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II CONCURS NACIONAL DE BALLS DE GEGANTS DE CATALUNYA 
 

 
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.  
Els tres guanyadors de l’edició anterior només podran participar com a mostra de balls fora 
de concurs. 
 
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 un mínim de 6 colles i un màxim de 10. 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 diumenge 7 d’octubre al matí, a la plaça de la 
Vila d’Amer, Girona. 

- El ball que es presenti ha de ser amb coreografia original. 
- La música serà interpretada en directe. 

 
 
Per presentar-se al concurs: 

- Caldrà omplir el formulari a la pàgina web de l’ACGC 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 tal i com s’interpretarà aquell 
dia (amb veus dels instruments i la percussió si s’escau) 

- També s’haurà d’adjuntar la coreografia escrita o un link del vídeo del ball que 
s’interpretarà aquell dia. 

- Tota la documentació s’haurà d’enviar a través del formulari i ha de coincidir amb el 
que s’interpretarà el dia del concurs.  

- L’ incompliment de qualsevol d’aquests requisits comportarà una penalització que 
afectarà la puntuació final i una acumulació de penalitzacions pot comportar la 
desqualificació de la colla. 

 
Terminis  
El termini per poder-se presentar al concurs serà del 22 de maig al 24 de juny de 2018 
ambdós inclosos 
De l’1 al 15 de juliol, ambdós inclosos, període d’esmenes en cas que sigui necessari. 
Abans de final de juliol es confirmaran les colles admeses. 
 
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 comissió organitzadora del concurs actuarà com a secretari del jurat. En 
cas d’empat, serà qui realitzi el desempat.  
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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.  
Es donarà importància a la música, la coreografia, el conjunt estètic en general, 
l’entorn del ball, els passos, l’adequació del ball segons la configuració i tipologia de 
les figures, i la coordinació entre el músics i els balladors, i aquells aspectes que el 
jurat consideri oportú 
 

Premis  
Els premis es dividiran en les següents categories: 
 1º premi: 500€ 
 2º premi: 300€ 
 3º premi: 200€ 
  Accèssit  100€ 
 Cada colla participant podrà optar a un sol premi. 
 
Drets d’imatge. 
L’ACGC filmarà l’acte i es reserva el dret a publicar-lo a les xarxes socials amb finalitats 
divulgatives. 
 
Acceptació de les bases 
Pel sot fet de prendre part en aquest concurs, els participants accepten les condicions 
d’aquestes bases, així com el jurat i el seu veredicte. 
 
 
      Sant Feliu de Llobregat a 18 de maig de 2018. 
 
 


