LA CRIDA 2020
Acta del Sorteig
A la ciutat de Barcelona, a les 18'00 hores del dimecres 27 de novembre de 2019,
al Espai 4 del Palau de la Virreina (La Rambla, 99), es reuneix, vàlidament
constituïda, la Mesa per al sorteig públic de participació ciutadana en la Cavalcada
de Reis “La Crida 2020”.
Són membres de la mesa el senyor Dani Gelabert i Muntané Cap del Departament
de Festes de l' Institut de Cultura de Barcelona que actua com a president, la
senyora Mireia Llunell i Arasa Secretaria del Departament de Festes de l' Institut de
Cultura de Barcelona que actua com a secretària i el senyor Joan Manel Camps i
Jaraba tècnic del Departament de Festes de l' Institut de Cultura de Barcelona que
actua com a vocal.
El president obre la sessió informant als assistents que, d’acord amb les bases, la
Mesa disposa dels corresponents llistats d’inscrits per ordre d’inscripció i per ordre
alfabètic.
Així mateix, el president informa que s’han rebut un total de 2.283 sol·licituds de
participació. D’aquestes 2.283 sol·licituds, 327 corresponen a la franja d’edat de 8
a 10 anys (Patges de Carrossa), 392 corresponen a la franja d’edat de 11 a 13
anys (Patges acompanyants de carrossa), 295 corresponen a la franja d’edat de 14
a 17 anys (Assistents del seguici), i 1.268 corresponen a la franja d’edat majors de
18 anys (Col·laboradors tècnics)
El president informa també que el número de participants serà d’un total de 190,
xifra que correspon a la següent distribució:
•
•
•
•

10 nens/es de 8 a 10 anys (Patges de Carrossa),
10 nens/es de 11 a 13 anys (Patges acompanyants de carrossa),
20 nens/es de 14 a 17 anys (Assistents del seguici),
150 participants majors de 18 anys (Col·laboradors tècnics).

Sense perjudici que finalment siguin necessàries més persones, les quals serien
cridades en la seva corresponent franja d’edat per ordre de llista a partir del
número de tall que resulti del present sorteig.

Seguidament, el president informa del desenvolupament del sorteig, que tindrà lloc
mitjançant boles numerades amb les deu xifres corresponents a les diferents
possibilitats en les unitats, les desenes i les centenes, i de les dues xifres possibles
corresponents als milers de manera que s’aniran traient les boles seguin el següent
ordre: primer la bola corresponent als milers, desprès la bola corresponent a les
centenes, desprès la bola corresponent a les desenes i per últim la bola
corresponent a les unitats.
El president dóna lloc a l’ inici del sorteig, de manera que crida a participar al
públic assistent. Un cop remenades les boles corresponents als milers, se n’extreu
la corresponent a l’ unitat de miliar 2. Seguidament s’extreu el número 1 de les
centenes, el 8 corresponent a les desenes i, finalment el 2 de les unitats.
Així, s’informa que el número de tall és el 2182, de manera que tindran
participació els 10 nens/es de 8 a 10 anys (categoria Patges de Carrossa), els 10
nens/es de 11 a 13 anys (categoria Patges acompanyants de carrossa) els 20
nens/es de 14 a 17 anys (categoria Assistents del Seguici), i 150 persones majors
de 18 anys (categoria Col·laboradors tècnics), amb número d’inscripció posterior a
aquest número.
Un cop efectuat el sorteig es dóna per acabat l’acte, unint-se a la present acta els
llistats aportats pel Departament de festes.
El president de la mesa
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