
 

Estimades xiquetes i xiquets del poble de Castelló: 
 
Any rere any, tenim la gran oportunitat de poder compartir amb vosaltres la 
vesprada del 5 de gener. Vesprada en què els carrers de totes les ciutats i pobles 
s’omplin de màgia i il·lusió per tal de rebre’ns i poder repartir els regals de tots els 
que durant aquest any, s’han portat molt bé, i també alguna cosa solem deixar als 
que no ho fan tan bé. 

Sabeu que teniu una tasca molt gran esta vesprada, i és que heu de cantar-nos ben 
fort la cançó que tots els anys cantem a la plaça de l’ajuntament, per a donar-nos 
forces en aquesta llarga nit on repartirem milers de regals a les vostres cases. 

Els nostres emissaris han estat divendres i dissabte arreplegant  les vostres cartes 
amb els regals que ens haveu demanat per aquest any. Hi ha un fum de cartes  que 
han omplit la bústia reial amb molts desitjos que esperem complir. 

Aquesta vesprada arribarem al vostre poble en tren, un mitjà de transport que va 
modernitzar la vida del vostre poble. Allí esperem que esteu totes i tots esperant-
nos amb molta il·lusió, ja que nosaltres estem impacients per tornar-vos a veure. 

Allí, a l’eixida de l’estació ens ha confirmat els nostres emissaris, que tindrem 
esperant-nos una banda de percussió, la banda Jove de la Lira Castellonera, 
malabaristes, xanques i altres elements que ens acompanyaran en la gran 
cavalcada. A més, hem enviat ajudants per a poder arribar amb els vostres regals a 
totes les vostres cases. 

Els festers del 2020 s’han oferit voluntaris per a acompanyar-nos en la cavalcada 
que discorrerà pels carrers: C/ Vicent Andrés Estelles, C/Jaume I, C/ Pere Calp, C/ 
Sant Vicent, C/ La Sang, Pl. de l’Església (Parada), C/ Major, Pl. de l'Om, C/ Ramon 
i Cajal fins arribar a la Plaça de l'Ajuntament. 

Xiquetes, xiquets, vos esperem a totes i tots esta vesprada al parc de l’Estació. 
 

SS.MM. Melcior, Gaspar i Baltasar 
 


