
 
Festa Major dels Petits 2013   

Calendari de preinscripcions i inscripcions    

 
PREINSCRIPCIONS: del 23 al 31 de maig 

 

Les preinscripcions es poden fer per internet a través de la web de l’Ajuntament de Vilafranca, 

www.vilafranca.cat, o bé portant les butlletes de preinscripció al Servei de Cultura, al carrer Escorxador, 19-21 

de Vilafranca, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 17 a 21 h.  

 

SORTEIG: dilluns 3 de juny 

 

El dilluns 3 juny, a les 20 h, a la Sala d’Actes de l’Escorxador es farà el sorteig de les lletres a partir de les quals es 

començaran a fer les inscripcions. A partir d’aquest resultat i seguint l’ordre alfabètic, es farà una taula d’horaris 

de les inscripcions que es publicarà a la web de l’Ajuntament de Vilafranca, del Servei de Cultura i de la Festa 

Major 2013. La informació també es farà arribar als pares/mares/tutors/tutores per correu electrònic.  

 

INSCRIPCIONS: divendres 7 i dissabte 8 de juny 

 

El divendres 7 de juny, de 17 a 21 h, i el dissabte 8 de juny, de 10 a 13 h, a l’Escorxador tindran lloc  les 

inscripcions.  

 

� Els pares/mares/ tutors/tutores hauran de portar omplertes i signades les butlletes d’inscripció amb les dades 

de l’infant i el ball en què es desitja ballar. Tan sols es podrà portar una butlleta per infant.  

� Cal portar un document que acrediti l’edat del nen o nena (DNI, NIE, llibre de família, targeta sanitària, etc. ) 

� Els infants que vulguin ballar amb els Gegants han de venir el dia de les inscripcions perquè cal confirmar si fan 

l’alçada mínima que es requereix per participar en el ball.    

� En cas que el ball que s’ha escollit en primera opció estigui ple, se n’oferirà un altre en el mateix moment de la 

inscripció.  

� Per inscriure’s a la Festa Major dels Petits serà imprescindible haver fet la preinscripció.  

� Per participar a la Festa Major dels Petits el dia 1 de setembre no es podrà faltar a més de quatre assaigs. 

 

Més informació:  

www.festamajorvilafranca.cat 

www.vilafranca.cat 

www.cultura.vilafranca.cat 


