Els Reis d’Orient omplen de màgia l’illa de Formentera
dijous, 5 de gener de 2017 20:15

Avui passades les 17.00 hores han atracat els Reis d’Orient al port de la Savina. Ho han fet
acompanyats pels patges i la Comitiva Reial, la vicepresidenta i consellera de Cultura i Festes,
Susana Labrador i el conseller d’Infraestructures i Mobilitat, Rafael González, han assistit a
l’arribada de la Comitiva Reial que ha estat envoltada de gran expectació pels infants que els hi
esperaven entre el nombrós públic que ha acudit al port. Després els Reis han pujat a les
engalanades carrosses per començar la ruta pels principals pobles de l’illa.

El circuit de la cavalcada ha començat a la Savina per arribar a Sant Francesc poc després de
les
18.00 hores
a través de la carretera principal. Un cop a Sant Francesc han entrat dins el poble i s’han dirigit
a la plaça de la Constitució on també molts formenterers esperaven la seva arribada. Ses
Majestats els Reis Mags han entrat a l’església de Sant Francesc Xavier i en sortir s’han dirigit
al balcó del Consell de Formentera on han estat rebuts per les autoritats de l’illa encapçalades
per la vicepresidenta Susana Labrador, que juntament amb els Reis han saludat al poble. En el
seu discurs, Susana Labrador ha demanat que “aquest any que acabem de començar,
formentereres i formenterers seguim units davant dels reptes que ens trobarem”.

Passades les 19.00 hores, els Reis i la comparsa, continuaran la cavalcada en direcció a Sant
Ferran
per la carretera principal, on també els esperaven molts d’infants i grans a la plaça del poble i
seran rebuts per la consellera de Territori i Turisme, Alejandra Ferrer, i conseller Rafael
González. Allí Ses Magestats entraran a l’església per adorar el bon Jesús i més tard la gent
que ho vulgui els podrà saludar a l’envelat ubicat a la plaça de l’església, on els nens i nenes
d’aquesta localitat podran rebre els regals.

Finalment, cap a les 20.30 hores, la cavalcada continuarà en direcció a la Mola per la
carretera principal per arribar fins al poble, 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. El vicepresident segon i conseller
d’Hisenda, Bartomeu Escandell, els acompanyarà en aquest final de festa.

Els boixos i les boixes de la població de Sant Francesc, hauran d’esperar a demà divendres 6
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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
11.00 hores.

Espectacle d’animació
La cavalcada ha vengut acompanyada d’animació, enguany un espectacle de percussió, ha
ambientat totes les localitats per on han passat els reis, mitja hora abans de la seva arribada.
Amb més de 6 anys d’experiència el grup Taxeks ofereix un espectacle de temes rítmics
d’arrels afrollatines acompanyats de cançons, coreografies, animació i espectacle amb el qual
ha guanyat nombrosos premis i reconeixements.

Un altre any els Reis Mags d’Orient vénen de molt lluny per omplir d’il·lusió i màgia els carrers, i
repartir els regals al poble de Formentera. El Consell de Formentera vol agrair la col·laboració
de tota la gent que fa possible l’arribada dels Reis Mags a Formentera, ja que sense la seva
col·laboració això no seria possible: Parròquies de Formentera, amb els grups d’al·lots i al·lotes
voluntaris, l’Associació Reis Mags, Casal de Joves, Fusteria Quintanilla, Fusteria Formentera,
Trasmapi, Fundació Baleària, Pitiüsa Sud, Frutos Secos Ibiza, Carbòniques Tur i la brigada del
Consell.
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