
ZONA
TRANQUIL·LA

CAVALCADA DE REIS 

D’IGUALADA 2023

Destinat a persones amb hipersensibilitat, TEA, algun tipus de 

diversitat funcional, persones grans, persones amb nadons o 

tothom qui vulgui viure la festa en un entorn tranquil



La cavalcada de reis d’Igualada comptarà amb una zona tranquil·la pensada i habilitada 

per a totes aquelles persones amb hipersenibilitat sensorial, TEA, algun tipus de 

diversitat funcional, persones grans o tothom qui vulgui gaudir de la festa en un 

entorn tranquil.

Ubicació

Final del Passeig Mossen Jacint Verdaguer, a la zona de l’estació de tren.

La zona és propera a l’inici de la cavalcada per facilitar els temps d’espera dels usuaris 

de la zona tranquil·la. És una zona àmplia dins el recorregut habitual on, en cas de 

necessitat, els usuaris podran allunyar-se de la cavalcada amb facilitat i mirar-ho des 

de la distància o anar a espais propers de la ciutat com el parc de Cal Badia o la Plaça 

del Sant Crist.

Característiques de la zona tranquil·la

És un espai on gaudir de la cavalcada de reis amb plenitud. S’hi podran observar totes 

les figures que conformen la festa però realitzant certes adaptacions per afavorir el 

benestar d’aquelles persones que ho necessitin.   

- Els camions i els jeeps no faran ús del clàxon en la zona tranquil·la ni en els metres 

anteriors i posteriors.

- Els tres reis d’Orient, els patges dels jeeps i els camions no llançaran caramels des de 

les carrosses i vehicles.

- Les bandes de música adaptaran el volum de les actuacions en la zona tranquil·la i en 

els metres anteriors i posteriors.

- El públic haurà de mantenir un to de veu adequat.

- A la zona tranquil·la hi haurà un responsable informador per garantir que les 

condicions esmentades es compleixen i informar de les condicions de l’espai.

AVISOS:

- L’estrella i les carrosses estaran il·luminades.

- Per indicar l’inici de la cavalcada s’utilitzaran focs artificials. S’avisa que, malgrat no 

ser una zona propera a la zona tranquil·la, pot ser que se sentin i es vegin des d’aquest 

espai.



Què farem el 5 de gener?

         ANIRÉ A LA ZONA TRANQUIL·LA A VEURE LA CAVALCADA DE REIS

ESTRELLAJEEPS
PATGE FARUK

BANDA DE 

MÚSICA

PATGES

BANDA DE 

MÚSICA

BANDA DE 

MÚSICA

REI MELCIOR

REI GASPAR

REI BALTASAR

CAMIONS

EXPLICACIÓ AMB RECURSOS VISUALS 

Què hi veurem?



Què hi passarà?

NO HI HAURÀ MASSA 

GENT

LA BANDA TOCARÀ 

FLUIX

VEURÉ ELS TRES 

REIS I PATGES

SI HO VULL, PODRÉ PARLAR 

AMB ELS PATGES

SI HO VULL, ELS PATGES EM 

DONARAN CARAMELS A LA 

MÀ

ELS REIS I PATGES NO 

LLANÇARAN CARAMELS

SI ESTIC ANGOIXAT, EM 

PODRÉ ALLUNYAR I 

MIRAR-HO DE LLUNY

NO HI HAURÀ LLUMS FORTES
AVÍS: L’estrella i les carrosses estaran 

il·luminades

On és la zona tranquil·la?

Els símbols pictogràfics utilitzats són propietat i han sigut creats per ARASAAC (http://arasaac.org), que els distribueix sota llicència Creative Commons (BY-NC-SA).

ÉS AL PASSEIG MOSSENT JACINT VERDAGUER. 

A LA ZONA DE L’ESTACIÓ DE TREN.

NO HI HAURÀ SOROLLS 

FORTS COM CLÀXONS
AVÍS: Hi haurà focs artificials que poden 

sentir-se o veure’s des de la zona 

tranqui·la


