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S'acaba el «Nadal amb geni» de
Reus
La Cavalcada de Reis, últim gran acte previst a la ciutat per tancar les festes

Una vista del Mercadal, durant l'espectacle per l'encesa dels llums i l'arbre, al novembre | Reus.cat

Va començar a finals de novembre, amb la tradicional encesa dels llums de places i carrers, així
com de l'arbre del Mercadal, i aquest vespre encararà la recta final amb uns dels actes més
esperats per petits i grans: la Cavalcada de Reis. Batejada com Reus, Nadal amb geni, la
campanya per festes ha comptat amb els esdeveniments tradicionals, espectacles itinerants,
decoració especial en determinats indrets del terme.
Tot plegat, però, condicionat per la situació sanitària. L'augment de contagis de covid-19 a la regió
sanitària, l'augment de la mobilitat durant aquestes assenyalades dates i el major contacte social
entre uns i altres ha fet que les autoritats hagin demanat especial prudència als veïns. En aquest
sentit, la gran notícia per a molts ha estat que la visita de ses Majestats es pugui seguir amb
normalitat. L'any passat, l'exitosa alternativa va ser el campament al parc de Sant Jordi.
Els "Reixos" tomben per Reus
D'aquesta manera, la cita amb els Reixos comença a la tarda, a quarts de 5, amb la seva
arribada, precisament a la plaça d'Anton Borrell. Dies enrere, aquest mateix espai ha estat
l'escenari on els patges han recollit les cartes de la canalla (i les dels més granadets, que també
somien). Ja de cara al vespre, a quarts de 7 de la tarda, la cavalcada desfilarà finalment per
algunes de les principals vies cèntriques de la ciutat.
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Abans de la visita dels Reis d'Orient a Reus, altres criatures nadalenques com el Tió han estat
protagonistes al llarg de les últimes jornades. Això sí, a la ciutat hi ha destacat el Geni de Nadal,
un personatge que ha animat els veïns al carrer, tot lliurant-los el programa previst d'actes per
festes. Aquest, a més, s'ha traslladat als barris. En aquest sentit, des del consistori s'ha donat
suport a la iniciativa de la Federació d'associacions de veïns (FAVR) anomenada Els patges als
barris.
Altres atractius de la campanya de Nadal a Reus han estat la pista de gel de la plaça de la
Llibertat, i el petit parc d'atraccions situat a tocar. Tot plegat, per cert, romandrà obert fins al
proper dia 9 de gener. Serà a partir d'aquesta data, de fet, quan des de la regidoria de Promoció de
Ciutat es farà balanç de l'impacte de les accions dutes a terme durant les últimes setmanes,
concebudes també per dinamitzar el comerç local en un context econònicament tan delicat com
l'actual.
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