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Poble
Andorra la Vella i Escaldes-Engordany
Parròquia
Andorra la Vella,Escaldes-Engordany
Tipus de bé:
Festa d’interès cultural (FIC)
Estil
Altres
Datació
5 de gener
Secció a l'inventari general Quarta, béns immaterials
Classificació
Altres
Data protecció
2010-06-23
Descripció
Les primeres cavalcades reials, amb l’arribada física dels Reis Mags als pobles i les ciutats de parla catalana, no es van començar a fer fins a
mitjan segle XX.
A l’època, cada parròquia feia la seva cavalcada individualment però la proximitat geogràfica entre Andorra la Vella i Escaldes-Engordany i la confusió que
això comportava per als nens i les nenes que l’anaven a veure van fer que, l’any 2003, les dues parròquies la fessin de manera conjunta, tot aconseguint així
que les dues grans avingudes com la de Meritxell i la de Carlemany s’omplissin cada any de milers de persones. El tracte va ser que, consecutivament, d’any
en any, comencés en una de les dues parròquies i acabés a l’altra.
Actualment, els Reis arriben per terra, per aire, a peu, a cavall, amb grans carrosses, tractors, helicòpter o esquiant, en el marc d'unes cercaviles que
reparteixen milers de regals i caramels entre els assistents.
Es tracta d’una desfilada de carrosses que recorre les principals vies d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany durant la tarda-vespre de la vigília de Reis
(aproximadament, entre les 18 h i les 21 h del dia 5 de gener) davant l’admiració de milers de persones.
Avui dia, de carrosses n’hi ha moltes, gairebé unes 20, i no només les dels tres Reis, sinó que els acompanyen les tres carrosses dels Patges Reials, la carrossa
de les Pubilles i l’Hereu d’Escaldes-Engordany, les associacions culturals del país, les agrupacions de teatre al carrer i malabars, i múltiples personatges del
món del cinema d’animació infantil, fet que significa la implicació de més 500 persones en aquesta festa.
Els nens i les nenes que omplen les carrosses i acompanyen els Reis són joves i adults de les dues parròquies que participen cada any en aquesta festa i el
Departament de Cultura del Comú d’Andorra la Vella i la Unió Pro Turisme d’Escaldes-Engordany són qui els proporciona la disfressa corresponent.
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