
 

 

L’agència de notícia Nadal Press ha enviat un comunica on s’informa que donat el delicat 
estat de salut dels Alts Mandataris Nadalencs, arrel de l’accident que van patir durant la 
passada Convenció Anual d’Afers Nadalencs celebrat a Hawaii on els va caure tot el 
sostre de fusta i palla a sobre dels seus caps mentre prenien un  “Blue Hawaii”, s’ha fet 
necessari buscar substituts d’urgència pels propers nadals. 

Segons entrevista concedida fa uns dies al Tió reial “S’han escollits a persones molt 
properes a nosaltres  i que creiem coneixen la importància i l’esperit del nadal, tot i que 
no hagin volgut participar-hi fins ara”. 

Aquest anys les mullers i companyes dels alts mandataris nadalencs compliran amb 
l’objectiu clar de portar il·lusió i esperit nadalenc a tots els nens i nenes del món. 

Mary, Agnetha, Xiaomei, Malika i Tiona, co creadores i actualment co directores d’una 
empresa d’Investigació i Desenvolupament dedicada al desenvolupament de sistemes 
de comunicació Inter galàctics, tele transportadors plasmàtics d’última generació i el 
disseny de teixits intel·ligents de baix cost amb “Camaleonic System” integrat de sèrie; 
ja han deixat clar que canviaran les coses “No combreguem ni amb aquest esperit 
nadalenc tan consumista ni amb les formes arcaiques d’organitzar la logística nadalenca 
que els nostres companys han estat impulsant durant anys”.  Alguns canvis proposats 
són: 

 L’ús del comunicador Inter galàctic per a processar tota la informació inclosa a 
les cartes rebudes, generar cartes per a tota aquella mainada que no l’hagi pogut 
enviar i detectar els veritables desitjos dels nens i nenes d’arreu del món. 
L’objectiu clar d’aquest any és  repartir millor i que cap criatura es quedi sense 
regal. 

S’ha decidit que aquest any els elfs, els branquillons i branquillones gaudeixin 
d’unes merescudes vacances amb totes les despeses pagades i sense 
congelació del sou, mentre el comunicador els fa la feina. 

 No s’embolicarà cap objecte amb paper de regal.  
 No s’usaran remugadors pels transports reals ni durant la nit de Nadal ni la de 

Reis. El tele transportador de plasma “Scotty “ serà l’encarregat dels viatges 
espaials. Els rens i els camells han rebut la notícia amb una alegria desbordat i 
pensen viure aquests nadals “tombats a la Bartola i menjant herba fresca”.  

 Es canviarà la habitual vestimenta vistosa i marcadament ostentosa per una 
granota de feina  auto ajustable, auto netejable, biodegradable i amb 
“Camaleonic System” que permetrà canviar el color i la textura del teixit quan 
sigui escaient. 

 S’ha creat un nou Departament de Reclamacions per a tothom que quedi 
descontent. Totes les queixes rebudes seran contestades i resoltes en un termini 
d’un mes. 

Segons l’equip mèdic habitual dels Alts Mandataris Nadalencs, el seu estat de salut no 
corre perill i en uns mesos podran tornar a les rutines habituals. Estan contents amb 
l’evolució dels malalts tot i que els preocupa l’estat anímic dels mateixos. Han detectat 
que pateixen una extremada angoixa provocada pels canvis proposats per les noves 
responsables d’urgències d’aquests nadals. 


