
 

INDICACIONS DE SALUT PÚBLICA PER A LA 

EL PALAU D’ANGLESOLA 

18.00 h CARRER SANT JOSEP

Per a infants i famílies 

Requisits  

No ha d’anar a veure la cavalcada cap persona que: 

 Presenti símptomes compatibles amb la covid
(mucositat, mal de coll, cansament, mal de cap, febre
panxa...) 

 Tingui un resultat positiu per covid
presenti cap símptoma i independentment del seu estat vacunal

 Estigui pendent del resultat d’una PCR per ser un cas sospitós de covid
 Tingui indicació de quarantena per ser contacte estret d’un cas de covid

L’arribada de Ses Majestats es podrà seguir en d
l’Ajuntament. 

Mascareta 

Totes les persones a partir de 6 anys
mascareta ha de ser de la mida adequada i ben ajustada a la cara. Es recomana que els 
infants d’entre 3 i 5 anys també facin ús de la mascareta per assistir a la cavalcada.

Distància 

Cal procurar mantenir la màxim

Cal evitar les aglomeracions de persones i prioritzar que els infants més menuts puguin 
veure passar la comitiva reial. 

Per això, hem de procurar repartir
Roser fins davant de l’ajuntament
bombolla familiar.  

Un cop ses Majestats hagin baixat de les carrosses, ens po
l’Ajuntament, ocupant l’espai cap a la plaça Major
Per tant, l’acte es pot veure

Mans 

Es recomana el rentat de mans almenys abans i després de la cavalcada

Important: Les mesures es poden 
a les xarxes de l’Ajuntament.

INDICACIONS DE SALUT PÚBLICA PER A LA CAVALCADA

 - DIMECRES, 5 DE GENER DE 2022   

CARRER SANT JOSEP o CANAL YOUTUBE DE L’AJUNTAMENT

la cavalcada cap persona que:  

Presenti símptomes compatibles amb la covid-19, encara que siguin molt lleus 
(mucositat, mal de coll, cansament, mal de cap, febre o febrícula, mal de 

Tingui un resultat positiu per covid-19 (test d’antígens o PCR) encara que no 
presenti cap símptoma i independentment del seu estat vacunal
Estigui pendent del resultat d’una PCR per ser un cas sospitós de covid
Tingui indicació de quarantena per ser contacte estret d’un cas de covid

L’arribada de Ses Majestats es podrà seguir en directe des del Canal YouTube de 

a partir de 6 anys han de portar mascareta en tot moment. La 
mascareta ha de ser de la mida adequada i ben ajustada a la cara. Es recomana que els 
infants d’entre 3 i 5 anys també facin ús de la mascareta per assistir a la cavalcada.

mantenir la màxima distància possible entre persones.  

Cal evitar les aglomeracions de persones i prioritzar que els infants més menuts puguin 
veure passar la comitiva reial.  

hem de procurar repartir-nos bé al llarg del carrer sant Josep, des del carrer 
nt de l’ajuntament. Hi haurà punts senyalitzats perquè s

Un cop ses Majestats hagin baixat de les carrosses, ens podem agrupar davant 
l’Ajuntament, ocupant l’espai cap a la plaça Major. No es llençaran caramels, ni confeti. 

acte es pot veure i escoltar bé a distància. 

tat de mans almenys abans i després de la cavalcada

es poden modificar per la situació sanitària. Seguiu l
Ajuntament.   

CAVALCADA DELS REIS  

AJUNTAMENT 

19, encara que siguin molt lleus 
o febrícula, mal de 

PCR) encara que no 
presenti cap símptoma i independentment del seu estat vacunal 
Estigui pendent del resultat d’una PCR per ser un cas sospitós de covid-19. 
Tingui indicació de quarantena per ser contacte estret d’un cas de covid-19. 

irecte des del Canal YouTube de 

han de portar mascareta en tot moment. La 
mascareta ha de ser de la mida adequada i ben ajustada a la cara. Es recomana que els 
infants d’entre 3 i 5 anys també facin ús de la mascareta per assistir a la cavalcada. 

Cal evitar les aglomeracions de persones i prioritzar que els infants més menuts puguin 

bé al llarg del carrer sant Josep, des del carrer 
què s’hi posi cada 

dem agrupar davant 
llençaran caramels, ni confeti. 

tat de mans almenys abans i després de la cavalcada. 

Seguiu l’actualitat 



 

INDICACIONS DE SALUT PÚBLICA PER AL 

EL PALAU D’ANGLESOLA 

Per a infants i famílies 

Com sempre, els Reis passaran per les cases a repartir els regals. La màgia no pot fallar 
ni en plena pandèmia! 

MATÍ: Instruccions per portar el regal

Es recolliran els paquets en tres indrets dife
logística enmig les mesures de 

Horari de recollida: entre les 8.00 h i les 14.00 h

Cobert Cooperativa St. Roc 
Mollerussa, Montsec, Plaça 1 d’Octubre, carrer Urgell, Àngel Guimerà, Molí, 
Carme, Jacint Verdaguer, Maria Rúbies

Ca l’Iseta, banqueta del canal 
Raval: avinguda Miquel Martí i Pol
Clavé, Avinguda Verge de Montserrat, Folch i To
Bécquer, Orient, Joan Coromines, Salvador Espriu, Ricard Vinyes, Amadeu Vives, Joan Maragall, 
Pompeu Fabra, Pou Nou, Martina Castell, Enric Granados, Joan Maragall, Gaudí, Pou Nou, Riu 
Corb, Lleida, Ramon i Cajal, carrer Canal i carrer Urgell fins al xamfrà amb carrer 

Magatzem municipal (darrere el tanatori)
Ausiàs March, Domènec Cardenal, Riu Segre, a
Macià, l’Hospitalet, Màrius Torre
la Font, plaça Major, plaça Abadia, Fossar Vell, Roser, Sant Antoni, la Fassina, la Bassa, Doctor 
Josep Pont i Gol, del Mig, Sant Joan, Castell, Mesquita, p
Creus, Prat de la Riba, Bisbe Deig, Pica d’Estats, la Baladrug
avinguda Ramon Espinet, Pla d’Urgell, Països Catalans.
 

TARDA. Instruccions per a 

· Els regals s’han de recollir a l’exterior, la 
· Els que viviu en blocs de pisos organitzeu la baixada per torns, respectant sempre le
distàncies.  
· A partir dels 6 anys, cal rebre ses Majestats i els patges amb mascareta i ben posada.
També es recomana que la duguin els infants ent
· Per precaució i responsabilitat, els reis no llençaran caramels, els deixaran vora el 
paquet o s’entregaran individualment a mà.
· Ses majestats necessiten i volen abraçades i petons, però 
mesos i mesos, hauran de ser a distància aquest cop. 
· Es poden fer fotografies, però mantenint sempre la distància i el sentit comú.
· En cap cas hi ha d’haver contacte entre patges, Reis i ajudants de ses majestats.
· Es recomana el rentat de mans 
 

DE SALUT PÚBLICA PER AL REPARTIMENT DE REGALS

 

, els Reis passaran per les cases a repartir els regals. La màgia no pot fallar 

portar el regal 

Es recolliran els paquets en tres indrets diferents per evitar aglomeracions i 
mesures de prevenció de contagis. 

ntre les 8.00 h i les 14.00 h 

Roc (vora la gasolinera). Ruta del Mig: Carrer Sant Josep, Nou, 
Mollerussa, Montsec, Plaça 1 d’Octubre, carrer Urgell, Àngel Guimerà, Molí, Goya, Sant Salvador, 

Maria Rúbies, Cervantes, Clavell. 

Ca l’Iseta, banqueta del canal (davant per davant de l’antiga estació del trenquet)
vinguda Miquel Martí i Pol, Santiago Rusiñol, Josep Pla, avinguda del Raval, Anselm 

Clavé, Avinguda Verge de Montserrat, Folch i Torres, Doctor Fleming, Colom, Canigó, Balmés, 
, Orient, Joan Coromines, Salvador Espriu, Ricard Vinyes, Amadeu Vives, Joan Maragall, 

Pompeu Fabra, Pou Nou, Martina Castell, Enric Granados, Joan Maragall, Gaudí, Pou Nou, Riu 
, carrer Canal i carrer Urgell fins al xamfrà amb carrer 

(darrere el tanatori). Ruta Places: Cèsar Martinell, Joan Oró, Sant Blai, 
denal, Riu Segre, avinguda Sant Roc, Lluís Companys, Francesc 

Macià, l’Hospitalet, Màrius Torres, avinguda Pau Casals, la Sínia, plaça de la Generalitat,
laça Abadia, Fossar Vell, Roser, Sant Antoni, la Fassina, la Bassa, Doctor 

Sant Joan, Castell, Mesquita, plaça Catalunya, Mestre Martín Grà
Creus, Prat de la Riba, Bisbe Deig, Pica d’Estats, la Baladruga, Sant Jordi, Mercè Rodoreda, 
vinguda Ramon Espinet, Pla d’Urgell, Països Catalans. 

Instruccions per a rebre el regal a casa. 

· Els regals s’han de recollir a l’exterior, la comitiva no pot entrar a dins de les cases!
de pisos organitzeu la baixada per torns, respectant sempre le

al rebre ses Majestats i els patges amb mascareta i ben posada.
la duguin els infants entre 3 i 5 anys. 

· Per precaució i responsabilitat, els reis no llençaran caramels, els deixaran vora el 
paquet o s’entregaran individualment a mà. 
· Ses majestats necessiten i volen abraçades i petons, però tal com ens passa des de fa 

, hauran de ser a distància aquest cop.  
· Es poden fer fotografies, però mantenint sempre la distància i el sentit comú.
· En cap cas hi ha d’haver contacte entre patges, Reis i ajudants de ses majestats.
Es recomana el rentat de mans abans i després de recollir el paquet.  

REPARTIMENT DE REGALS A LES CASES 

, els Reis passaran per les cases a repartir els regals. La màgia no pot fallar 

rents per evitar aglomeracions i facilitar la 

Carrer Sant Josep, Nou, 
Goya, Sant Salvador, 

ó del trenquet). Ruta 
vinguda del Raval, Anselm 

rres, Doctor Fleming, Colom, Canigó, Balmés, 
, Orient, Joan Coromines, Salvador Espriu, Ricard Vinyes, Amadeu Vives, Joan Maragall, 

Pompeu Fabra, Pou Nou, Martina Castell, Enric Granados, Joan Maragall, Gaudí, Pou Nou, Riu 
, carrer Canal i carrer Urgell fins al xamfrà amb carrer Bécquer. 

nell, Joan Oró, Sant Blai, 
vinguda Sant Roc, Lluís Companys, Francesc 

laça de la Generalitat, Ponent, 
laça Abadia, Fossar Vell, Roser, Sant Antoni, la Fassina, la Bassa, Doctor 

aça Catalunya, Mestre Martín Gràcia, les 
a, Sant Jordi, Mercè Rodoreda, 

comitiva no pot entrar a dins de les cases! 
de pisos organitzeu la baixada per torns, respectant sempre les 

al rebre ses Majestats i els patges amb mascareta i ben posada. 

· Per precaució i responsabilitat, els reis no llençaran caramels, els deixaran vora el 

tal com ens passa des de fa 

· Es poden fer fotografies, però mantenint sempre la distància i el sentit comú. 
· En cap cas hi ha d’haver contacte entre patges, Reis i ajudants de ses majestats. 


