Senyor.

Amb el suport de:

Hi col·labora:

Hi participa:
Art en acció, Associació Chic Funky, Associació de Veïns Juan Valera, Badalona
Bèsties de Foc, Bèsties i Diables de la Salut, Bufons del Foc, Bufons del Toc, Círcol
Catòlic, Club Twirling Badalona, Companyia Katalakaska, Companyia Món animal,
Club Rítmica Gim Vanes Sport, Esbart Sant Jordi, Escola de Música Moderna de
Badalona, Escoles de dansa Atelier des Artistes, Ballet Sílvia Pallissera, Danzalona,
Emi Vivas, Moviment2, Ritmes, Stil i Multiestil, Espai Jove Morera, Espai Jove
Supernova, Faràndula de Badalona, Grup de diables Kapaoltis de Llefià, La Xarxa,
PIDCES, Secció de patinatge del CP Sant Josep i Tallers de teatre del Teatre Zorrilla.

CAVALCADA
DE REIS
badalona

Dibuixa, construeix i pinta
Divendres 5 de gener de 2018
www.badalona.cat/nadal

ARRIBADA DE SES MAJESTATS
ELS REIS D’ORIENT

CAVALCADA DE REIS

Dibuixa, construeix i pinta

Divendres 5 de gener
A les 16.30 h, al Pont del Petroli

A les 18 h, a l’avinguda de Pius XII
cantonada amb rambla de la Solidaritat

Els reis d’Orient arribaran a la nostra
ciutat a bord del vaixell Ciutat de Badalona
i seran rebuts dels patges reials, que
els oferiran el te de benvinguda.
Seguidament, els Reis i els patges
caminaran per la passareŀla fins
arribar a les escales del pont, on es farà
la rebuda institucional i l’alcaldessa
els lliurarà el pa, la sal i la clau perquè
puguin entrar a totes les llars
de la ciutat.

Aquest any volem destacar aquestes tres paraules:
Dibuixa, Construeix i Pinta. En aquest món digital en
què vivim sembla que haguem oblidat agafar un paper
i un llapis i dibuixar, un pinzell i unes pintures i pintar
un quadre, o jugar amb un joc de construcció. Els
tornemis ajudaran els Reis a escampar la il·lusió per
dibuixar, pintar i construir, entre grans i petits. Amb el
seu caràcter trapella i divertit treballaran de valent per
repartir il·lusió i somriures arreu de la nostra ciutat.

Enguany, a la comitiva hi ha una comparsa nova,
la comparsa dels xumets! Tots les nenes i els
nens que ho desitgin podran regalar el xumet als
tornemis, si les mares i els pares creuen que és el
moment adequat.

Benvinguts a la Cavalcada de Reis 2018!
Ah, no us oblideu de portar el fanalet!

CARROSSES DOLCES
INICI

Enguany, tornaran a ser les
carrosses dolces, situades a la
part del final de la comitiva, les
encarregades de fer caure una
gran pluja de caramels per a
tothom!

Llefià
La Salut

18 h

Av. Pius XII
cantonada
rambla de
la Solidaritat

C. Ju
an V
alera

Badalona
Pompeu Fabra

18.15 h
Av. Marquès
de Sant Mori

18.45 h
Recorregut i horaris de pas aproximats.
Vegeu mesures de seguretat a www.badalona.cat/nadal

19 h
Av. Alfons XIII

Pep
Ventura

19.15 h
C. Francesc Macià

19.30 h
C. Creu

Gorg
Badalona

19.45 h
C. Francesc Layret

20 h
C. Prim

(plaça de la Vila)

final

20.15 h
Rambla

