Els Reis Mags d’Orient recorreran totes les localitats de Formentera el pròxim diumenge 5 de gener
divendres, 3 de gener de 2020 12:40

El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Cultura, informa que les Majestats els Reis
Mags d’Orient arribaran com cada any amb barca al moll comercial del port de la Savina
(davant de la torre de capitania del Port esportiu “Nueva Formentera”, al Passeig de la Marina)
a les 18.00 hores del pròxim diumenge 5 de gener. Els acompanyaran els patges i la Comitiva
Reial, que dins les engalanades carrosses recorreran tots els pobles de l’illa.

El circuit de la cavalcada començarà a la Savina per arribar a Sant Francesc cap a les 19.00
hores a través de la carretera principal. Un cop a Sant Francesc entraran dins el poble, passant
pel carrer de Santa Maria i es dirigiran cap a la plaça de la Constitució, on ses Majestats els
Reis Mags entraran a l’església de Sant Francesc Xavier. En sortir de l’església, es dirigiran al
balcó del Consell de Formentera per saludar el poble i on les autoritats de l’illa faran la rebuda
institucional.

Devers les 20.00 hores, els Reis i la comparsa, continuaran la cavalcada en direcció a Sant
Ferran per la carretera principal, on dins del poble passaran pel carrer Sant Jaume per arribar
després a peu a la plaça del poble. Allí entraran a l’església per adorar el bon Jesús. La gent
que espera la vinguda dels Reis podrà saludar-los al saló parroquial de l’església i els nens i
nenes d’aquesta localitat en podran rebre els regals.

Cap a les 20.30 hores, la cavalcada arribarà al poble de la Mola per la carretera principal,
passant per l’avinguda en direcció a la plaça de l’església del Pilar on Les Majestats entraran a
l’església del Pilar per començar l’esperat repartiment dels regals als nens i nenes d’aquesta
població.

Els boixos i les boixes de la població de Sant Francesc, hauran d’esperar al dilluns 6 de gener
per obtenir els regals dels Reis Mags, un repartiment que tindrà lloc a Ca ses Monges un cop
finalitzada la Missa de Reis, que es farà a l’església de Sant Francesc Xavier a les 11.30 hores.

Espectacle d’animació
I mentre els més petits esperen l’arribada dels reis al port també podran gaudir de l’espectacle
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de circ “Or, encens, mirra i CIRC” a càrrec de Circ Bover. Un espectacle ple de màgia,
espectacularitat i humor, que mostra diferents disciplines que composen les arts del circ
ambientat amb la temàtica nadalenca. Tot conduït per un mestre de cerimònies que serà capaç
de sorprendre i fer riure a públic de totes les edats.
L’espectacle tendrà lloc a les 17.00 h al Passeig de la Marina

Un altre any els Reis Mags d’Orient venen de molt lluny per omplir d’il·lusió i màgia els carrers, i
repartir els regals al poble de Formentera. La Cavalcada dels Reis Mags d’Orient està
organitzada per l’Associació Reis Mags en col·laboració del Consell Insular de Formentera. El
Consell vol agrair la col·laboració de: Parròquies de Formentera, els grups d’al·lots i al·lotes
voluntaris, l’Associació Reis Mags, Cooperativa del Camp, Fusteria Quintanilla, Fusteria
Formentera, Mediterranea Pitiusa, Pitiüsa Sud, Sa Xerxa de teatre infantil i juvenil de les Illes
Balears, Associació de Veïns del Pilar, Autoritat Portuària, Protecció Civil i el cos de Bomber i
Policia.

La presidenta del Consell, Alejandra Ferrer, ha senyalat que l'illa espera “amb molta expectació
i il·lusió l'arribada dels Reis Maigs” i ha destacat el treball que realitza l'Associació Reis Mags,
així com tots els voluntaris i organitzacions que col·laboren amb la cavalcada.
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