
Campament solidari
Torelló La solidaritat ja 
s’ha fet present en la vigí-
lia de la festa de Reis. A 
Torelló alguns infants –al 
voltant de 750– ja van por-
tar les cartes al campament 
reial que es va instal·lar 
dissabte passat als jardins 
Vicenç Pujol. Durant l’es-
pera per lliurar la carta 
van poder fer diverses 
activitats com passejades 
amb poni o un taller d’una 
figura reial per l’arbre de 
Nadal. A més, es va fer una 
recollida d’aliments per 
aplegar “les mancances del 
gran recapte de fa unes 
setmanes”. Així, a l’espai 
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Tots els pobles d’Osona i el Ripollès reben els Mags d’Orient amb les cavalcades

Diumenge arriben els Reis

Els patges reials han recollit cartes
Vic Els patges reials han passat la setmana 
recollint les cartes que els més petits fan 
arribar a Ses Majestats. A la fotografia, la 
visita del patge al barri del Remei de Vic, 
acollit per l’associació de veïns a l’esglé-

sia del Remei, on el dia d’any nou s’hi van 
apropar una vuitantena de nens. El patge 
reial també ha visitat per segona vegada les 
instal·lacions d’EL 9 NOU i EL 9 TV (més 
informació i fotografies de la pàgina 36 a la 
pàgina 40). 
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Fidels a la seva màgia, els 
Reis arribaran diumenge 
puntualment a totes les 
poblacions d’Osona i el 
Ripollès. Entre les 6 de la 
tarda i les 8 del vespre, 
les cavalcades recorreran 
carrers i places. A la nit, 
amb la quietud recuperada, 
Melcior, Gaspar i Baltasar 
començaran a repartir els 
regals. Aquestes són algunes 
de les principals cavalcades, 
i les que presenten alguna 
novetat. 

CENTELLES

El fanalet, un dels elements 
més simbòlics de les caval-
cades de Reis, és objecte 
d’un concurs a Centelles, 
on es premia el model més 
original i ben presentat. 
Qui vulgui participar en el 
concurs haurà d’entregar 
el fanalet als organitzadors 
a la plaça Major, al final de 
la cavalcada. Els premis del 
concurs s’entregaran el dia 
de Reis al migdia, a La Viole-
ta. La cavalcada de Centelles 
començarà al Passeig a 2/4 
de 7 de la tarda, i seguirà el 
recorregut habitual fins a la 
plaça Major. 

MANLLEU

Un dels campaments reials 
més espectaculars és el de 
Manlleu, que la vigília de 
Reis s’instal·la al passeig 
del Ter des de les 4 de la 
tarda fins a l’hora d’inici de 
la cavalcada. Al campament 
hi haurà diferents tallers 
participatius i s’oferirà un 
berenar de xocolata i coca. 
La cavalcada arrencarà des 
d’aquí, a les 7 de la tarda, en 
direcció al passeig de Sant 
Joan. El recorregut acabarà 
a la plaça de Fra Bernadí 
amb un espectacle sorpresa. 
El matí del dia 6, abans de 
marxar, els Reis visitaran 
l’Hospital de Sant Jaume i la 
Residència Aura. 

TORELLÓ

Arribaran amb tren cap a 2/4 
de 7 del vespre. A l’estació 
els esperarà el seguici, amb 
les carrosses de les quals 
s’ha completat la tercera 
fase de renovació. Una de 
les novetats és la incorpo-
ració de blocs de gel a la 
carrossa del rei Melcior, de 
manera que cadascun dels 
Reis lluirà a la seva carrossa 
“elements que simbolit-
zen el seu origen”, explica 
Gerard Ballana, president 
de la Comissió de Reis. El 
recorregut serà l’habitual 
fins a la plaça de la Vila on 
l’herald Ali Bensaid farà el 

parlament. Prèviament a la 
cavalcada el seguici de l’he-
rald voltarà pel poble des de 
les 4 de la tarda per anar a 
buscar les cartes dels petits 
campaments de la plaça de la 
Sardana, Joanot Martorell i 
placeta d’en Pujol.

RIPOLL

A Ripoll, la cavalcada arri-
barà a les 6 de la tarda per 
la carretera de Barcelona, 
i seguirà el recorregut de 
costum fins a la plaça de 
l’Ajuntament, on Melcior, 
Gaspar i Baltasar seran 
rebuts per l’alcalde, Jordi 
Munell. Després, els Reis 
aniran cap a la Sala Eudald 
Graells on rebran les cartes 
dels nens. Qui vulgui entre-
gar-les abans, ho podrà fer a 

la cartera reial, que aquest 
divendres serà a la Sala Abat 
Senjust entre les 6 i les 8 del 
vespre, mentre la coral Els 
Follets cantarà nadales. Al 
Ripollès, una de les cavalca-
des més singulars és sempre 
la de Llanars, l’únic poble on 
Ses Majestats arriben mun-
tant camells. 

VIC

La cavalcada de Reis de Vic 
incorpora com a novetat la 
carrossa de la Mirra, una 
de les 14 que formaran part 
del seguici. S’ha realitzat 
basant-se en formes i motius 
ètnics africans amb simbolo-
gies de saviesa i reialesa. Hi 
destaquen quatre columnes 
elevades i giratòries decora-
des amb pintures de dones 

africanes, un tòtem en honor 
al rei Baltasar i àmfores que 
contenen mirra. Al seguici de 
teiers, un altre dels senyals 
d’identitat de la cavalcada 
de Vic, s’hi afegeix enguany 
també un nou grup, el dels 
teiers barbuts. Els Reis arri-
baran pel passeig de la Gene-
ralitat a 2/4 de 7 del vespre 
i seguiran el seu recorregut 
habitual fins arribar a la pla-
ça de l’Ajuntament, aproxi-
madament a les 9 del vespre, 
on el rei Melcior adreçarà 
unes paraules a la ciutat des-
prés de rebre la benvinguda 
de l’alcalde, Josep M. Vila 
d’Abadal. El matí de Reis 
passaran per diferents cen-
tres hospitalaris i sociosani-
taris, abans d’emprendre de 
nou el camí d’Orient. 

Trobada de motos 
antigues a Manlleu, 
aquest diumenge

Manlleu Conegut com el 
Ral·li del Fred, Manlleu acull 
aquest diumenge la 27a edi-
ció de la Trobada de Motos 
Antigues. Els participants es 
concentraran a partir de les 
8 del matí a la plaça de Fra 
Bernadí, i a les 10 iniciaran 
un recorregut de 60 quilòme-
tres per Osona, amb aturada 
al migdia a Folgueroles i 
retorn a Manlleu cap a la 1 
per repartir trofeus. A més 
de motos, a la trobada hi par-
ticipen vehicles Citroën del 
model Stromber. 

Conte amb cartró 
al Casino de Vic, 
aquest dissabte 

Vic La companyia Teatre 
de Cartró presenta aquest 
dissabte a les 6 de la tarda al 
Casino de Vic l’adaptació del 
conte L’home que plantava 
arbres, de Jean Giono. La his-
tòria de l’home que plantava 
glans i va aconseguir que nai-
xessin boscos es narra en un 
espectacle on el cartró té un 
protagonisme en el planteja-
ment escènic, com a material 
reciclable. Joan Bosch, Joan 
Petit, és l’actor que narra la 
història, amb la participació 
en les veus i música de Dani 
Rifà, de Tremendamente. 

Maridatge de 
cava, vins, cuina  
i música, a Torelló

Torelló Els caves Recaredo i 
els vins del Celler Credo es 
combinaran amb la cuina de 
L’Olla dels Experiments i la 
música del saxofonista Pep 
Poblet en una nova experièn-
cia del cicle Notes de Mari-
datge, que tindrà lloc aquest 
divendres al teatre de l’es-
cola Rocaprevera de Torelló. 
Les 88 places limitades per 
als assistents ja s’han cobert. 
Els caves Recaredo, un dels 
cellers amb més prestigi del 
Penedès, seran explicats pel 
seu enòleg, Ton Mata. 

El Quinto de Ràdio 
Voltregà reparteix 
premis el dia de Reis

Sant Hipòlit de Voltregà 

Per 28è any consecutiu, 
Ràdio Voltregà ha tornat 
a organitzar el Quinto de 
Nadal, l’únic d’Osona i el 
Ripollès que no es fa pre-
sencialment sinó a través de 
les ones. Els dies 25 i 26 de 
desembre ja es van fer dues 
emissions, amb l’entrega 
d’obsequis dels comerciants. 
El darrer programa serà el 
de Reis al vespre, el dia dels 
Booms, en què es reparteixen 
els premis principals. 
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del rei Blanc es va recollir 
sucre; al del rei Ros, pro-
ductes de neteja personal, i 
al del rei Negre, farinetes i 

llet per a nadons. A la foto-
grafia, una imatge del cam-
pament amb les caixes per 
recollir aliments.


