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Els Reis Mags d'Orient, a punt
d'arribar a Rubí
La Cavalcada de Reis tindrà lloc dissabte 5 de gener de 18.30 a 21 h

Els Reis Mags d'Orient de Rubí | RUBITV

La tradicional Cavalcada de Reis torna a la nostra ciutat el pròxim 5 de gener per donar la
benvinguda un any més als tres Reis Mags d'Orient: Melcior, Gaspar i Baltasar.
La festa començarà a les 16.30 h a l'Escardívol on hi haurà un Carter Reial esperant les últimes
cartes d'aquells infants que encara no l'hagin entregat. Poc més tard, a les 18 h, també a
l'Escardívol, arribaran els més esperats Ses Majestats els Reis d'Orient. Serà en aquest moment
quan el Mag Rubisenc i l'alcaldessa de la ciutat, Ana María Martínez, faran entrega als tres Reis
de la clau de la ciutat.
A les 18.30 h arrencarà la Cavalcada que farà un llarg recorregut pels carrers de la nostra ciutat:
C.Joaquim Blume, C. Cadmo, C. Prat de la Riba, C. Rafael Casanova, C.Francesc Macià, Av.
Barcelona, Rbleta. Joan Miró, Pg. Torres, Av. Can CAbanyes, Pg. Ferrocarril, C. Monturiol, C.
Mare de Déu de Fàtima, C. Tres d'Abril, C. Sant Cugat, C. Joan Maragall, C. Bartrina, C. Lluís
Ribas, C. Cervantes, Av. Barcelona, C. Francesc Macià, C. Montserrat, Pl. Doctor Guardiet.
Per motius de seguretat, només llençaran caramels des de la primera i l'última carrossa i tots els
dolços seran aptes per a celíacs.
Un cop la Cavalcada finalitzi cap a les 19.30 h, la plaça de l'Església acollirà l'espectacle d'animació
infantil Sarau de Nadal a càrrec de Rah-Mon Roma, que combina contes i cançons. I a les 21 h
aproximadament tots els rubinencs i rubinenques ens acomiadarem dels tres Reis Mags d'Orient
perquè puguin començar a fer el recorregut per totes les cases de la nostra ciutat.
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