Estimat nin, estimada nina, estimada família de Vilafranca (Mallorca).
Potser a hores d’ara estau pensant si amb tot això del ditxós virus de la COVID, <aquest
proper 5 de gener ens oblidaríem de vosaltres. Idò no! Us escrivim - enguany, com a
excepció (mai solem fer-ho ) - per fer-vos sortir de dubtes i dir-vos que ja tenim
enllestida la nostra agenda i el NOSTRE ITINERARI per poder passar puntualment, com
cada any, per Vilafranca . I és que, enguany, malgrat tot, no voldríem faltar a la cita, per
això estau pendents de la música que anuncia que ens acostam!
Però aquesta vegada serà de manera diferent. No ens aturarem a l’Església però sí que
passarem amb la nostra comitiva per diferents carrers per saludar-vos; no repartirem els
regals personalment, un per un, mentre passam… simplement, i de part vostra, farà falta
que quan ens hageu vist passar, compteu fins a 100 – si no en sabeu, el vostre pare o
mare us ajudarà- , digau en veu alta els nostres noms ( segur que els sabeu !) i torneu a ca
vostra. Allà, si res ens ha fallat ( som mags però a vegades ens podem equivocar) ,
trobareu allò que vàreu demanar a la vostra carta o en els vostres somnis – cercau devora
les finestres, davall els llits, o devora l’arbre de Nadal. Si no és així, potser els vostre pare o
mare us sabrà dir el què…i és que a vegades hi ha petits esperits entremeliats que els
amaguen o se’ls enduen… Esperam que no us passi i que trobeu el que hageu de trobar!
Ah! I els caramels, no els anirem llançant perquè els replegueu enmig del carrer…
enguany, en tot cas, us els donarem sense que us mogueu del lloc on estareu.
I ara, perquè el ditxós virus no ens malmeti la festa, sí que és IMPORTANT que poseu
atenció a les nostres indicacions i al plànol que trobareu aquí mateix.
Arribarem el DIMARTS 5 DE GENER A LES 18 h des d’ Orient , com de costum – seguint
l’ITINERARI marcat en color lila i en el sentit indicat, perquè, TOTS I TOTES QUE VIVIU
A CASES SITUADES EN ELS CARRERS DEL NOSTRE ITINERARI, ESPEREU DAVANT EL
PORTAL DE CA VOSTRA, A LA VORAVIA, per VEURE’NS PASSAR I PODER
SALUDAR-VOS, respectant la distància entre els grups de convivents.
Per altra banda, TOTS I TOTES ELS QUE VIVIU A ALTRES CASES QUE NO ESTAN SITUADES
ALS CARRERS DEL NOSTRE ITINERARI, ACOSTAU-VOS (A PEU, A SER POSSIBLE) FINS
AL TRAM DE L’ITINERARI QUE QUEDI MÉS PRÒXIM EN RELACIÓ AL CARRER ON VIVIU I
US HI SITEU, A LES VORAVIES, A BANDA I BANDA, INTENTANT DISTRIBUIR-VOS-HI PER
GRUPS DE CONVIVENTS – GUARDANT DISTÀNCIA ENTRE GRUP I GRUP – I EVITANT EN
TOT MOMENT AGLOMERACIONS A LLOCS PUNTUALS.
EN AQUEST SENTIT, US PODEU ORIENTAR CONSULTANT-NE EL PLÀNOL D’AQUÍ
MATEIX.
TOT ESPERANT QUE HI SIGUEU, US SALUDAM !
Signat. ELS REIS D’ORIENT ( Melcior, Gaspar, Baltasar)

Zona marcada amb la recomanació
d’acudir a les voraries – a banda i
banda de carrer – de l’itinerari que
transcorre per la ZONA NORD.
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Zona marcada amb la
recomanació d’acudir a les
voraries – a banda i banda de
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transcorre per la ZONA
SUD.
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Mascareta obligatòria

