
Els Reis d’Orient a Roses



Missatge de  
Ses Majestats els Reis d’Orient 
 

Nenes i nens de Roses! 
 
Estem preparant, amb moltes ganes i il·lusió, el nostre viatge cap al  
vostre bonic poble i us volem explicar com ho farem.    
 
Aquest any, a causa de la pandèmia i per evitar riscos de contagi,  
hem decidit adaptar la nostra arribada per tal que sigui màgica i  
segura per a tothom. 
 
Llegiu amb molta atenció tot el que us expliquem a continuació! 
 
Melcior, Gaspar i Baltasar 

La bústia del carter reial i  
l’arbre de la Miftal 
 

28, 29 i 30 de desembre de 2020, i 2 i 3 de gener de 2021,  

de 16 a 20 h, al Teatre Municipal. 
 
La bústia del carter reial i l’arbre de la Miftal seran a l’entrada del Teatre, 
per tal que tots els nens i nenes hi pugueu deixar les vostres cartes i les 
claus màgiques retallades (veure retallable al final). 
 
Condicions d’accés 
- És obligatori l’ús de mascareta, neteja de mans a l’entrada i mantenir la 

distància de seguretat entre els grups de convivència. 
- Entrada lliure, sense reserva prèvia. 
 

Estimats reis....



Campament de Ses Majestats 
els Reis d’Orient 
 
5 de gener de 2021, a la Ciutadella, a partir de les 17.30 h  
En aquest indret carregat d’història, us hem preparat un recorregut màgic, 
d’uns 15 minuts de durada, en el qual us anireu trobant tots els personatges 
i elements que formen part de la comitiva reial: en Melcior, en Gaspar, en 
Baltasar, la Miftal, el Carter Reial, les carrosses, els carboners... 
 
Per garantir la seguretat de tothom, és molt important seguir en tot moment 
les indicacions dels patges i de l’organització. 
 
Condicions d’accés 
- L’aforament serà limitat. 
- Entrada gratuïta, amb reserva prèvia, a través de www.rosescultura.cat  

(a partir del 21 de desembre) o, presencialment, al Teatre Municipal, els 
dies 28, 29 i 30 de desembre de 2020, i 2 i 3 de gener de 2021, de 16 a 20 h. 

- En adquirir l’entrada, cal seleccionar l’hora de la visita. Hi ha quatre franges 
horàries: 17.30 h / 18.00 h / 18.30 h / 19.00 h 

- Quan demaneu l’entrada, heu d’indicar una adreça electrònica, que serà 
on rebreu l’entrada. 

- La confirmació que rebreu per correu electrònic conté la vostra entrada i 
la de les persones que hi assistiran amb vosaltres, que han de ser obliga-
tòriament del vostre grup de convivència. Conserveu aquest correu i por-
teu-lo en format digital al telèfon mòbil. 

- És obligatori l’ús de mascareta, neteja de mans a l’entrada del recinte i 
mantenir la distància de seguretat entre grups de convivència. 

- Durant el recorregut no es podran fer parades i s’han d’evitar els contactes 
amb la comitiva reial. 

- Aquest any no es repartiran caramels. 
- No podran accedir persones amb símptomes de Covid-19 o que hagin 

estat en contacte directe amb una persona malalta.
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Campament en línia de Ses 
Majestats els Reis d’Orient 
 
5 de gener de 2021, a partir de les 19 h  
Si no pots assistir al campament, el podràs veure pel canal de Youtube de 
Roses Cultura el dia 5 de gener de 2021, a partir de les 19 h. 
 
 
 La llegenda de la Miftal 

Explica la llegenda que la Miftal, també coneguda 
com la Guardiana de les Claus, és una confident molt 
propera als Reis Mags.  
La Miftal prové de l'Orient Mitjà, com els tres mags 
i, igual que el Carter Reial, ella és una de les seves 
ajudants de més confiança. Li encanta vestir amb la 
seva llarga túnica fúcsia plena de detalls daurats que 
recorden les fulles, flors i altres elements de la na-
tura. Al cap, sempre hi porta el seu preciós turbant 
ple de claus màgiques.  
Acompanya els Reis en tots els seus viatges per tal 
de poder conèixer tots els nens i nenes. S'encarrega 
d'assegurar que Ses Majestats puguin entrar a totes 
les cases de Roses i que cap infant es quedi sense 
els seus esperats regals.  
Per això, la Miftal sempre guarda una còpia màgica 
de totes les claus. Però, per si de cas, ella sempre 
porta a sobre la clau mestra màgica que li permet 
obrir totes les portes  de les cases dels nens i nenes 
que no hagin pogut veure la Guardiana de les Claus. 

La llegenda de la Miftal 
 

Pinta i retalla  
la clau màgica   
i porta-li a la Miftal!

 
 
A causa de la situació d’excepcionalitat que vivim i en funció de l’evolució 
de la pandèmia, el programa d’actes pot ser modificat. 
Es recomana fer un seguiment a través de les xarxes socials de l’Ajuntament 
de Roses.



Àrea de Cultura i Festes 

Teatre Municipal, 2n pis 
Tel. 972 25 24 00 
cultura@roses.cat 
www.rosescultura.cat A
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