Encàrrecs:
Diumenge 03/01/2021
De 17.00h a 20:00h al
Pavelló Salvador
Ezquerra

Tots els actes es realitzaran
seguint les mesures de
prevenció i contenció de la
Covid-19.

Organitza:
Comissió de Festes
Col·labora:
Ajuntament de Golmés
Associació Motera
Depredadores del Infierno

PROGRAMA D’ACTES
18:00 h

18:00 h

Estimats nens i nenes de Golmés,
Us anunciem la nostra arribada al
poble de Golmés el proper dia 5 de
gener a les 18:00 h, en un any molt
excepcional a causa de la pandèmia
que estem vivint i és per això, que
aquest any hi hauran alguns canvis
que a continuació us indicarem.
Tot i així, sabem que teniu moltes
ganes de veure’ns i voleu que
arribem ben carregats de regals, per
això hem demanat als nostres patges
enviats arreu de la Plana d’Urgell que
recullin les vostres peticions. Estem
segurs que ens arribarà un sac ben
ple de cartes, no patiu que les
llegirem
molt
atentament
per
intentar no oblidar-nos cap regal.
Porteu-vos molt bé, els patges us
estaran vigilant!
Ens veiem ben aviat.
Una abraçada,
Melcior, Gaspar i Baltasar

Arribada dels SSMM els Reis Mags d’Orient al
Arribada
dels Enguany,
SSMM els
Reis Mags
poble
de Golmés.
la cavalcada
es
farà
pels
diversos
carrers
del
poble
i
tindrà
d’Orient al poble de Golmés el i
següent
itinerari:
Sortidala
des
del C/ Carretera
cavalcada
enguany
Cavalcada
serà
Vella (Visa Fruits), C/ Pau Casals (direcció
per tots els carrers del poble la ruta
Poliesportiu), Pg. Mossèn Fidel, Pg. Les
serà la següent:
Magnòlies,
C/ Bonavista, C/Solanes, C/ Raval,
Pl. Raval, C/Carretera Vella, C/Pau Casals
(direcció Pl. Olivera), C/Vila-Sana, C/ Capçada,
C/Raval
i C/ Carrer
Carretera
Vella (Parada
Autobús).
Sortida:
Carretera
(Visa
Fruits)

seguirà cap al C/ Carretera Vella, C/ Pau
Casals direcció Poliesportiu, Passeig
Mossèn Fidel, Passeig les Magnòlies,
C/
Bonavista , C/ Solanes, C/ Raval, Plaça
Raval, C/ Raval, C/ Carretera Vella, C/ Pau
Casals, Plaça l’Olivera, C/ Vila-sana, C/
,
Plaça Raval, Carrer Raval i C/Carretera
Vella
(Davant
parada
autobusos)
Arribada.

Demanen que en aquests carrers no
s’aparquin els cotxes i demanen que es
miri
la Cavalcada
desmoment
del balcó
o finestra
Es
demana
que en tot
s’observi
la
cavalcada
des dels
balconsal
o finestres
les
de casa seva
o s’apropi
Carrer o de
Plaça
cases
o des per
dels
carrers més
pròxims.
mes proper
on passarà
la Cavalcada.
S’aconsella també no aparcar els cotxes als
carrers per on passa la cavalcada.

19:30 h
19:30h
Inici

de la cavalcada i repartiment de
regals
tots els carrers
poble.
Inici
del per
repartiment
de regalsdel
per
tots els
carrers del poble.

