
 
Criteris que regulen la tria de les persones que voluntàriament volen col·laborar en la 
cavalcada de Reis de Viladecavalls i afavorir, així, la participació ciutadana en la 
Cavalcada 2021.  
 
 
1.- Objecte  
La Cavalcada de Reis és el gran esdeveniment popular del calendari festiu d’hivern. Enguany la situació 
sanitària ens obliga a fer canvis importants en la celebració d’aquest esdeveniment. 
La Regidoria de Cultura fa públics aquests criteris amb l’objectiu d’obrir la participació de la ciutadania en 
la Cavalcada de Reis 2021, tenint en compte les mesures sanitàries imposades fins el moment i sempre 
d’acord amb els protocols de PROCICAT que aniran sortint.  
L’accés a la participació en aquest esdeveniment es composa d’un procés d’inscripció i de selecció que 
queda regulat mitjançant aquests criteris. 
  
 
2.- Pel que fa a la inscripció  
2.1. S’hi poden inscriure totes les persones que en el moment de la inscripció cursin 1r de Batxillerat o 
més.  
2.2. El període d’inscripció s’obrirà el dia 23 de novembre i finalitzarà el dia 3 de desembre del 2020.  
 
2.3. La inscripció es podrà formalitzar:  
a) Complimentant la fitxa que apareixerà al web municipal www.viladecavalls.cat i enviant-la 
telemàticament a través del formulari web: https://bit.ly/participacio-reis-2021 
 
 
2.4. S’admetrà una inscripció per persona a una única modalitat.  
 
2.5. Les modalitats d’inscripció són les següents:  
1. Patgessa Martina a partir de 18 anys ( complerts a data 1 de gener de 2020). Amb la vestimenta 
apropiada que proporcionem des de l’Ajuntament, caldrà que acompanyi la comitiva de reis el dia 5 de 
gener tarda. 
2. Reis a partir de 18 anys ( complerts a data 1 de gener de 2020). Amb la vestimenta apropiada que 
proporcionem des de l’Ajuntament, aniran presidint la comitiva reial del dia 5 de gener. 
3.Patges Carrossa a partir de 1r Batxillerat o superiors. En funció de l’alçada i l’edat se situaran a la 
carrossa del patge Martí o bé a la dels Reis i acompanyaran en tot moment a SSMM. Els reis Mags 
d’Orient durant el recorregut del dia 5 de gener pel municipi. 
 
4. Col·laboracions / voluntariat A partir de 18 anys (complerts a data 1 de gener de 2020). Durant el 
recorregut de la Cavalcada, s’encarregaran de qualsevol altra funció tècnica de col·laboració amb 
l’organització.  
 
 
IMPORTANTS MESURES  
Enguany i degut a la situació UNICAMENT se seleccionaran 4 patges per carrossa. 
Es prioritzarà cobrir la carrossa del Rei Baltasar amb Rei i Patges de color. 
Es prioritzaran els grups bombolla per cobrir cada carrossa, ja sigui d’unitat familiar o bé de 
grups escolars. 
 
 
 
2.6. Un cop vistes totes les inscripcions, es farà la distribució corresponent, tenint en compte els criteris 
de priorització exposats anteriorment i les edats. 
 

http://www.viladecavalls.cat/
https://bit.ly/participacio-reis-2021


2.7. Per a poder participar, les persones inscrites seleccionades estan obligades a assistir a les sessions 
informatives i els assajos, en el cas de convocar-los, via telemàtica i/o presencial.  
 
 
3. 
3.1. Un cop finalitzat el termini d’inscripció, l’organització trametrà un correu electrònic als i les 
interessades, confirmant la selecció de la inscripció i l’hora i el lloc de la reunió informativa.  
3.2. Les persones inscrites no seleccionades formaran part d’una reserva per a baixes i noves 
necessitats i seran avisades per a participar en la Cavalcada seguint l’ordre d’inscripció.  
 
4.- Pel que fa a participants i la protecció de dades  

4.1. D'acord amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de                    
dades de caràcter personal, i Llei 11/2007 d'accés electrònic als serveis públics, us informem que les               
vostres dades de caràcter personal s'inclouran en un fitxer automatitzat responsabilitat de l'Ajuntament de              
Viladecavalls i seran objecte de tractament per gestionar els expedients de sol·licituds amb finalitats              
administratives i legals corresponents, en l'àmbit de les seves funcions; no seran cedides a persones               
físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. Podeu                  
exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit adreçat a l'Ajuntament (Antoni              
Soler i Hospital, 7-9 08232 Viladecavalls) 

 
 


