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Benvolguts/benvolgudes nens i nenes de Parets:
Ja ens heu fet la carta?

Si encara no la teniu feta, aprofiteu la carta que acompanya aquest 
tríptic i afanyeu-vos perquè el nostre carter us la vindrà a recollir 
el 16 de desembre a la plaça del Dr. Trueta, entre les deu del 
matí i la una de la tarda. Per estalviar-te cues, lliura la teva carta 
al Carter Reial o envia-la a reismagsdeparets@gmail.com

Després només haureu d’esperar que arribi la nit màgica del 
divendres 5 de gener, quan farem la Cavalcada pels carrers de 
Parets.

Ens farà molta il·lusió que ens vingueu a rebre amb els tradicio-
nals fanalets i la vostra cara de felicitat. Això sí, us demanem que 
us abrigueu bé perquè en aquestes dates sol fer força fred al 
carrer.

Com sempre, sortirem de Can Vila a dos quarts de sis de la tarda 
i al cap de mitja hora arribarem a la plaça Marcer, on tindrem 
l’oportunitat de saludar-vos i recollir les cartes que ens porteu.

També ens podem veure al llarg del recorregut pels carrers del 
poble. A les set de la tarda, arribarem a la plaça de la Vila, on ens 
rebrà l’alcalde i hi haurà l’última recollida de cartes per als qui feu 
tard.

I au, a dormir de seguida perquè a nosaltres ens quedarà molta 
feina per fer aquella nit. L’endemà, quan us lleveu, tots els qui us 
heu portat bé al llarg de l’any tindreu una sorpresa ben agradable.

Tant de bo que es compleixin tots els vostres somnis!
SS MM Els Reis d’Orient
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Vine a fer el teu fanalet a la Sala Serra Cooperativa el 31 de 

desembre a partir de les 10 h o al taller de Can Butjosa el 

dijous 4 de gener de 17 a 19 h o adquireix-lo al Carter 

reial o bé durant la Cavalcada.

Els caramels que es distribueixen durant la cavalcada no contenen gluten.

Organització: Ajuntament de Parets i Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume. 

Col·laboració: Ara Sarau, Associació Lúdico-Educativa Rodola, Colla del Ball de 

Gitanes, Comissió de Festes i Diables Parets.
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