
Vine a lliurar la carta a la carpa del patge Shelín,
envoltada de moltes sorpreses!

Dimecres 3 i dijous 4 de gener de 2018
Jardins del Palau Falguera

Campament del
Patge Shelín

Organització: Col·laboren:

Nom:

Cognoms:

Telèfon:

Ses Majestats

Els Reis Mags

de l‛Orient 

Opac, taller creatiu

De conformitat amb allò que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 

protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un �txer 

per a la gestió i posada en contacte amb els nens o nenes i els seus tutors legals guanyadors del sorteig 

de la campanya del DeBotigues ajuda als reis a fer realitat el teu somni! titularitat de l’Ajuntament de Sant 

Feliu de Llobregat. Podeu exercir els vostres drets d’accés, recti�cació, cancel·lació i oposició mitjançant 

comunicació escrita, a la qual heu d’adjuntar una fotocòpia del vostre DNI, adreçada a l’O�cina d’Atenció 

Ciutadana (Plaça de la Vila, 1 – Tel. 93 685 80 01).

DeBotigues ajuda

als Reis a fer realitat 

el teu somni!

Si lliures aquesta carta al campament del Patge 

Shelín o als Reis Mags al final de la cavalcada, amb 

DeBotigues podràs aconseguir més regals!

El campament del Patge Shelín estarà la tarda del 3 de 

gener i tot el dia 4 de gener als Jardins de Palau 

Falguera.

La nit de Reis es farà el sorteig i el Servei de Comerç 

es posarà en contacte amb els infants guanyadors.



 1. Plaça de l'Estel
 2. Carpa patge Shelín (terrassa)
 3. Mina del Carbonet
 4. Granja reial
 5. Observatori reial (terrassa)
 6. Estafeta Shelín, racó de  
  contes de nadal i exposició
  de pessebres
 7. Plaça de les fonts reials
 8. Mercat
 9. Pati de jocs
 10. Carrer dels Tallers
 11. Ponis reials

Dimecres 3

De 17 a 20 h
 2 Carpa Patge Shelín
 3 Mina del Carbonet
 4 Granja reial
 5 Planetari Cel, a càrrec de Polaris
 7 Atraccions 
 8 Mercat d’artesans i pagesos 
 9 Jocs fantàstics a càrrec de La Ludoneta
 9 Fes-te gran! Jocs gegants a càrrec de Quiràlia
 9 Camell dels desitjos 
 10 Tallers : xapes, dibuix, fanalets. Taller goma-eva a càrrec de Qkades
 11 Passeig en poni

Actuació itinerant dels Ministrils del Shelin
La Barretuda, animació pels jardins a càrrec de la Cia. Patawa

   1  Actuacions a la plaça de l’Estel
 17 h “M’agrada fer-te feliç”, actuació musical de Maria Jacobs
 17.45 h Espectacle de màgia, a càrrec del Mag Shado
 18.15 h Espectacle familiar, a càrrec de Kanijo Circus
 19.15 h Taller de malabars, a càrrec de Kanijo Circus
 20 h Espectacle de foc
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Dijous 4 

D’11 a 14 h i de 16 a 20 h
 2 Carpa Patge Shelín
 3 Mina del Carbonet
 4 Granja reial
 5 Planetari Cel, a càrrec de Polaris
 7 Atraccions 
 8 Mercat d’artesans i pagesos 
 9 Camell dels desitjos 
11 Passeig en poni
La Barretuda, animació pels jardins a càrrec de la Cia. Patawa

D’11 a 14 h i de 16 a 19 h
 7 Peixos, parc lúdic de la Mediterrània, a càrrec de la cia. La Residual
 9 Jocs fantàstics a càrrec de La Ludoneta
 9 Fes-te gran! Jocs gegants a càrrec de Quiràlia
 10 Tallers : xapes, dibuix, fanalets. Taller goma-eva a càrrec de Qkades
  De 17 a 19 h taller de manualitats nadalenques, a càrrec d’AKI Bricolatge

D’11 a 14 h i de 16 a 18 h
 9 Canicada, a càrrec de Circ de Jocs

   1  Actuacions a la plaça de l’Estel
 11 h Storytime: Saving Christmas
  Contacontes en anglès, a càrrec de Kids&Us
 11.30 h Espectacle de màgia, a càrrec del Mag Shado
 12 h Tastet del Grup Macedònia “Estic contenta”
13 h Espectacle animació “King Q Sham” de la Cia. Albert Vinyes
16.30 h 8a Cursa de patinets (heu de dur i inscriure el vostre patinet)
17 a 20 h Actuació itinerant dels Ministrils del Shelin
17 h  Espectacle de màgia, a càrrec del Mag Dodó
18 h Actuació teatre musical “Tot fent Els Pastorets”
18 h Animació itinerant amb tricicle, a càrrec de Kanijo Circus
18.30 h Actuació de Samarkand Tribal
19 h Taller de malabars, a càrrec de Kanijo Circus
20 h Espectacle de foc

Servei de
taverna i
creperia


