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Els emissaris dels reis visiten Favara i recullen les 
cartes dels més xicotets 
 
Diumenge passat abans de la nit de reis, els xiquets i xiquetes de la 
població van poder depositar les seues cartes en la bústia i explicar-los 
els seus desitjos als emissaris dels reis, que van estar en la plaça de 
l'Ajuntament 

 
Diumenge passat 3 de gener, els emissaris de les seues majestats estigueren de 
pas per Favara per a recollir les cartes dels xiquets i xiquetes de la població.  
 
Es van situar davant de l'Ajuntament, en la Plaça Sant Antoni a partir de les dotze 
del matí per a rebre a tots els xiquets, que els van comptar als emissaris què els 
havien demanat als Reis en la seua carta.  
 
Un dels patges declarava “Els xiquets estan molt emocionats, forma part de la 
il·lusió, de la màgia i és la nostra missió preservar-la i que ells visquen aquesta 
època nadalenca amb moltíssimes ganes, esperant als reis”.  
 
Finalment, més de 50 xiquets i xiquetes depositaren les seues cartes en la bústia 
perquè el dia 5 de gener, els reis, en la seua cavalcada per la població, els 
entregaren els seus regals.  
 
José Vicedo  
Regidoria de Festes i Tradicions 
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Los emisarios de los reyes visitan Favara y recogen 
las cartas de los más pequeños  
 
 

El pasado domingo antes de la noche de reyes, los niños y niñas de la 
población pudieron depositar sus cartas en el buzón y contarles sus 
deseos a los emisarios de los reyes, que estuvieron en la plaza del 
Ayuntamiento 
 
El pasado domingo 3 de enero, los emisarios de sus majestades estuvieron de paso 
por Favara para recoger las cartas de los niños y niñas de la población.  
 
Se situaron delante del Ayuntamiento, en la Plaza San Antonio a partir de las doce 
de la mañana para recibir a todos los niños, que les contaron a los emisarios qué 
les habían pedido a los Reyes en su carta.  
 
Uno de los pajes declaraba “Los niños están muy emocionados, forma parte de la 
ilusión, de la magia y es nuestra misión preservarla y que ellos vivan esta época 
navideña con muchísimas ganas, esperando a los reyes”.  
 
Finalmente, más de 50 niños y niñas depositaron sus cartas en el buzón para que 
el día 5 de enero, los reyes, en su cabalgata por la población, les entregaran sus 
regalos.  
 
José Vicedo  
Regidoría de Fiestas y Tradiciones  


