
Estimada ciutadania de Barcelona,

Ja que ni la ciència ni la màgia d'arreu del món no han aconseguit encara vèncer el 
coronavirus, els tres Reis de l'Orient hem decidit canviar la tradicional Cavalcada de 
Barcelona per una sorpresa molt especial.

Amb aquesta nova activitat volem evitar possibles aglomeracions i risc de contagi alhora 
que conservem la màgia i la il·lusió que desperta la nostra arribada a la ciutat.

No us heu preguntat mai com organitzem totes les joguines que ens demaneu a les cartes? 
Com ho fem per saber en quina casa han d'anar?

Sabeu com transportem totes les criatures fantàstiques?

O com són totes les nostres pertinences reials de ben a prop?

Per fer que la nit del 5 de gener sigui un èxit treballem intensament amb l'ajuda de la 
nostra comitiva reial i volem que aquest any ho pugueu veure. Hem enviat un carregament 
màgic amb les carrosses, els vestits, els estendards, els atuells, tota mena d'estris i 
bagatges... i més de trenta-dues tones de joguines!

Tot això ho podreu visitar al Fòrum a partir del 28 de desembre i amb l'ajut de la Patge 
Estel i els patges Omar i Gregori, connectats des de l'Orient, coneixereu tots els nostres 
secrets.

Ho hem preparat tot perquè les persones més petites de la casa hi puguin deixar els seus 
xumets i, a més, tindreu a la vostra disposició una Gran Bústia Reial per entregar les cartes 
personalment. Us assegurem que aquesta visita tindrà un recorregut ple de sorpreses 
agradables i de fets inesperats.

I sobretot no us amoïneu, el dia 5 de gener viatjarem entre núvols i estrelles i visitarem 
màgicament totes i cadascuna de les llars de Barcelona. Amb les carrosses guiades per 
l’estel i l'ajut del seguici reial, repartirem tots els vostres regals!

Gent estimada de Barcelona, la màgia d'Orient us espera al Fòrum: feu-nos arribar els 
vostres desitjos i gaudiu d'una experiència ben diferent de la d'altres anys.

Amb tota la il·lusió de què som capaços,

Melcior, Gaspar i Baltasar

Comunicat Reial


