
Estimats nens i nenes de La Fuliola i Boldú, 
 
Som el Melcior, el Gaspar i el Baltasar, els Reis Mags d'Orient. 
 
Normalment sou vosaltres qui ens feu arribar les cartes amb els vostres desitjos. Aquest any               
és un any excepcional i ens toca fer-ho tot una mica diferent. Primer de tot volem dir-vos                 
que tenim ganes de veure-us, de portar-vos els presents que tant desitgeu i, sobretot, tenim               
ganes de cuidar-vos. 
 
Enguany més que mai necessitem la vostra col·laboració per a poder omplir de màgia els               
carrers i les cases dels nostres pobles. Per això, us hem preparat una carta per a                
explicar-vos quan ens podrem veure i com fer-ho d'una forma segura. 
 
Com ja sabeu, hem d'evitar trobar-nos moltes persones alhora, cal mantenir la distància de              
seguretat i dur la mascareta. Per això, evitarem les fotos que ens fèiem junts i no podrem                 
donar-vos els regals amb persona al poliesportiu. Els Reis som màgics, us farem arribar              
cada un dels regals a les vostres cases i guardarem la imatge de la trobada en els nostres                  
records! 
 
26 de Desembre, a partir de les 11:00 del matí: Carter Reial 
 
El Carter Reial passarà casa per casa de tots aquells infants que vulguin fer-nos arribar la                
seva carta. L’haurem de rebre amb mascareta i distància. Si teniu la carta preparada,              
només cal que us poseu en contacte amb alguna d'aquestes persones de la junta.  
Enviar el vostre nom i cognom, adreça i número de telèfon, abans del dia 23 de Desembre. 
695358912 (Anna Pané), 606681933 (Núria Ayguadé), 685588551 (Alba Segarra) o          
646894195 (Joan Serra).  
 
5 de Gener: Ali Patxa i Cavalcada. 
 
12:00 del matí arribada de l’Ali Patxa, recorrerà els carrers del poble per anunciar              
l'arribada dels Reis Mags d'Orient. Per solidaritat amb la resta de nens i nenes cal veure'l                
des del nostre carrer o algun pròxim i, sobretot, no seguir-lo. 
 
19:00 cavalcada de ses Majestats els Reis d'Orient. 
Aquest any no hi haurà parades i tenim una nova ruta: sortida de Boldú, carrer 12 de Gener,                  
la Raval, Carrer Lleida, Avinguda Catalunya, Plaça l'Església (des de la Caixa), Plaça             
Guillem Isarn, Carrer Cervantes, plaça del Portal i Carrer l'Om. 
Us demanem que us situeu davant o prop de la vostra llar i no seguiu la rua. 
 
Sabem que és una carta carregada de demandes, ara més que mai ens toca treballar en                
equip, pensar molt en la resta per a poder-nos cuidar. Tenim ganes de sentir el vostre                
escalf. 
 
Informar-vos que si algú desitja col·laborar amb la festa, aquest any més que mai, cal que                
es posi en contacte amb alguna persona de la Junta. 
 
Atentament, Ses Majestats els Reis Mags d'Orient. 


