
 

 

Apreciat Alcalde: 

Li fem arribar aquesta carta per tal de confirmar-li la nostra visita al poble de Castelló, en 
la vesprada del dimarts 5 de gener del 2021. 
Sabem que ha estat un any complicat per a totes i tots, fins i tot per a les xiquetes i xiquets de tot 
el món. Ens han demostrat que són molt valentes i valents suportant un confinament tant llarg. 
 

Estem encantats de poder visitar el seu poble de nou, ja que ens sentim com a casa quan 
escoltem als xiquets i xiquetes cantant ben fort la nostra cançó. 
 

Voldríem que fera extensiva aquesta carta a totes les xiquetes i xiquets de Castelló, ja que 
tenim un important missatge que donar-los abans  que aquesta vesprada arribem al seu poble: 
 

Any rere any, tenim la gran oportunitat de poder compartir amb vosaltres la vesprada del 5 
de gener. Vesprada en què els carrers de totes les ciutats i pobles s’omplin de màgia i il·lusió 
per tal de rebre’ns i poder repartir els regals. Aquest any, com ja sabreu, no podem omplir cap 
plaça, ni cap carrer. Estem baix l’efecte d’un maleït virus que ens afecta greument a la nostra 
salut, i és per això, que des del vostre Ajuntament han preparat una cavalcada distinta, però 
no menys divertida. 

La nostra arribada a Castelló, està prevista al voltant de les 16:30 i serem rebuts pel vostre 
Alcalde a les portes de l’Ajuntament. A les 17:00 aproximadament farem l’eixida amb tres 
cotxes descapotats. Cadascun de nosaltres serem l’encarregat de visitar una part del poble i 
vosaltres ens teniu que esperar als vostres carrers, o a les finestres i als balcons, amb 
moltíssimes ganes, i al nostre pas, canteu-nos la cançó del “Senyor Rei jo estic ací...” ja que 
ens ajudarà moltíssim en la gran feina que tenim aquesta nit repartint alegria i il·lusió per 
totes les cases de Castelló. 

Aquest any ens toca demanar-vos un gran favor, i és que es quedeu a casa. Anem a intentar 
passar per totes elles, i és una tasca molt complicada, per això, contem amb l’ajuda de la 
Policia Local que ens guiarà pel vostre poble perquè la nostra màgia siga extensiva a tots els 
racons de Castelló. 
A més, ens han fet saber, que a través de les xarxes socials de Castelló, Poble fester, podreu 
veure’ns en alguns punts en directe. Quina meravella la tecnologia!! 

Ens acomiadem de vosaltres, amb una forta abraça, aquest any, des de la distància. 
 

Salutacions. 
SS.MM. Melcior, Gaspar i Baltasar 

 

Ses Majestats Reials, Melcior, 
Gaspar i Baltasar 
Palau Reial 
C/ De la màgia, 8 
00001 - Orient 

Sr. Òscar Noguera i Alberola 
Alcalde de l’Ajuntament de Castelló 
Pl. de l’Ajuntament, 8 
46270 – Castelló (València) 

5 de gener de 2021 


