
RECOMANACIONS I INFORMACIÓ DE SERVEI

DE LA CAVALCADA DE REIS 2017

La cavalcada de Reis fa necessari organitzar un dispositiu de 
seguretat i controlar l'aforament de diversos espais públics. Us 
demanem la vostra col·laboració amb els diferents serveis 
d'emergència i protecció civil.
 
El dia 5 de gener la majoria dels carrers estaran tallats a la circulació 
ja des de primera hora de la tarda. Desplaceu-vos a peu i ocupeu una 
hora abans de l'inici de la cavalcada (19.00 h) l'espai des del qual teniu 
previst veure-la. Està previst que arribi a la plaça de Catalunya prop de 
les 19.15 h. A la Rambla, prop de les 19.30 h. L'inici de la Cavalcada 
s'anunciarà amb un petard.
 
Manteniu-vos en un lloc fix des del qual pugueu veure la comitiva. No es 
permetrà que hi hagi persones que la vulguin avançar, i qui la vulgui 
seguir només ho podrà fer darrere del vehicle de tancament.
 
Les persones que segueixin la comitiva darrere el vehicle de tancament 
no tindran accés a la plaça del'Ajuntament, la qual ja serà plena pels qui 
hagin optat per veure només el final del recorregut.
 
Vetlleu pels vostres infants: no deixeu que baixin de la vorera per reco-
llir caramels. Tingueu present que, a part de les persones, la comitiva 
està integrada per animals i tractors, i que el comportament d'uns i la 
maniobra dels altres pot ser imprevisible.



Benvolguts figuerencs,

Enfilem la recta final de les festes i 
l'inici de l'any 2017 amb una de les 
activitats tradicionals més espera-
des per tots: la Cavalcada de Reis és 
probablement l'acte que aglutina 
més persones al carrer. Per tal que 
puguem gaudir-ne tots en pau, us 
fem arribar informació relativa al 
recorregut, als talls de carrer, i 
recomanacions diverses que facilitin 
que la Cavalcada sigui també una 
cita segura, accessible i viscuda 
amb la il·lusió que mereix l'arribada 
dels tres Reis.

Marta Felip i Torres
Alcaldessa de Figueres


