FEM MÉS MÀGICA LA NIT DE REIS A TEIÀ!
Benvolgudes famílies,
Com sabeu l'Esplai Itaca participa cada any a la Cavalcada de Reis del nostre poble
muntant, guarnint i fent desfilar una de les carrosses, Rei i patges inclosos. Ja fa tres anys,
però, que ens agrada anar una mica més enllà i arribem fins a les vostres cases per portar
els regals de Ses Majestats a la vostra canalla.
Tenint com a referència l'experiència d'altres pobles on el repartiment de regals a
les cases la Nit de Reis, ja ha esdevingut tradició, i és tot un èxit, volem engrescar-vos a
participar en la nostre iniciativa. Comptem, també, amb el suport de la Regidoria de
Cultura del nostre Ajuntament, que ens deixarà el vestuari necessari per dur-ho a terme i
amb transportistes del poble que desinteressadament ens ajudarien a fer el repartiment.
Es tractaria que estiguéssiu disposats a portar al punt de recollida, que us seria
indicat uns dies abans (ja concretaríem les dates), els regals que hàgiu previst oferir als
vostres fills, en una, dues o el nombre de caixes de cartró que necessiteu. Quan ho feu,
nosaltres ens ocuparem del sistema d'identificació, per després lliurar els paquet a les
vostres cases la Nit de Reis, acabada la Cavalcada, a partir de les 8 del vespre. A casa us
arribaria un Rei, acompanyat dels corresponents patges, que entregaria, en primera
persona, els regals als vostres fills.
En una nit tan màgica com aquesta no dubtem de la vostre generositat cap a la
nostre entitat aportant la voluntat que creieu oportuna i donem per descomptat que
obtindrem també cares de sorpresa, il·lusió i somriures... per part dels nanos.
—Ssshhhhh.... Sentiu? Que vénen a casa? Sí, ja truquen, són ells, els reis
d'orient! Riiiiiiiiiiiiiing!!!
Si us engresca el projecte només cal que us poseu en contacteu amb el nostre correu;
info@esplaiitacateia.org
Comissió de Reis
Esplai Itaca de Teià
P.D: Us agrairíem que féssiu "boca a boca" de la iniciativa amb diferents famílies ja que al
ser un tema "secret" per els més petits no en podem fer una difusió a nivell de poble.

