
 

 

 
 

INSCRIPCIONS PER ALS PATGES  
DE LA CAVALCADA 

 - SISTEMA D’INSCRIPCIÓ – 
 

INSCRIPCIONS VIRTUALS  
   

Es podran fer les inscripcions virtuals del 15 al 23 de novembre a través del web 
www.cavalcadamolinsderei.cat i mitjançant el formulari  INSCRIPCIONS, en el qual s’haurà 
d’indicar “Patges petits” o “Patges grans”. 
 
Del 25 de novembre al 1 de desembre es publicarà al web www.cavalcadamolinsderei.cat 
la llista d’admesos i exclosos amb la numeració assignada segons l’ordre d’inscripcions. 
També la podreu consultar al local de Reis i a Ca n’Ametller. 
 
El 2 de desembre, a les 19.30 hores, es farà un sorteig públic a la Federació Obrera i la 
presentació de la llista confeccionada segons l’ordre d’inscripcions. La publicació dels 
resultats del sorteig es podrà consultar tant al web com al local de Reis, a Ca n’Ametller. 
 

INSCRIPCIONS PRESENCIALS 
 

Es faran el 11 de desembre, a les 16 hores, al Pati de ca n’Ametller. 
 
Caldrà que els seleccionats del sorteig es presentin per ordre segons la llista d’admesos. En 
el cas que a les 16 hores algun número seleccionat per ordre de sorteig no estigui present, 
un cop arribi caldrà que se situï al final de la cua i, per tant, perdrà el dret de poder escollir 
plaça. 
 
Si alguna de les persones inscrites no es presenta entre les 16 i les 20 hores, la seva plaça 
quedarà anul·lada i donarem pas a qui hi hagi a la llista de reserva, també seguint l’ordre 
d’inscripcions ja elaborat. 
 
Durant les inscripcions caldrà: 
 

 Presentar el DNI o el llibre de família que acrediti l’edat del infant. 
 
En cas que alguna persona hagi falsejat les dades sol·licitades quedarà expulsat de la 
convocatòria. 
 
La resta d’inscripcions que no hagin estat seleccionades passaran a formar part de la llista 
de reserva, que s’activarà en cas que es produeixi alguna baixa. 
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NORMES I REQUISITS: 
 

1- Poden participar com a Patges Petits (a dalt de la carrossa) els infants de 9 anys complerts abans del 
dia 5 de gener de l’any en curs. La pujada de l’edat és degut al fet que molts infants de 8 anys no 
aguanten tot el recorregut. 
 
2- El dia de les inscripcions s’hauran d’aportar OBLIGATÒRIAMENT el DNI i/o Llibre de Família on 
aparegui la data de naixement de l’infant. Si arribat el dia no es formalitza la inscripció amb la 
documentació requerida i/o la informació aportada no es correspon amb la realitat, la inscripció 
quedarà anul•lada. 
 
3- Poden participar com a Patges Grans (torxistes, ofrenes, banderistes, escoltes) els joves entre els 10 
anys (complerts abans del dia 5 de gener de l’any en curs) i els 13 anys (complerts abans del dia 5 de 
Gener de l’any en curs). 
 
4- Tots els vestits són de la mateixa mida segons la seva categoria i han estat confeccionats segons la 
mitjana de creixement corresponent. Per aquesta raó, no s’accepten modificacions, canvis ni 
arranjaments de cap tipus i es poden donar casos on es requereixi a la família a fer alguna aportació de 
roba addicional si és el cas. 
 
5- És molt important que els infants i els joves que vulguin anar junts a la mateixa carrossa s’inscriguin 
tots en el mateix moment, un darrere dels altres, per tal que el sistema informàtic ordeni la inscripció 
amb tots els participants junts. Tot i això, es pot donar el cas que un grup quedi tallat pel sorteig. 
 
6- Els germans que volen anar junts caldrà que s’inscriguin a “Patges Grans” i compartiran el mateix 
número per Patges Petits, per tant, si entra el germà gran, el germà petit entrarà també de forma 
automàtica. 
 
7- No s’acceptarà cap infant que no vingui acompanyat amb el seu pare/mare o tutor legal. 
 
8- Assistir a la inscripció presencial és de caràcter obligatori i cal ser puntuals perquè un cop s’obrin les 
inscripcions s’ordenarà per la numeració que hagi estat seleccionada pel sorteig. Si alguna persona 
arriba més tard d’aquesta ordenació de la cua, haurà de posar-se al final de la cua i per tant perdrà el 
dret de torn. En el cas que alguna persona no es presenti entre les 16 i les 20 hores, quedarà exclosa i 
s’utilitzarà la llista de reserva per tancar la convocatòria. 
 
9- Durant les inscripcions, els pares, mares i/o tutors es comprometen a ser respectuosos amb els 
horaris que marca la Comissió, i es farà una atenció especial a l’hora de recollir els seus fills un cop 
finalitzi la Cavalcada, com també a fer-ho de forma civilitzada i ordenada sense increpar els membres 
de l’Organització. 
 
10- No hi haurà assaig general. Totes les instruccions es donaran el dia de les inscripcions presencials. 
 
11- La Cavalcada de Reis està formada per més de 380 persones, la gran majoria dels quals són 
voluntaris. Per tant, us demanem que poseu sentit comú per garantir la seguretat de tothom. 
 
12- L’Organització es reserva el dret de modificar les bases i el nombre de participants en qualsevol 
moment, si així ho indiquen les mesures sanitàries pertinents. 
 
Moltes gràcies per la vostra participació!  
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