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Benvolguts/des,  
 
Em dirigeixo a vostès en nom de l’entitat que presideixo per a fer-los arribar la necessitat 
de disposar de manera urgent del marc jurídic per a la celebració de la Cavalcada de 
Reis.  
 
La proximitat de la data de celebració, el gran número de persones voluntàries que hi 
participa i la transcendència social en els moments que estem vivint, ens porten a 
demanar-vos celeritat per disposar de la normativa. Alhora us demanem també el marge 
i la sensibilitat suficient per a l’autonomia local, que permeti facilitar la necessària 
adaptació a les circumstàncies dels nostres pobles, viles i ciutats.  
 
Com molt bé coneixeu, des de l’inici de la pandèmia, des del municipalisme ens hem  
corresponsabilitzat amb el PROCICAT en el debat i l’aplicació de les difícils mesures 
que s’han hagut d’anar prenent per a frenar la pandèmia i per a prevenir la seva 
expansió. De cara a les celebracions de Nadal i Reis, també. I és des d’aquesta 
confiança en què els municipis aplicarem d’una manera efectiva allò que es determini, 
com hem fet fins ara, que us demanem aquesta prestesa en disposar de la normativa i 
el marge necessari a l’autonomia local per a poder-la implementar respectant la riquesa 
i diversitat del nostre país. 
 
Finalment, vull aprofitar també aquesta carta per a fer-vos arribar una petició del món 
cultural i del municipalisme sobre les restriccions de mobilitat els caps de setmana. 
Creiem que caldria revisar les restriccions en relació als actes culturals per a poder 
facilitar l’assistència als diferents esdeveniments i actes programats. D’altra manera, 
s’estan fent programacions que donen sortida a la difícil situació del sector, però les 
restriccions de mobilitat fan que hi hagi poc públic a les sales, que ja tenen un aforament 
prou limitat per les mesures sanitàries preventives. 
 
Agraint d’antuvi la vostra bona predisposició, rebeu una cordial salutació. 
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