Bases del sorteig que regula “La Crida” per a afavorir la
participació ciutadana en la Cavalcada de Reis 2020

1.- L’objecte
La Cavalcada de Reis és el gran esdeveniment popular del calendari festiu d’hivern.
L’ Institut de Cultura de Barcelona convoca” La Crida” amb l’objectiu de possibilitar la
participació dels ciutadans en la Cavalcada de Reis.
L’accés a la participació a través de La Crida es composa d’un procés d’inscripció i de
selecció que queda regulat mitjançant les presents bases.

2.- Pel que fa a la inscripció
2.1. S’hi poden inscriure totes les persones que l’1 de gener de 2020 tinguin 8 ó més
anys d’edat.
2.2. El període d’inscripció començarà a les 12h del dia 28 d’ octubre de 2019 i
finalitzarà a les 12h del 25 de novembre de 2019.
2.3. La inscripció es podrà formalitzar:
a) Complimentant la fitxa que apareixerà al web municipal www.cultura.barcelona i
www.barcelona.cat/nadal
b) Trucant al telèfon 010 d’informació municipal
(931 537 010 si es truca des de fora de la ciutat)
c) Personant-se a la seu de l’ Institut de Cultura de Barcelona (Palau de la Virreina, La
Rambla, 99, Barcelona) dins la franja horària de 10h a 20h de dilluns a diumenge.
d) Mitjançant qualsevol altre forma d’inscripció que faci públic l’ Institut de Cultura de
Barcelona.
2.4. Les dades mínimes que els interessats (o, en cas de menors, els seus pares o
representants legals) hauran de facilitar, són les següents:
Nom, cognoms i data de naixement (edat)
Alçada en centímetres per la modalitat de 8 a 10 anys
Adreça (amb CP i Població)
Telèfons (i hores de contacte) i adreça electrònica (preferentment aquest serà el
canal de comunicació)
Modalitat (dintre de cada franja d’edat)

Bases de La Crida Reis’2020

-1-

2.5. S’admetrà una sola inscripció per persona. En cas que una persona s’inscrigui en
diferents ocasions, l’organització n’admetrà únicament la primera i n’eliminarà totes les
posteriors.
2.6. Les modalitats d’inscripció són les següents:
CRIDA PÚBLICA
1. De 8 a 10 anys (complerts l’1 de gener de 2020 i amb una alçada màxima
de 140 centímetres)
Patges de carrossa. Apropiadament vestits, saludaran al públic durant la
Cavalcada des de qualsevol de les carrosses.
2. De 11 a 13 anys (complerts l’1 de gener de 2020)
Patges acompanyants de carrossa. - Apropiadament vestits, seran els
encarregats de saludar al públic durant la Cavalcada des de qualsevol de les
carrosses.
3. De 14 a 17 anys (complerts l’1 de gener de 2020)
Assistents del seguici Apropiadament vestits, seran els encarregats, durant
el recorregut a peu dels cinc quilòmetres de la Cavalcada i tres hores de
durada, d’empènyer elements artístics o escenogràfics.
4. De 18 a 99 anys (complerts l’1 de gener de 2020)
Col·laboradors tècnics Apropiadament vestits, seran els encarregats, durant
el recorregut a peu dels cinc quilòmetres de la Cavalcada i tres hores de
durada, bé sigui com a servei d’ordre al voltant del seguici o empenyent els
elements artístics que formen la cavalcada o en qualsevol altra funció tècnica
de col·laboració amb l’organització.
2.7. Un cop formalitzada la inscripció, l’organització trametrà un missatge electrònic
a l’interessat/a o donarà un rebut si es realitza a les oficines d'informació, per tal que
pugui comprovar les dades obtingudes. Aquest rebut o missatge electrònic també
contindrà el número d’inscripció que li ha estat assignat per ordre estricte
d’inscripció.
2.8. Un cop realitzat el sorteig, l’organització es posarà en contacte ( per correu
electrònic o per telèfon) amb tots els afavorits. En cas de no poder contactar
directament amb algun dels participants del sorteig i en la mesura de les possibilitats
(a les bústies de veu o de correu electrònic), se’ls deixarà missatges de contacte. Si
al cap de dos dies l’interessat no es posa en contacte amb l’organització, es
considerarà desistit/a en la intenció de participar.
2.9. Per a poder participar, els inscrits seleccionats estan obligats a assistir a les
sessions informatives i assajos que la seva modalitat exigeixi.
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Per a totes les modalitats es farà una reunió informativa a partir del 9 de desembre
de 2019, majoritàriament en cap de setmana, i es duran a terme entre una i tres
sessions o assajos (en funció de les exigències artístiques i organitzatives de la
modalitat que els hagi estat assignada). Les dates de cada assaig o sessió
informativa seran notificades ( per correu electrònic o per telèfon) amb posterioritat
al sorteig.
En qualsevol cas, s’ha de comunicar la impossibilitat sobrevinguda de participar en
l’acta de la Cavalcada de Reis, cara a millorar la gestió i organització dels recursos
disponibles per aquest acta.

3.- Pel que fa la selecció dels participants
3.1. La selecció es realitzarà mitjançant sorteig públic que tindrà lloc el dia 27 de
novembre de 2019, a les 18 hores, al Espai 4 de l’ Institut de Cultura de Barcelona
(Palau de la Virreina, La Rambla, 99. Barcelona), acte que serà de lliure accés al
públic.
3.2. La Mesa del sorteig estarà constituïda per tres membres del Servei de Festes i
Tradicions de l’ Institut de Cultura de Barcelona, que constituiran la Presidència (que
moderarà l’acte), i dues vocalies (que donaran suport al President), una de les quals
també adoptarà les funcions de Secretaria i confeccionarà la corresponent acta.
3.3. El sorteig dels participants s’iniciarà donant compte del número d’inscrits en cada
modalitat i el nombre de persones necessàries en cada modalitat (que variarà en funció
del desenvolupament en aquell moment del projecte artístic de la Cavalcada).
3.4. El sorteig es farà pel sistema de número de tall (s’extraurà un únic número que
assenyalarà la persona a partir de la qual s’inicia el procés de selecció de les diferents
modalitats), sistema que afavoreix la participació conjunta d’aquells membres d’una
família o de col·lectius d’amics que hagin formalitzat la seva inscripció
consecutivament.
3.5. L’obtenció del número de tall s’efectuarà mitjançant l’extracció de boles numerades
per cada xifra que tingui el número total d’inscrits. Així, seran introduïts en una caixa o
bossa les boles numerades del 0 al 9 per tal de formar cada xifra del número agraciat.
S’efectuarà una extracció per xifra, i es reiniciarà el procés de manera successiva fins a
la unitat. El darrer número que s’extregui serà el corresponent a les unitats.
3.6. En cas que assisteixin menors a l’acte del sorteig, la Mesa podrà proposar que
l’extracció de les boles o paperetes la realitzin dos o més nens. En cas de ser
necessari, l’extracció dels números l’efectuaran els membres de la Mesa.
3.7. Els inscrits definitivament seleccionats per a participar en cada especialitat de la
Cavalcada seran el corresponent al número extret i els inscrits immediatament
posteriors. L’organització es posarà en contacte (per correu electrònic o per telèfon:
vegeu el punt 2.8) amb tots ells seguint l’ordre d’inscripció fins a completar el número
de participants necessaris en cada modalitat. En cas d’arribar al final de la llista, es
continuarà per l’ inici.
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3.8. Els membres de la Mesa disposaran d’un llistat d’inscrits endreçat pel cognom i un
altre endreçat pel nombre d’inscripció per tal de facilitar la recerca dels inscrits que
assisteixin a l’acte de sorteig.
3.9. Els inscrits no seleccionats formaran part d’una reserva per a baixes i noves
necessitats i seran avisats per a participar en la Cavalcada seguint l’ordre de llista
indicat.
3.10. Els resultats del sorteig es faran públics en la web municipal
www.cultura.barcelona i www.barcelona.cat/nadal a partir de les 12h del dia 28 de
novembre de 2019. Durant els dies següents seran exposades les llistes en el taulell
d’anuncis del Palau de la Virreina. També es podrà obtenir la informació a través del
telèfon d’informació 010 (931 537 010 si es truca des de fora de la ciutat)

4.- Pel que fa als participants
4.1. El nombre de participants definitiu dependrà del desenvolupament del projecte
artístic de la Cavalcada. El mínim necessari és de 10 persones de 8 a 10 anys, de 10
persones d’ 11 a 13 anys, de 20 persones de 14 a 17 anys, de 150 persones de 18 a
99 anys. Els membres de la Mesa informaran als assistents de l’estat de necessitats de
persones en el moment del sorteig, que dependrà del desenvolupament del projecte
artístic en aquell moment.
4.2. Les persones que s’inscriguin només podran participar en una única modalitat
de les diferents possibles en funció de la seva edat.
4.3. De conformitat amb allò establert en la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de
dades de caràcter personal, s’informa a les persones que participin en el sorteig que en
relació a les dades incorporades de forma voluntària en la inscripció poden exercir els
seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint escrit a l’ Institut de
Cultura de Barcelona, Palau de la Virreina (La Rambla 99, 08002 Barcelona). En tot
cas, un cop efectuada la Cavalcada el fitxer informàtic que incorpora les dades de
caràcter personal serà destruït.

Barcelona, 30 de setembre de 2019
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