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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 de Roses i us volem explicar com 
ho farem.    
 
Llegiu amb molta atenció tot el que us expliquem a continuació! 
 
Melcior, Gaspar i Baltasar 



La llegenda de la Miftal 
Explica la llegenda que la Miftal, 
també coneguda com la Guar-
diana de les Claus, és una confi-
dent 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 natura. 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!

El campament del  
carter reial i de la Miftal 
 
El 4 de gener de 2022, de 16 a 20 h, a la plaça del General Prim. 
 
La bústia del carter reial i l’arbre de les claus de la Miftal estaran 
ubicats al campament del carter reial i la Miftal (plaça del Ge-
neral Prim), per tal que tots els nens i nenes hi pugueu deixar 
les vostres cartes i les claus màgiques retallades. 
 
Mesures Covid 
- Cal complir amb les mesures d'higiene i protecció establer-

tes per les autoritats sanitàries: ús de mascareta, higiene de 
mans i distància. 

 

Estimats Reis...

Cavalcada de Ses Majestats els 
Reis d’Orient 
 
El 5 de gener de 2022, a les 19 h. Recorregut per l’avinguda de Rhode, 
des de l’Oficina de Turisme fins al port esportiu. 
 
Mesures Covid 
- Cal complir amb les mesures d'higiene i protecció establertes per les auto-

ritats sanitàries: ús de mascareta, higiene de mans i distància. 
 
- 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. 


