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III Concurs Nacional de Balls de Gegants 
Moià - 10 d’octubre de 2021 

 
 

Objectiu   
L’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya convoca aquest concurs amb l’objectiu de difondre, 
valorar i premiar els balls de gegants.  
 
Concursants   
És obert a totes les colles geganteres associades i actives a l’ACGC (Agrupació de Colles de Geganters 
de Catalunya). 
Les tres colles premiades de les dues edicions anteriors podran participar fora de concurs. 
 
Inscripció 
A través del web de l’ACGC, www.gegants.cat o bé del correu electrònic caldrà omplir un formulari 
d’inscripció al concurs de balls de gegants, aportant la següent informació i documentació: 

• Dades de: 
o L’entitat. 
o Els gegants que hi participaran. 

• Partitura tal i com s’interpretarà (amb totes les veus, timbals, ...). 

• Coreografia escrita del ball (opcional,es valorarà positivament). 

• Enllaç del vídeo del ball. 
 
Format 
-La participació al concurs serà d’un mínim de 5 i un màxim de 10 colles. 
-Cada colla podrà presentar com a màxim un ball amb gegants d’un mínim de tres metres d’alçada. 
-En el cas de superar el número màxim de sol·licituds, es realitzarà una selecció,per part de la 
comissió organitzadora, de les colles que hagin fet arribar la documentació més completa en el 
termini d'inscripció. 
-La coreografia del ball que es presenti al concurs ha de ser pròpia o de nova creació. 
-La música serà interpretada en viu. 
 
Dates i terminis 

• La celebració del concurs es realitzarà el diumenge 10 d’octubre de 2021 a la vila de Moià 
(Moianès). 
 

• El període d’inscripció al concurs serà del 16 de setembre al 1 d’octubre, i es farà mitjançant 
el formulari adjunt en el correu o en la pàgina web. 

 

• El diumenge 3 d’octubre es confirmaran les colles admeses al concurs. 
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Jurat 
El jurat es configura en quatre seccions i estarà format per persones amb coneixements en: 

• Música popular i tradicional. 

• Coreografia i balls de gegants. 

• Característiques físiques i tècniques de gegants. 
 
També formarà part del jurat un representant de cada colla participant en el concurs. 
 
Un membre de la comissió organitzadora del concurs actuarà com a secretari/a del jurat. En 
cas d’empat, serà qui realitzi el desempat. 
 
Criteris d'avaluació 
El Jurat qualificador examinarà i avaluarà: 

• L'execució musical: afinació, harmonia, ritme, etc... 

• L'execució del ball: coreografia, evolucions, passos, ritme, figures... 

• La tipologia i característiques físiques dels gegants i la seva adequació al ball. 

• La coordinació entre els músics i balladors. 

• El conjunt estètic general i l'entorn del ball 
 

Ordre d’actuació 
L’ordre d’actuació es farà per sorteig, i serà realitzat públicament abans d’iniciar l’acte. 
 
Premis 
Els premis es dividiran en les següents categories: 

• 1r premi: 600€ 

• 2n premi: 350€ 

• 3r premi: 200€ 
 
Drets d’imatge 
L’ACGC filmarà l’acte i es reserva el dret a publicar-lo amb finalitats divulgatives. 
 
Acceptació de les bases 
Pel sol fet de prendre part en aquest concurs, les colles participants accepten les condicions 
d’aquestes bases, així com el jurat i el seu veredicte, i es comprometen a respectar-les. 
 
 
 
 

Sant Feliu de Llobregat, 15 de setembre de 2021 
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