
EDATS, PLACES I ASSAIGS
Per participar a la Festa Major dels Petits 2015 serà imprescindible cenyir-se als 
mínims d’edat (definits pel curs escolar corresponent a l’any 2014/15) i als barems 
físics establerts a la graella que s’inclou a continuació. Les places per als Falcons i les 
colles castelleres són il·limitades i no es demana cap mínim d’edat. 

PREINSCRIPCIONS
del 21 al 29 de maig

Les preinscripcions es poden fer per 
Internet a través de la web de 
l’Ajuntament de Vilafranca, 
www.vilafranca.cat, o bé de forma 
presencial al Servei de Cultura, al carrer 
de l’Escorxador, 19-21 de Vilafranca, de 
dilluns a divendres, de 16.30 a 20.30 h.

SORTEIG
1 de juny

INSCRIPCIONS
5 i 6 de juny

El divendres 5 de juny, de 17 a 21 h, i el 
dissabte 6 de juny, de 10 a 14 h, a 
l’Escorxador tindran lloc les inscripcions.

Per fer la inscripció cal portar la següent 
documentació: 

• El resguard de la preinscripció o bé el 
número de referència de la preinscripció 
en línia.

• Un document que acrediti l’edat del 
nen o nena (DNI, NIE, llibre de família, 
targeta sanitària, etc.).

• La butlleta d’inscripció omplerta i 
signada pel pare, mare o tutor/a. Tan 
sols es podrà portar una butlleta per 
infant. Les butlletes d’inscripció es 
poden descarregar des de la web de 
l’Ajuntament de Vilafranca i també 
estaran disponibles al Servei de Cultura 
el dia de les inscripcions.

Ball Places Nombre d’assaigs FinalCurs Mínim/Màxim

Drac 4rt (2005) | 2n ESO (2001) 13 3 assaigs a l’agost 12, 19 i 26 d'agost

4rt (2005)Diables 30 3 assaigs a l’agost 24, 26 i 27 d'agost

*Alçada mínima de peus a espatlles: 1,15 m | **Alçada mínima: 1,35 m

Serrallonga 26 12 (dimarts i dijous) 14 de juliol 20 d’agost1r (2008) | 6è (2003)

Nans 12 12 (dimarts i dijous) 14 de juliol 20 d’agost1r (2008) | 6è (2003) 

Capgrossos ** 12 14 (dilluns i dimarts) 13 de juliol 25 d’agost1r (2008) 

Cotonines 14 15 (dimarts i dijous) 2 de juliol 20 d’agost2n (2007) | 6è (2003) 

Tabalers 20 2 assaigs a l’agost 24 i 26 d'agost1r (2008)

Àliga 11 10 (dimarts i dijous) 28 de juliol 27 d’agost3r (2006)

Pastorets 28 14 (dimarts i dijous) 7 de juliol 20 d’agost3r (2006)

Ball Pla 14 15 (dimarts i dijous) 2 de juliol 20 d’agost3r (2006)

Bastoners 30 15 (dimarts i dijous) 7 de juliol 25 d’agost3r (2006)

Cercolets 20 15 (dimarts i dijous) 2 de juliol 20 d’agost2n (2007)

Gegants * 14 8 (dimarts) 7 de juliol 25 d’agost1r (2008)

Panderetes 30 15 (dilluns i dijous) 6 de juliol 24 d’agost1r (2008)

Figuetaires 32 9 (dimecres) 1 de juliol 26 d’agost1r (2008) | 6è (2003)

Panderos 30 13 (dimarts i dijous) 9 de juliol 20 d’agost1r (2008)

Gitanes 16 15 (dimarts i dijous) 2 de juliol 20 d’agost4rt (2005) | 2n ESO (2001)

Inici

El dilluns 1 de 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. La informació 
també es farà arribar als pares, mares o 
tutors per correu electrònic. 

INFORMACIÓ D’INTERÈS

Els infants que vulguin ballar amb els 
Gegants i els Capgrossos 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’hagi escollit en 
primera opció estigui ple, se n’oferirà un 
altre en el mateix moment de la inscripció.

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



www.festamajorvilafranca.cat

MÉS INFORMACIÓ

www.festamajorvilafranca.cat
www.vilafranca.cat
www.cultura.vilafranca.cat

#fmvila15
facebook.com/festamajorvilafranca
twitter.com/fmvilafranca


