NENS I NENES
DE LA LLACUNA!

El Patge Faruk té una notícia
molt important de part dels Reis
d’Orient per a tots vosaltres!

Per precaució, aquest any, Ses Majestats els Reis d’Orient no podran estar tan a prop vostre de
com és habitual. Les autoritats sanitàries ens recomanen mantenir les distàncies de seguretat i
és un acte que hem de complir tots, ﬁns i tot Ses Majestats.
El dia 5 de gener seran un any més a la Llacuna per deixar-vos, mentre dormiu, tots els regals
que ens heu demanat. Però no volen tornar cap a l’Orient sense haver-vos saludat!

Com que aquest any els Reis d’Orient han de mantenir les
distàncies de seguretat, us trucaran personalment a casa vostra.
Ompliu el formulari, deixeu-lo a la Bústia Reial o
feu el tràmit directament per internet i Ses
Majestats es posaran en contacte amb tu per
videotrucada.

COM FUNCIONA?
★ Demaneu el vostre formulari als punts de
distribució habituals* o ompliu-lo directament a
l’enllaç que trobareu a les xarxes socials** o a
través del codi QR d’aquest cartell.
★ Empleneu el formulari amb bona lletra i abans
del dia 3 de gener dipositeu-lo a la Bústia Reial
habilitada a la Plaça Major. Si ho feu a través
d’internet, ja ho rebrem directament al nostre
Palau.
(Ompliu només un formulari de sol·licitud de connexió per família)

LA VIDEOTRUCADA

★ Els ajudants de l’oﬁcina de comunicació de Ses
Majestats, contactaran amb vosaltres per indicar-vos
la franja horària de la connexió. Cal que estigueu molt
atents a les instruccions que us faran arribar
prèviament.
★ Prepareu-vos bé per la videotrucada: tingueu a punt
i amb les bateries carregades els vostres dispositius
electrònics i intenteu buscar un lloc amb una bona
cobertura d’internet.

ESCANEJA
AQUEST CODI I
OMPLE EL TEU
FORMULARI

*Punts de distribució: Ajuntament, Forn Pujó i Coaliment
**Xarxes socials:
facebook.com/reislallacuna
instagram.com/reislallacuna

COMISSIÓ CAVALCADA REIS LA LLACUNA

★ Durant tot el dia 5 de gener, Ses Majestats els Reis
d’Orient agafaran els seus telèfons i faran una
videotrucada amb cadascun dels nens i nenes de La
Llacuna.

