
Horaris inscripcions Festa Major dels Petits 2022

DIA HORARI COGNOMS

Dijous 9 de 17.30 a 18.00 h AGULLÓ - BRILLO

Dijous 9 de 18.00 a 18.30 h BRUNA - CELMA

Dijous 9 de 18.30 a 19.00 h COMAS - FIGUERAS

Dijous 9 de 19.00 a 19.30 h FORNS - GÓMEZ

Dijous 9 de 19.30 a 20.00 h GONZÁLEZ - LAVEDA

Dijous 9 de 20.00 a 20.30 h LLOVET - MUNNÉ

Divendres 10 de 17.30 a 18.00 h MUÑOZ - PARRA

Divendres 10 de 18.00 a 18.30 h PAZ - REDONDO

Divendres 10 de 18.30 a 19.00 h RIBERA - SEPÚLVEDA

Divendres 10 de 19.00 a 19.30 h SERRA - VARELA

Divendres 10 de 19.30 a 20.00 h INFANTS NO EMPADRONATS A VILAFRANCA

Divendres 10 de 20.00 a 20.30 h INCIDÈNCIES

Més informació: Servei de Cultura Ajuntament de Vilafranca
carrer de l'Escorxador, 19-21 08720 Vilafranca del Penedès

T/ 93 890 04 59  @/ cultura@vilafranca.org  W/ www.cultura.vilafranca.org

Les inscripcions de la Festa Major dels Petits 2022 tindran lloc els dies 9 i 10 de juny a l’Escorxador de 

Vilafranca  (Escorxador, 21). Les lletres que han sortit en el sorteig celebrat el 31 de maig han estat “AG” pel 

que les inscripcions es faran d’acord amb els següents horaris: 

Per fer la inscripció cal portar la següent documentació:                                                                                                  

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

- 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/tutor/tutora que es pot descarregar a 

www.vilafranca.cat o bé n'hi haurà el dia de les inscripcions.                                                                                                                                                                

Informació d’interès                                                                                                                                                                             

-Els infants que vulguin ballar amb el Drac, 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 del 25% dels assaigs.

Les inscripcions es faran per estricte ordre alfabètic i d’acord amb aquests horaris i no s’inscriurà a ningú 

abans de l’hora que té assignada. Es recomana ser puntuals perquè s’anirà avisant per ordre alfabètic a cada 

franja horària i cinc minuts.  

de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 16.30 a 20.30 h


