
PASSEJADA DE 
SES MAJESTATS ELS

P A R E T S  D E L  V A L L È S

DIMARTS 5 GENER 2021



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

Si encara no l’heu escrit, apro�teu la que teniu al tríptic perquè 
la  Cartera Reial us les vindrà a recollir el 12 de desembre, a la 
plaça Dr. Trueta, d’11 a 14 h, i el 19 de desembre a la plaça 
de la Vila, d’11 a 14 h. També podeu deixar-la a les bústies 
reials o enviar-la a reismagsdeparets@gmail.com

Després només heu d’esperar que arribi la nit màgica del 
dimarts 5 de gener, quan farem la passejada per tots els 
carrers de Parets.

Ens farà molta il·lusió que ens doneu la benvinguda amb els 
tradicionals fanalets i la vostra cara de felicitat. Això sí, aneu 
ben abrigats per no patir fred. Aquest any, a causa de la Covid-19, 
heu d’esperar-nos a la porta o al balcó de casa.

Des de les 18 h farem un recorregut per tots els carrers de la 
vila. La recepció es farà al �nal de la passejada a càrrec de 
l’Ajuntament de Parets, que ens farà unes ofrenes i ens lliurarà 
les claus de la vila.

Podreu seguir-la en streaming en directe a l’enllaç
www.parets.cat/passejada-reis

I au, a dormir de seguida perquè a nosaltres ens quedarà molta 
feina per fer aquella nit. L’endemà, quan us lleveu, tindreu una 
sorpresa ben agradable.

Tant de bo que es compleixin tots els vostres somnis!

SS MM Els Reis d’Orient

A tots els infants de Parets de 0 a 10 anys us enviarem el 
vostre fanalet a casa, juntament amb una espelma i un 
estoig de colors per poder-lo decorar.

No es repartiran caramels durant la cavalcada ni es farà la recepció als infants.
Organització: Ajuntament de Parets i Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume. 

Reis d'Orient 2021
DL

: B
. 2

22
46

-2
02

0


