


Aquest Nadal, plegats hem d’aconseguir que la 
il·lusió arribi amb més força que mai a la nostra 
ciutat, als nostres carrers i especialment a les 
nostres cases.
Ho hem de fer tenint cura, promovent i gaudint de 
les petites coses que sempre són les més 
importants. Estimant-nos i estimant les persones 
que són al nostre costat; desitjant el millor per a 
tothom; i aportant el nostre granet de sorra per 
viure el millor possible aquesta situació.
Bones festes i un any 2021 amb més salut!

Esta Navidad, juntos y juntas tenemos que conseguir 
que la ilusión llegue con más fuerza que nunca a la 
ciudad, a nuestras calles y especialmente a nuestras 
casas.
Lo tenemos que conseguir con mucha prudencia, 
promoviendo y disfrutando de las pequeñas cosas 
que siempre son importantes. Queriéndonos y 
queriendo a las personas próximas, deseando lo 
mejor para todos y todas, y siempre aportando 
nuestro grano de arena para superar de la mejor 
manera posible la situación que vivimos.
Muy felices fiestas y un 2021 lleno de salud!

Antoni Poveda. L’alcalde
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Exposicions
64 Exposició de Pessebristes 2020
Del 13 de desembre de 2020 fins al 10 de gener de 2021
Centre Jujol-Can Negre (plaça de Catalunya, 1 - Sant Joan Despí)
Horari: De dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 18 a 20 h
 Dissabtes i vigílies de festiu de 18 a 21 h
 Diumenges i festius d'11 a 14 i de 18 a 21 h
Grups concertats: 93 477 18 25
L’organitza: Associació de Pessebristes de Sant Joan Despí  
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Reis
Bústies reials 
Del 14 de desembre de 2020 al 5 de gener de 2021
Enguany perquè us sigui més fàcil fer arribar la carta a
Ses Majestats, podeu lliurar-la en les 10 bústies
que hi haurà a tots els barris de la nostra ciutat. CARROSSES REIALS

AL PARC DE LA 
FONTSANTA
De 16.30 a 20.30 hores
Els Reis, els patges i les 
seves carrosses seran al 
campament reial del parc de la 
Fontsanta, on tots els infants podran 
anar a saludar-los. 
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1. Barri Centre: rambla Josep M. Jujol (plaça de la Ciutat Gegantera)

2. Barri Centre: plaça de l’Ermita
3. Barri Centre: passeig del Canal amb avinguda de Barcelona
4. Barri Centre: passeig del Canal amb Creu d’en Muntaner
5. Barri les Planes: plaça del Carme
6. Barri les Planes: plaça Antonio Machado
7. Barri les Planes: plaça Miquel Martí i Pol
8. Barri Residencial Sant Joan: plaça Estatut
9. Barri Torreblanca: plaça Maria Aurèlia Capmany
10. Barri les Begudes: av. Onze de Setembre amb carrer Major
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ARRIBADA DELS REIS MAGS
I CARROSSES REIALS 
El dia 5 de gener de 2021 
Aquest any no es podrà fer la tradicional 
arribada dels Reis Mags, cavalcada i lliura- 
ment de clau. Per això heu d’estar molt 
atents i atentes.

ARRIBADA DE SES MAJESTATS
ELS REIS MAGS

16 hores
Despí TV (YouTube)
Arribada màgica a Sant Joan Despí de Ses 
Majestats els Reis Mags, l'Astròleg Sadurní 
els anirà a rebre, heu d'estar molt atents i 
atentes per poder seguir l'arribada i el 
lliurament del pà i la sal online, mitjançant el 
canal de YouTube DESPI TV i les xarxes 
socials municipals.

LLIURAMENT DE LA CLAU
DE LA CIUTAT

21.30 hores
Despí TV (YouTube)
Els Reis Mags necessiten la clau màgica de 
la ciutat per poder obrir totes les portes de
les cases i poder repartir les joguines i regals.
L'alcalde, Antoni Poveda, farà el lliurament de 
la clau màgica i escoltarem les darreres 
instruccions dels Reis Mags, per aconseguir 
que arribin a totes les cases de la ciutat. Heu 
de tenir preparat el vostre fanalet amb llum i 
seguir les instruccions dels Reis Mags. 
Ho podeu seguir des del canal de YouTube 
DESPI TV. Us mereixeu la nit més màgica de 
l’any i ara més que mai.

Es recomana que per cada infant nomes 
vinguin dues persones adultes 
acompanyant-los, per garantir unes cues 
fluïdes.
Passejant al costat de les carrosses, els 
Reis Mags, Mercior, Gaspar i Baltasar, us 
saludaran ajudats sempre pels seus patges 
reials.

Demanar cita prèvia, a partir del dia 16 de 
desembre, a la pàgina de l’Ajuntament: 
www.sjdepi.cat 



Mapping dels desitjos  
Dies 29 i 30 de
desembre de 2020
Tot l’alumnat de 4t de primària de 
Sant Joan Despí han fet uns 
dibuixos amb els seus desitjos per a 
aquest proper any 2021. Els podreu 
veure projectats en forma de 
mapping a la façana de Can Negre 
(barri Centre) i a la plaça Antonio 
Machado (barri de les Planes), de 
17.30 a 20.30 hores.
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Il·luminació laboratori de 
l’Astròleg Sadurní  
A partir del 21 de desembre l’Astròleg 
Sadurní estarà treballant a la Torre de la Creu 
al seu laboratori. 
Els dies 28, 29 i 30 de desembre podrem 
veure des de fora tota la casa il·luminada, 
senyal que està treballant de valent per a 
l'arribada dels Reis Mags a Sant Joan Despí.

CARROSSES REIALS
AL PARC DE LA 
FONTSANTA
De 16.30 a 20.30 hores
Els Reis, els patges i les 
seves carrosses seran al 
campament reial del parc de la 
Fontsanta, on tots els infants podran 
anar a saludar-los. 

ARRIBADA DELS REIS MAGS
I CARROSSES REIALS 
El dia 5 de gener de 2021 
Aquest any no es podrà fer la tradicional 
arribada dels Reis Mags, cavalcada i lliura- 
ment de clau. Per això heu d’estar molt 
atents i atentes.

ARRIBADA DE SES MAJESTATS
ELS REIS MAGS

16 hores
Despí TV (YouTube)
Arribada màgica a Sant Joan Despí de Ses 
Majestats els Reis Mags, l'Astròleg Sadurní 
els anirà a rebre, heu d'estar molt atents i 
atentes per poder seguir l'arribada i el 
lliurament del pà i la sal online, mitjançant el 
canal de YouTube DESPI TV i les xarxes 
socials municipals.

LLIURAMENT DE LA CLAU
DE LA CIUTAT

21.30 hores
Despí TV (YouTube)
Els Reis Mags necessiten la clau màgica de 
la ciutat per poder obrir totes les portes de
les cases i poder repartir les joguines i regals.
L'alcalde, Antoni Poveda, farà el lliurament de 
la clau màgica i escoltarem les darreres 
instruccions dels Reis Mags, per aconseguir 
que arribin a totes les cases de la ciutat. Heu 
de tenir preparat el vostre fanalet amb llum i 
seguir les instruccions dels Reis Mags. 
Ho podeu seguir des del canal de YouTube 
DESPI TV. Us mereixeu la nit més màgica de 
l’any i ara més que mai.

Es recomana que per cada infant nomes 
vinguin dues persones adultes 
acompanyant-los, per garantir unes cues 
fluïdes.
Passejant al costat de les carrosses, els 
Reis Mags, Mercior, Gaspar i Baltasar, us 
saludaran ajudats sempre pels seus patges 
reials.

Demanar cita prèvia, a partir del dia 16 de 
desembre, a la pàgina de l’Ajuntament: 
www.sjdepi.cat 



Campament Reial 
al parc de la Fontsanta
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CARROSSES REIALS
AL PARC DE LA 
FONTSANTA
De 16.30 a 20.30 hores
Els Reis, els patges i les 
seves carrosses seran al 
campament reial del parc de la 
Fontsanta, on tots els infants podran 
anar a saludar-los. 

LLIURAMENT DE CARTES 
ALS PATGES REIALS 
Els dies 2, 3 i 4 de gener de 2021, 
de 17 a 20 hores 

Aquest any els patges reials, 
amb els seus ajudants i 

l’Astròleg Sadurní  també 
esperen els nens i les 
nenes de Sant Joan 

Despí per recollir les 
seves cartes i els seus 

desitjos; al seu nou 
campament reial al parc de la Fontsanta. 
Una passejada màgica pels camins del parc 
fins arribar a les carpes reials.

En aquesta passejada anireu trobant 
personatges que us portaran fins a les 
carpes dels patges, per lliurar-los la carta a 
Ses Majestats els Reis Mags d’Orient. 
Es recomana que per cada infant només 
vinguin dues persones adultes 
acompanyant-los, per garantir unes cues 
fluïdes.

ARRIBADA DELS REIS MAGS
I CARROSSES REIALS 
El dia 5 de gener de 2021 
Aquest any no es podrà fer la tradicional 
arribada dels Reis Mags, cavalcada i lliura- 
ment de clau. Per això heu d’estar molt 
atents i atentes.

ARRIBADA DE SES MAJESTATS
ELS REIS MAGS

16 hores
Despí TV (YouTube)
Arribada màgica a Sant Joan Despí de Ses 
Majestats els Reis Mags, l'Astròleg Sadurní 
els anirà a rebre, heu d'estar molt atents i 
atentes per poder seguir l'arribada i el 
lliurament del pà i la sal online, mitjançant el 
canal de YouTube DESPI TV i les xarxes 
socials municipals.

NOMÉS
AMB CITA

PRÈVIA

Hi ha dues entrades d’accés:
ENTRADA SUD: accés pel recinte firal (avinguda Mare de Déu de Montserrat) 

recomanada per als veïns i veïnes dels barris Centre, Pla del 
Vent-Torreblanca i les Begudes.

ENTRADA NORD: accés pel carrer de la Fontsanta a l’alçada del carrer d’Extremadura per 
als veïns i veïnes del barri de les Planes, i per als veïns i veïnes del barri 
Residencial Sant Joan per l’entrada al parc pel pont del carrer de 
Marquès de Monistrol amb carrer Sant Martí de l’Erm.

Demanar cita prèvia, a partir del dia 16 de 
desembre, a la pàgina de l’Ajuntament: 
www.sjdepi.cat 

LLIURAMENT DE LA CLAU
DE LA CIUTAT

21.30 hores
Despí TV (YouTube)
Els Reis Mags necessiten la clau màgica de 
la ciutat per poder obrir totes les portes de
les cases i poder repartir les joguines i regals.
L'alcalde, Antoni Poveda, farà el lliurament de 
la clau màgica i escoltarem les darreres 
instruccions dels Reis Mags, per aconseguir 
que arribin a totes les cases de la ciutat. Heu 
de tenir preparat el vostre fanalet amb llum i 
seguir les instruccions dels Reis Mags. 
Ho podeu seguir des del canal de YouTube 
DESPI TV. Us mereixeu la nit més màgica de 
l’any i ara més que mai.

Es recomana que per cada infant nomes 
vinguin dues persones adultes 
acompanyant-los, per garantir unes cues 
fluïdes.
Passejant al costat de les carrosses, els 
Reis Mags, Mercior, Gaspar i Baltasar, us 
saludaran ajudats sempre pels seus patges 
reials.

Demanar cita prèvia, a partir del dia 16 de 
desembre, a la pàgina de l’Ajuntament: 
www.sjdepi.cat 



Campament
Reial al parc
de la Fontsanta
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CARROSSES REIALS
AL PARC DE LA 
FONTSANTA
De 16.30 a 20.30 hores
Els Reis, els patges i les 
seves carrosses seran al 
campament reial del parc de la 
Fontsanta, on tots els infants podran 
anar a saludar-los. 

ARRIBADA DELS REIS MAGS
I CARROSSES REIALS 
El dia 5 de gener de 2021 
Aquest any no es podrà fer la tradicional 
arribada dels Reis Mags, cavalcada i lliura- 
ment de clau. Per això heu d’estar molt 
atents i atentes.

ARRIBADA DE SES MAJESTATS
ELS REIS MAGS

16 hores
Despí TV (YouTube)
Arribada màgica a Sant Joan Despí de Ses 
Majestats els Reis Mags, l'Astròleg Sadurní 
els anirà a rebre, heu d'estar molt atents i 
atentes per poder seguir l'arribada i el 
lliurament del pà i la sal online, mitjançant el 
canal de YouTube DESPI TV i les xarxes 
socials municipals.

NOMÉSAMB CITAPRÈVIA

Hi ha dues entrades d’accés:
ENTRADA SUD: accés pel recinte firal (av. 
Mare de Déu de Montserrat) recomanada 
per als veïns i veïnes dels barris Centre, 
Pla del Vent-Torreblanca i les Begudes.
ENTRADA NORD: accés pel carrer de la 
Fontsanta a l’alçada del carrer 
d’Extremadura per als veïns i veïnes del 
barri de les Planes, i per als veïns i veïnes 
del barri Residencial Sant Joan per 
l’entrada al parc pel pont del carrer de 
Marquès de Monistrol amb carrer Sant 
Martí de l’Erm.

LLIURAMENT DE LA CLAU
DE LA CIUTAT

21.30 hores
Despí TV (YouTube)
Els Reis Mags necessiten la clau màgica de 
la ciutat per poder obrir totes les portes de
les cases i poder repartir les joguines i regals.
L'alcalde, Antoni Poveda, farà el lliurament de 
la clau màgica i escoltarem les darreres 
instruccions dels Reis Mags, per aconseguir 
que arribin a totes les cases de la ciutat. Heu 
de tenir preparat el vostre fanalet amb llum i 
seguir les instruccions dels Reis Mags. 
Ho podeu seguir des del canal de YouTube 
DESPI TV. Us mereixeu la nit més màgica de 
l’any i ara més que mai.

Es recomana que per cada infant nomes 
vinguin dues persones adultes 
acompanyant-los, per garantir unes cues 
fluïdes.
Passejant al costat de les carrosses, els 
Reis Mags, Mercior, Gaspar i Baltasar, us 
saludaran ajudats sempre pels seus patges 
reials.

Demanar cita prèvia, a partir del dia 16 de 
desembre, a la pàgina de l’Ajuntament: 
www.sjdepi.cat 



Barri Residencial
Sant Joan

CAMPAMENT
REIAL
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CARROSSES REIALS
AL PARC DE LA 
FONTSANTA
De 16.30 a 20.30 hores
Els Reis, els patges i les 
seves carrosses seran al 
campament reial del parc de la 
Fontsanta, on tots els infants podran 
anar a saludar-los. 

ARRIBADA DELS REIS MAGS
I CARROSSES REIALS 
El dia 5 de gener de 2021 
Aquest any no es podrà fer la tradicional 
arribada dels Reis Mags, cavalcada i lliura- 
ment de clau. Per això heu d’estar molt 
atents i atentes.

ARRIBADA DE SES MAJESTATS
ELS REIS MAGS

16 hores
Despí TV (YouTube)
Arribada màgica a Sant Joan Despí de Ses 
Majestats els Reis Mags, l'Astròleg Sadurní 
els anirà a rebre, heu d'estar molt atents i 
atentes per poder seguir l'arribada i el 
lliurament del pà i la sal online, mitjançant el 
canal de YouTube DESPI TV i les xarxes 
socials municipals.

LLIURAMENT DE LA CLAU
DE LA CIUTAT

21.30 hores
Despí TV (YouTube)
Els Reis Mags necessiten la clau màgica de 
la ciutat per poder obrir totes les portes de
les cases i poder repartir les joguines i regals.
L'alcalde, Antoni Poveda, farà el lliurament de 
la clau màgica i escoltarem les darreres 
instruccions dels Reis Mags, per aconseguir 
que arribin a totes les cases de la ciutat. Heu 
de tenir preparat el vostre fanalet amb llum i 
seguir les instruccions dels Reis Mags. 
Ho podeu seguir des del canal de YouTube 
DESPI TV. Us mereixeu la nit més màgica de 
l’any i ara més que mai.

Es recomana que per cada infant nomes 
vinguin dues persones adultes 
acompanyant-los, per garantir unes cues 
fluïdes.
Passejant al costat de les carrosses, els 
Reis Mags, Mercior, Gaspar i Baltasar, us 
saludaran ajudats sempre pels seus patges 
reials.

Demanar cita prèvia, a partir del dia 16 de 
desembre, a la pàgina de l’Ajuntament: 
www.sjdepi.cat 

Barris Centre, Pla del Vent
Torreblanca i les Begudes

ENTRADA
NORD

ENTRADA
SUD

Barri de
les Planes
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Recollida de joguines
Creu Roja Joventut de Sant Joan Despí organitza la campanya de 
recollida de joguines ‘La joguina educativa: Els seus drets en 
Joc’, amb el suport de l’Ajuntament. Es vol fomentar el valor 
pedagògic i la importància educativa de la joguina i alhora poder 
garantir joguines noves, no sexistes, no bèl·liques i cooperatives 
als infants que es troben en situació de vulnerabilitat.
Aquest any, més que mai, es poden fer donatius a través del web  
https://www2.cruzroja.es/-/els-seus-drets-en-joc-5  

CARROSSES REIALS
AL PARC DE LA 
FONTSANTA
De 16.30 a 20.30 hores
Els Reis, els patges i les 
seves carrosses seran al 
campament reial del parc de la 
Fontsanta, on tots els infants podran 
anar a saludar-los. 

ARRIBADA DELS REIS MAGS
I CARROSSES REIALS 
El dia 5 de gener de 2021 
Aquest any no es podrà fer la tradicional 
arribada dels Reis Mags, cavalcada i lliura- 
ment de clau. Per això heu d’estar molt 
atents i atentes.

ARRIBADA DE SES MAJESTATS
ELS REIS MAGS

16 hores
Despí TV (YouTube)
Arribada màgica a Sant Joan Despí de Ses 
Majestats els Reis Mags, l'Astròleg Sadurní 
els anirà a rebre, heu d'estar molt atents i 
atentes per poder seguir l'arribada i el 
lliurament del pà i la sal online, mitjançant el 
canal de YouTube DESPI TV i les xarxes 
socials municipals.

LLIURAMENT DE LA CLAU
DE LA CIUTAT

21.30 hores
Despí TV (YouTube)
Els Reis Mags necessiten la clau màgica de 
la ciutat per poder obrir totes les portes de
les cases i poder repartir les joguines i regals.
L'alcalde, Antoni Poveda, farà el lliurament de 
la clau màgica i escoltarem les darreres 
instruccions dels Reis Mags, per aconseguir 
que arribin a totes les cases de la ciutat. Heu 
de tenir preparat el vostre fanalet amb llum i 
seguir les instruccions dels Reis Mags. 
Ho podeu seguir des del canal de YouTube 
DESPI TV. Us mereixeu la nit més màgica de 
l’any i ara més que mai.

Es recomana que per cada infant nomes 
vinguin dues persones adultes 
acompanyant-los, per garantir unes cues 
fluïdes.
Passejant al costat de les carrosses, els 
Reis Mags, Mercior, Gaspar i Baltasar, us 
saludaran ajudats sempre pels seus patges 
reials.

Demanar cita prèvia, a partir del dia 16 de 
desembre, a la pàgina de l’Ajuntament: 
www.sjdepi.cat 



Us la podeu descarregar a
www.sjdespi.cat i www.reismags.despientitats.cat

Canco de
  l'Astroleg Sadurni
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CARROSSES REIALS
AL PARC DE LA 
FONTSANTA
De 16.30 a 20.30 hores
Els Reis, els patges i les 
seves carrosses seran al 
campament reial del parc de la 
Fontsanta, on tots els infants podran 
anar a saludar-los. 

ARRIBADA DELS REIS MAGS
I CARROSSES REIALS 
El dia 5 de gener de 2021 
Aquest any no es podrà fer la tradicional 
arribada dels Reis Mags, cavalcada i lliura- 
ment de clau. Per això heu d’estar molt 
atents i atentes.

ARRIBADA DE SES MAJESTATS
ELS REIS MAGS

16 hores
Despí TV (YouTube)
Arribada màgica a Sant Joan Despí de Ses 
Majestats els Reis Mags, l'Astròleg Sadurní 
els anirà a rebre, heu d'estar molt atents i 
atentes per poder seguir l'arribada i el 
lliurament del pà i la sal online, mitjançant el 
canal de YouTube DESPI TV i les xarxes 
socials municipals.

LLIURAMENT DE LA CLAU
DE LA CIUTAT

21.30 hores
Despí TV (YouTube)
Els Reis Mags necessiten la clau màgica de 
la ciutat per poder obrir totes les portes de
les cases i poder repartir les joguines i regals.
L'alcalde, Antoni Poveda, farà el lliurament de 
la clau màgica i escoltarem les darreres 
instruccions dels Reis Mags, per aconseguir 
que arribin a totes les cases de la ciutat. Heu 
de tenir preparat el vostre fanalet amb llum i 
seguir les instruccions dels Reis Mags. 
Ho podeu seguir des del canal de YouTube 
DESPI TV. Us mereixeu la nit més màgica de 
l’any i ara més que mai.

Es recomana que per cada infant nomes 
vinguin dues persones adultes 
acompanyant-los, per garantir unes cues 
fluïdes.
Passejant al costat de les carrosses, els 
Reis Mags, Mercior, Gaspar i Baltasar, us 
saludaran ajudats sempre pels seus patges 
reials.

Demanar cita prèvia, a partir del dia 16 de 
desembre, a la pàgina de l’Ajuntament: 
www.sjdepi.cat 

'
'

'



Residus especials
DEIXALLERIA LA FONTSANTA
av. del Baix Llobregat cantonada amb Àngel 
Guimerà. Tel. 93 371 57 46
DEIXALLERIA MÒBIL
Tots els dimecres al matí i els dijous a la tarda. 
Consulteu horaris i lloc pàg.  www.sjdespi.cat

Punts de recollida d’arbres de Nadal del 7 al 15 
de gener de 2021
• Pl. De l’Ermita amb c/ Bon Viatge

• Pg. del Canal amb av. de Barcelona
 (zona de petanca)
• Rambla Jujol amb c/ Baltasar d’Espanya
• Pl. de Sant Joan
• Centre Cívic Les Planes, c/ J.F. Kennedy
• C/ Antoni Gaudí amb c/ Josep Tarradellas
• Av. de la Generalitat amb
 av. de Lluís Companys
• Centre Cívic Torreblanca, av. de Lluís 
 Companys amb c/ Rubió i Tudurí
• Deixalleria

Guia de jocs i joguines no sexistes
#JugaEnIgualtat
@donesdespi
Nadal és un bon moment per reflexionar i visibilitzar la lluita contra les discriminacions de gènere, així 
com per promocionar l'equitat i les relacions lliures.

Els comportaments, les actituds, les tasques, les activitats, els colors i, per descomptat, els jocs i les 
joguines no tenen gènere ni tampoc determinen la sexualitat. Està a la nostra mà coeducar, fer un 
consum responsable i oferir un ambient de joc el més ampli i versàtil possible amb propostes de jocs i 
joguines igualitàries que promoguin un creixement lliure.

Objectius:
• Promoure un consum responsable i no sexista
• Fomentar un pensament crític enfront de la publicitat
• Reflexionar en la tria de jocs i joguines
• Trencar estereotips i rols de gènere de nenes i nens
• Impulsar la coeducació en tots els àmbits
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CARROSSES REIALS
AL PARC DE LA 
FONTSANTA
De 16.30 a 20.30 hores
Els Reis, els patges i les 
seves carrosses seran al 
campament reial del parc de la 
Fontsanta, on tots els infants podran 
anar a saludar-los. 

ARRIBADA DELS REIS MAGS
I CARROSSES REIALS 
El dia 5 de gener de 2021 
Aquest any no es podrà fer la tradicional 
arribada dels Reis Mags, cavalcada i lliura- 
ment de clau. Per això heu d’estar molt 
atents i atentes.

ARRIBADA DE SES MAJESTATS
ELS REIS MAGS

16 hores
Despí TV (YouTube)
Arribada màgica a Sant Joan Despí de Ses 
Majestats els Reis Mags, l'Astròleg Sadurní 
els anirà a rebre, heu d'estar molt atents i 
atentes per poder seguir l'arribada i el 
lliurament del pà i la sal online, mitjançant el 
canal de YouTube DESPI TV i les xarxes 
socials municipals.

LLIURAMENT DE LA CLAU
DE LA CIUTAT

21.30 hores
Despí TV (YouTube)
Els Reis Mags necessiten la clau màgica de 
la ciutat per poder obrir totes les portes de
les cases i poder repartir les joguines i regals.
L'alcalde, Antoni Poveda, farà el lliurament de 
la clau màgica i escoltarem les darreres 
instruccions dels Reis Mags, per aconseguir 
que arribin a totes les cases de la ciutat. Heu 
de tenir preparat el vostre fanalet amb llum i 
seguir les instruccions dels Reis Mags. 
Ho podeu seguir des del canal de YouTube 
DESPI TV. Us mereixeu la nit més màgica de 
l’any i ara més que mai.

Es recomana que per cada infant nomes 
vinguin dues persones adultes 
acompanyant-los, per garantir unes cues 
fluïdes.
Passejant al costat de les carrosses, els 
Reis Mags, Mercior, Gaspar i Baltasar, us 
saludaran ajudats sempre pels seus patges 
reials.

Demanar cita prèvia, a partir del dia 16 de 
desembre, a la pàgina de l’Ajuntament: 
www.sjdepi.cat 

Campanya Residus

Descarrega amb aquest
QR la Guia de jocs i

joguines no sexistes



Astròleg Sadurní
@astrolegsadurni a Instragram,

Facebook, Twitter i Tik-Tok

Des de les xarxes socials ens explicarà tot
el que passa a Sant Joan Despí durant els dies

més màgics de l’any.  Seguiu-lo!

No et perdis ni un detall
WWW.SJDESPÍ.CAT i XARXES SOCIALS

Visquem un Nadal amb il·lusió.
Compartiu les vostres fotografies amb el hashtag

#NadalSJD20 #ReisSJD21

Ajuntament Sant Joan Despí
@AjuntamentSantJoanDespi
@AjSJDespi
@ajuntamentsantjoandespi
Despí TV


