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Bases que regeixen la convocatòria pública per a la selecció de dos grups de músics 
que acompanyaran a la imatgeria de l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya 

a les sortides de l’any 2017. 
 

1.-Objecte.  

L’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya (ACGC) organitza un concurs per a seleccionar 

dues formacions de música tradicional amb l'objectiu d’acompanyar la imatgeria de l’Agrupació a 

les sortides, sempre que compleixin les condicions previstes a les bases reguladores de la 

present convocatòria, i en el present document. 

Les formacions seleccionades hauran d’interpretar els Balls propis de la imatgeria de l’ACGC 

(veure annex) i a més, hauran d’acompanyar a la imatgeria interpretant obres musicals durant 

les passejades, a les sortides que es detallen a continuació. 

 

 

Formació musical 1, sortides 2017 de la imatgeria de l’ACGC. 

25 de Juny – Sant Joan Despí (Baix Llobregat) – 10è Aniversari de Ciutat Gegantera 

1 de Juliol – Botarell (Baix Camp) – V Trobada de Gegants i Capgrossos 

8 d´Octubre – Vacarisses (Vallès Occidental) – XI Fira del Món Geganter 2017 

21 d´Octubre – Sant Joan de Vilatorrada (Bages) – XX Trobada de Gegants del  Bages – Berguedà 

 

 

Formació musical 2, sortides 2017 de la imatgeria de l’ACGC. 

28 de Maig – Barcelona – Sant Andreu (Barcelonès) – XIX Trobada de Gegantons d´Escoles 2017 

29 de Juliol – Moià (Moianès) – XXXV Aniversari de la Colla i Xè Aniversari Gegants Nous 

24 de Setembre – Taradell (Osona) – XL Aniversari dels Gegants 

3 de Desembre – Masquefa (Anoia) – XXX Aniversari dels Gegants i V Aniversari Ciutat Gegantera 

 

La remuneració establerta a percebre és de 300 € per sortida.  

 

 

 

2- Requisits.  

El concurs s’adreça a formacions de música tradicional. Els grups han d’estar constituïts per un 

mínim de 4 músics. 

 

La formació musical ha d’interpretar els següents balls propis de la imatgeria de l’AGCG: Ball de 

l’Aniversari, Ball Nou, Peuets de Gegant i Dansa dels Quatre Punts (Recordem que aquests balls, 

segons el Reglament de Règim Intern, són exclusius pels elements de la imatgeria de l’ACGC). 

La formació també ha de tenir un repertori format per un mínim de 5 obres per acompanyar la 

imatgeria de l’ACGC durant les passejades de cada sortida. 

 

 A més, els candidats han de: 

- Tenir 16 anys o més i no excedir l’edat de jubilació forçosa. 

- Posseir la capacitat funcional per desenvolupar les tasques fixades. 
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- No haver estat sancionat mitjançat expedient disciplinari del servei de qualsevol 

Administració Pública o dels òrgans constitucionals de les Comunitats Autònomes ni 

trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a treballs o càrrecs públics per 

resolució judicial. 

 

Els candidats hauran de tenir els anteriors requisits en el moment de finalitzar el termini de 

presentació de les sol·licituds i durant el període en que tindran lloc les sortides. 

 

 

 

3- Sol·licitud i documentació a aportar. 

Caldrà emplenar el formulari d’inscripció on hi constarà la següent informació: nom de la 

formació, tipus de formació, les dades de contacte del responsable de la formació (nom, adreça, 

correu electrònic, telèfons de contacte...), un breu currículum de la formació o dels músics que la 

componen o informació rellevant que es vulgui aportar i el repertori que s’interpretarà durant la 

passejada. El document es pot trobar al web de l’ACGC. 

 

La inscripció s’enviarà a agrupacio@gegants.cat. El termini de presentació de les sol·licituds serà 

des de l’endemà de la publicació d’aquestes bases en el web de l’ACGC i fins el 10 de maig de 

2017. 

 

Després d’enviar el formulari d’inscripció, des de l’Agrupació s’enviarà per correu electrònic a les 

formacions musicals un fragment de les partitures dels Balls de l’Agrupació.  Posteriorment, la 

formació musical haurà d’enviar un enregistrament en format digital dels fragments rebuts i 

amb un mínim d’una obra del seu repertori interpretades per la mateixa formació que es 

presenta, sense variació dels seus components. L’enregistrament s’enviarà a 

musica@gegants.cat, abans del 13 de maig de 2017. 

 

 
 
 
4- Selecció de les formacions musicals. 

El jurat del concurs serà nomenat per l’Executiva de l’ACGC i estarà integrat per un total de 4 

membres, un membre en representació de l’Executiva de l’ACGC, un membre del Cos de Monitors 

de l’ACGC, el President de l’ACGC i un músic professional. 

 
Aquest jurat elaborarà un informe que servirà de base per a la posterior aprovació dels grups de 

músics seleccionats que corresponguin, per part del President i de la Secretària de l’ACGC. 

 
 
 
5.- Procediment de selecció.  
El procediment de selecció en concurrència competitiva, serà el següent: 
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- A la primera fase, el jurat seleccionarà algunes de les formacions musicals a 

partir dels enregistraments per a la fase d’audicions. Es comunicarà la decisió a les 

formacions. 

- A la segona fase, es faran les audicions en directe el divendres 19 de maig a la Nau 

(C/Anselm Clavé, 3, Sant Feliu de Llobregat) a partir de les 19.00h (es comunicarà 

l’horari exacte a les formacions musicals classificades) 

Cada grup interpretarà, en funció de les indicacions del jurat: 

o Alguns fragments de les peces pròpies de l’ACGC. 

o Dos temes del seu repertori. 

 

El jurat valorarà la qualitat musical, la interpretació musical, l’afinació... Es valorarà positivament 
si els membres del grup pertanyen a una colla gegantera federada a l’ACGC. 
 

 
 
6.- Resultats de la selecció.  
Els resultats de la selecció es faran públics el 20 de maig. 
 
La formació seleccionada es compromet a assistir a totes les sortides detallades en aquesta 
convocatòria. L’incompliment de les condicions o la no disponibilitat per assistir a una sortida, 
farà que la formació quedi exclosa. Es designarà un grup substitut, per si una formació 
seleccionada no pugui o renunciï a les sortides planificades. 
 
 
 
7.- Acceptació de les bases. 
La participació en aquest procés de selecció suposa l’acceptació íntegra de les bases d’aquesta 
convocatòria. 
 
 
 
8.- Qualsevol incidència no prevista en aquestes bases serà resolta per l’Executiva de l’ACGC. El 
jurat es reserva la facultat si ho considera justificat de seleccionar una única formació o cap 
formació.  
 
 
 
9.- Per a qualsevol dubte, podeu enviar un correu electrònic a musica@gegants.cat. 
 
 
 
 
 
 
Laia Quifer Martinez       Valentí Serra Jubero                        
Secretària                                                 President 
 
Sant Feliu de Llobregat, 23 d’Abril 2017 
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Annex 

 
Balls propis de la imatgeria de l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya. 
 
 
Ball de l’Aniversari  
Característiques:  
tres veus per a gralla i timbal 
Estructura: Introducció (7/8), ball-vals(3/4) i corranda (6/8) (Sol M).  
 
 
Ball Nou  
Característiques:  
dues veus per a gralla i timbal 
Estructura: Introducció (4/4), tema (vals, 3/4) i corranda (6/8) (Do M).  
 
 
Dansa dels Quatre Punts (capgrossos) 
Característiques:  
dues veus per a gralla i timbal 
Estructura: Punt primer, segon, tercer i quart (3/4) i corranda (6/8) (Sol M).  
 
 
Peuets de Gegants (gegantons) 
Característiques:  
dues veus per a gralla i timbal 
Estructura: Introducció, ball (3/4), corranda (2/4) i sortida (3/4) (Do M).  
 


