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Si vols col·laborar en els preparatius d’una de les cites més 
esperades de l’any, l’arribada dels Reis, et donem quatre opcions 
perquè puguis donar un cop de mà en l’organització.

Patges a les carrosses dels Reis Mags  
i a la recollida de cartes 
Podeu participar-hi si teniu més de 18 anys. La vostra tasca 
serà anar a les carrosses dels Reis o a la de la quitxalla el dia de 
la Cavalcada, o bé sereu els encarregats  de rebre els infants a 
les carpes de la recollida de cartes els dies 3 i 4 de gener (en 
aquest espai cal tenir en compte que, per proximitat amb els 
infants, millor que no hi opteu persones que treballeu dia a dia 
amb els infants). Inscripcions fins al 2 de desembre 

Patges de l’astròleg Sadurní a la Cavalcada 
Podeu participar-hi si teniu més de 16 anys. La vostra missió serà 
acompanyar l’astròleg a la seva carrossa el dia de la Cavalcada. 
Inscripcions fins al 2 de desembre.

Carrosses de la quitxalla a la Cavalcada 
Poden participar-hi infants nascuts l’any 2005 empadronats a Sant Joan Despí.  Els infants seleccionats aniran, 
acompanyats d’un adult, en cinc carrosses que seguiran els Reis el dia de la Cavalcada. Les inscripcions es faran 
del 21 de novembre al 2 de desembre, i els infants s’escolliran mitjançant un sorteig públic que es farà el dia 13 
de desembre, a les 19 h, a l’Àrea de Serveis a la Persona. Els seleccionats hauran d’assistir a les reunions informati-
ves per poder participar en la Cavalcada.

Col·laboradors tècnics
Podeu participar-hi si teniu entre 18 i 99 anys.  Les persones que us decidiu a col·laborar en aquesta modalitat 
fareu funcions de suport durant la cavalcada, com a servei d’ordre al voltant de les carrosses o qualsevol altra 
funció tècnica que us encarregui l’organització. Inscripcions fins al 13 de desembre. 

Inscripcions:
Àrea de Serveis a la Persona 

av. Barcelona, 41 (de dilluns a divendres 
de 9 a 15, i dilluns i dimecres de 17 a 19 h)

                          Oficina Jove (Casa Rovira), carrer Jacint Verdaguer, 27  (de 
dilluns a divendres de 16.30 a 20.30 h i dilluns de 12 a 14 h)
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Voluntaris per al ‘Belén Viviente’
Podeu col·laborar amb el Centro Cultural Andaluz Vicente Aleixandre en totes les tasques 
d’organització. Per participar cal adreçar-se a l’entitat.


