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I CONCURS NACIONAL

BALLS DE GEGANTS
OBJECTIU
L’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya convoca aquest concurs amb
l’objectiu de difondre, valorar i premiar el ball de gegants.

CONCURSANTS
És obert a totes les colles geganteres.

FORMAT
• Cada colla podrà presentar com a màxim un ball de gegants (amb ﬁgures a partir
de 3,00 metres d’alçada).
• Al concurs hi participaran 10 colles. En el cas de superar aquest nombre en
sol·licituds, es realitzarà una selecció de les colles que hagin fet arribar la
documentació més completa i el seu ball s'adapti més a les exigències del
concurs, fent una tria inicial per part de la comissió organitzadora.
• La celebració de l’acte es realitzarà el proper diumenge 5 de juny al matí, a les
instal·lacions de l’Antiga Fàbrica d’Estrella Damm (C/Rosselló 515, Barcelona).
• El ball que es presenti ha de ser amb coreograﬁa original i partitura.

PER PRESENTAR-SE AL CONCURS:
• Caldrà omplir el formulari adjunt a aquestes bases amb les dades de l’entitat,
dades bàsiques del ball i de les ﬁgures participants.
• Adjunt al formulari caldrà annexar la partitura de la peça que s’interpretarà
aquell dia (amb veus, timbal, etc.)
• També s’haurà d’enviar la coreograﬁa escrita o un link del vídeo del ball que
s’interpretarà aquell dia.
• Tota la documentació signada i segellada, s’haurà d’enviar a l’adreça de correu
electrònic agrupacio@gegants.cat i monitors.gegants@gegants.cat.

TERMINIS
El termini per poder-se presentar al concurs serà del 11 d’abril de 2016 al 13 de
Maig de 2016.

JURAT
El jurat estarà integrat per un membre expert en música tradicional, dos
membres experts en balls de gegants, un membre expert en les
característiques de l’escultura d’un gegant i un membre de cada colla
participant. Dels vots que emetin els representants de les colles, a excepció
de la que balla en aquell moment, se’n realitzarà una mitjana que es sumarà
a la resta del jurat com una sola puntuació.
Un membre de la Junta Directiva de l’ACGC actuarà com a secretari del jurat.

CRITERIS DE VALORACIÓ
• El sorteig de l’ordre d’actuació serà realitzat públicament abans de
començar l’acte.
• Cada membre del jurat valorarà la part més tècnica del seu àmbit i el
conjunt en general.
• En cas d'empat, el secretari del jurat serà qui realitzi amb el seu vot, el
desempat.
Es donarà importància a la partitura, la coreograﬁa, el conjunt estètic en general,
l’entorn del ball, els passos, la conﬁguració i tipologia de les ﬁgures, etc.
El jurat es reserva la facultat de resoldre qualsevol aspecte no previst en
aquestes bases, especialment la facultat -si ho consideren justiﬁcat- de declarar
desert qualsevol premi.

PREMIS
Els premis es dividiran en les següents categories:
1r premi: 450€
2n premi: 250€
3r premi: 150€
Accèssit coreograﬁa: 50€
Accèssit a la millor partitura: 50€

ACCEPTACIÓ DE LES BASES
Pel fet de participar en aquest concurs, els participants accepten les
condicions d’aquestes bases, així com la del jurat i del seu veredicte, i es
comprometen a respectar-les

