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FESTA  DE  REIS 
 
                  

L'Associació La Salle Tarragona fa una crida als seus associats, al Col·legi La Salle Tarragona, al Col·legi La 
Salle Torreforta,  als feligresos del Santuari de Nostra Senyora del Sagrat Cor, a l'Estudi de Música, al Parvulari 

TIC-TAC  i a tots els amics i simpatitzants de la nostra entitat, per a que participeu a la nostra  festa de Reis.  
Especialment a totes aquelles famílies que teniu fills, nets, nebots o fillols en edat infantil i que esperen amb 
il·lusió l'arribada dels Reis Mags.  
 

CARTER REIAL DE SES MAJESTATS D'ORIENT : 
 
Com cada any, el “Carter Reial de ses Majestats“  recollirà les cartes que amb molta il·lusió els nens i nenes 
vulguin adreçar als Reis Melcior, Gaspar i Baltasar. 
 

Aquest Carter Reial  ens visitarà els dies 27 i 28 de desembre de 2016, a les 20:30 h,  just a l’acabar la 

representació dels Pastorets, al Vestíbul del Teatre Metropol.  Us hi esperem !! 

 

ELS REIS : 
 

Efectivament, el proper dijous, dia 5 de Gener de 2017, Nit de Reis,  Ses Majestats d'Orient Melcior, Gaspar i 
Baltasar, visitaran la nostra Associació i faran lliurament de regals a tots aquells nens que prèviament els seus 
pares ho hagin sol·licitat. 
 
Com a entitat d'arrels cristianes que som, volem mantenir i revitalitzar aquelles tradicions que són tan nostres i 
que formen part de la nostra identitat, com és el cas de la festa de Reis. Per això us demanem la vostra 
participació. 
 

¿Com hi podeu participar? Tots els nostres associats; els membres de l’equip de professors i  l'AMPA del 
Col·legi de Tarragona;  els membres de l’equip de professors i l'AMPA del Col·legi de Torreforta;  els feligresos 
del Santuari de Ntra. Senyora del Sagrat Cor;  els membres de l'Estudi de Música;  els membres del Parvulari 
TIC-TAC;  i també els amics i simpatitzants de la nostra entitat que vulguin que els seus fills, nets, nebots o fillols, 
rebin un regal de mans de ses Majestats els Reis d'Orient,  han de portar aquest regal (només una joguina 
per nen) ben embolicat i amb el nom i cognoms de l'infant ben visible, al local de l'Associació La Salle, 
situat al carrer de Méndez Núñez  nº 14 bis, 2º . Tot just damunt del Santuari de Nostra Senyora del Sagrat Cor 
(antiga capella del col·legi de Jesús-Maria). 
 

L'horari de recollida dels regals serà els dies  2, 3, i 4 de Gener de 2017, dilluns, dimarts, i dimecres,  de 

18:00 h a 20:00 h de la tarda,  a la nostra seu social (Méndez Núñez, 14 bis, 2º) 
 
La festa de lliurament dels regals als infants per part dels Reis Melcior, Gaspar i Baltasar es farà el dijous,  dia  5  
de Gener - Nit de Reis-, de  20:00 h  a  22:00 h del vespre, al local de l'ASSOCIACIÓ LA SALLE  
TARRAGONA. 
 
Animeu-vos !!, feu-nos costat i participeu-hi !!. Com a lasal·lians hem de donar testimoni del que som i del que 
hem après. Fem que la il·lusió i l'emoció que senten els més petits en un dia tan assenyalat, ens acompanyin a 
tots. 
 
Organitza :   Associació  La Salle  Tarragona. 
Col·laboren :  Col·legi La Salle Tarragona, Col·legi La Salle Torreforta, Santuari Ntra.Sra. Sagrat Cor,  
Estudi de Música,  Parvulari TIC-TAC. 
Per a qualsevol dubte o més informació podeu trucar al telèfon  676 02 61 74  (per la tarda)  o per correu 
electrònic a l'adreça :   j.ciuranamoncusi@gmail.com    
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