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Els regals dels Reis d'Orient
arriben de nou a la Muntanyeta

Imatge dels regals a la seu | Cedida

La pandèmia ha dificultat fer amb normalitat, però sense impedir-ho, aquelles activitats que
protagonitzen els Reis d'Orient del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers
d'Edificació (COAATT) a la seu d'aquesta entitat o, de manera especial, a la Muntanyeta per als
usuaris de l'Associació de Paràlisi Cerebral.
Igual que l'any passat, les activitats s'han fet de nou en un format diferent. Pel que fa a
l'Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona, que té la seu a la Muntanyeta, l'acte de
lliurament ha tingut lloc, com marca la tradició, el 6 de gener però en aquesta ocasió, sense cap gran
festa amb tots els usuaris del centre i els monitors reunits en un sol espai.
El COAATT ha regalat a cadascun d'ells un petit regal, un kit de colònia i crema hidratant, i ha fet
dos regals molt necessaris per al centre de l'associació. Concretament, els han regalat un altaveu
portàtil sense fils i amb bluetooth que els servirà per a les diferents activitats que es fan amb els
residents. També els han obsequiat amb un micròfon amb cable per als altaveus de manera que
s'ha completat l'equip de so.
Els Reis d'Orient del COAATT ja fa disset anys que pugen a la Muntanyeta el 6 de gener per
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compartir una estona amb els qui hi viuen i treballen. Per altra part, els Reis d'Orient no han fet
enguany l'entrega de regals en grup a la sala d'actes del COAATT però els més de 140 nens i
nenes, tots ells fills dels col·legiats i col·legiades, han anat passant per les instal·lacions del
Col·legi de manera individual per a recollir els seu regal nadalenc.
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