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DECRET

Identificació de l’expedient : 

Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA DE CULTURA
Expedient:  2017/1248 37 GENSVM 
Contingut: APROVACIÓ BASES INSCRIPCIONS CAVALCADA DE REIS 2018

Fets

La Regidoria de Cultura i Festes organitza conjuntament amb els Amics de la 
Cavalcada de Reis, la Cavalcada de Reis del municipi de Sant Vicenç de 
Montalt, per tal de procedir a l’inscripció dels participants de les diferents 
modalitat s’han elaborat les bases que es transcriu a continuació:

“INSCRIPCIÓ PER PARTICIPAR A LA CAVALCADA DE REIS DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT

Cada any, l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt juntament amb els Amics de 
la Cavalcada de Reis, organitzà La Cavalcada de Reis.

La cavalcada esta formada per quatre modalitats:

- Patges reials:

Persones a partir de 14 anys.

- Abanderats dels Reis Mags:

Persones a partir de 14 anys.

- Figurants a les carrosses del seguici:

Persones d’entre 8 i 14 d’anys.

- Voluntaris tècnics: bé com a servei d’ordre al voltant del seguici o en 
qualsevol altra funció de col·laboració amb l’organització.

Persones a partir de 16 anys.

És per aquest motiu, que s’obrirà un termini perquè aquells vilatants i vilatanes 
que vulguin o puguin participar d’aquest acte.

Inscripcions:

- Del 13 al 24 de novembre de 2017 ambdós inclosos.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la ségüent pàgina web
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- Les inscripcions és faran mitjançant correu electrònic a: 
sbuch@svmontalt.cat

Requeriments:

- S’hi pot presentar totes les persones que en data d’1 de gener de 2018 
tinguin 8 anys per els figurants a les carrosses.

- S’hi poden presentar totes les persones que en data d’1 de gener de 
2018 tinguin 14 anys per els patges reials i abanderats.

- Tindran preferència les persones empadronades a Sant Vicenç de 
Montalt.

Informació que ha de constar el correu electrònic:

- Nom del pare / mare  tutor/a legal del participant o voluntari en el cas 
dels menors d’edat.

- Nom del participant o voluntari.

- Data de naixement.

- Talla, en el cas dels participants (Patges reials, Abanderats i Figurants)

- Telèfon de contacte.

- Direcció de correu electrònic.

A més a més de l’informació demanada en el correu electrònic, és pot escriure 
les observacions que es creguin necessàries.

Després del correu electrònic:

Es revisaran totes les peticions, quedant excloses totes aquelles que no 
compleixin els requisits i/o no hi hagi l’informació demanada.

Amb les peticions admeses es procedirà a fer el llistat dels nens i nenes a les 
carrosses, per ordre de recepció dels correus electrònics. En el cas que hi 
haguessin més sol·licituds que places es realitzarà una llista de reserva amb 
els participants exclosos.

El dia 1 de desembre s’enviarà els participants la següent documentació:

- Autorització escrita del pare / mare o tutor/a.



- Acceptació de les normes generals i condicions marcades per 
l’organització de la Cavalcada de Reis.

-  Informació de la carrossa a on estarà inscrit el/la participant.

- Dies de recollida de les disfresses al Centre Cívic El Gorg.

Aquesta documentació haurà de ser lliurada abans del dia 12 de desembre. Els 
participants que no enviïn les autoritzacions, quedaran exclosos i es procedirà 
a agafar participants de la llista de reserva.

Pel que fa a les persones voluntàries, també el dia 1 de desembre,  s’enviarà 
correu electrònic amb l’informació necessària.”

A la vista de tot el que ha estat exposat,

RESOLC

Primer.- Aprovar les bases reguladores per a la inscripció de participació a la 
cavalcada de Reis de l’any 2018 transcrites anteriorment per tal de procedir a la 
continuació de la tramitació de l’expedient.

Segon.- Notificar el present acord al Departament de Comunicació per a que 
procedeixi a la publicació de les bases a la pàgina web municipal.

Sant Vicenç de Montalt, 9 de novembre de 2017

L’Alcalde, Davant meu,
La secretària acctal.
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