
 

 

Bases del I Concurs de Percussió de la IV Timbalada Ganxona 
1.- Participants 

Podran concursar tots aquells grups de percussió de carrer (cercavila) que s’acullen a les modalitats de batucada i 
tabalers. 

Els integrants dels grups no podrán actuar a més d’un grup participant. 

La seva proposta ha de ser interpretada per instruments de percussió. 

Es demanarà màxima puntualitat als horaris establerts per tal d’assolir un bon funcionament de la 
Timbalada/Concurs. 

Cada grup disposarà d’un espai habilitat dins l’Espai Timbalada per a deixar els instruments durant tota la tarda. 

Cada grup també disposarà d’unes places de pàrquing previament solicitades a la inscripció  (places limitades a 5 
vehicles per grup). Els cotxes acompanyants se’ls indicarà un altre pàrquing proper. 

El preu de la inscripció será de 1€ per músic participant. 

2.- Funcionament 

L’Inici del concurs serà el 4 de juliol a partir de les 17 hores a Sant Feliu de Guíxols. 

Constarà d’una cercavila pels carrers de la ciutat amb sortida des de la Plaça del Mercat i d’una actuació estàtica en 
un espai reservat davant del Jurat als Jardins Juli Garreta. 

Durada de la cercavila: aproximadament 1 hora . 

Durada de l’actuació davant del Jurat: 3 minuts com a màxim. 

Després de l’actuació estàtica cada grup s’haurà de fer una foto al photocall amb el seu padrí. 

Els grups guanyadors s’anunciaran cap a les 22.30h als Jardins Juli Garreta. 

La superació dels minuts definits per l’actuació davant del Jurat pot suposar l’exclusió del concurs. 

Els grups guanyadors repetiran la seva actuació un cop rebut el premi a partir de les 23h. 

3.- Jurat 

El jurat estarà format per persones relacionades amb la música, coreografia, el vestuari i el món de l’espectacle.  

Els criteris de valoració que s’utilitzaran serán l’originalitat, el nivell, la tècnica, la composició, la simpatia, la posada 
en escena i l’estètica del grup. 

4.- Premis 

S’atorgaran premis als 3 primers classificats i també al millor vestuari, millor coreografia i un premi decidit pel públic 
que es podrá votar per internet durant el concurs. 

1er premi: 300€   Premi Coreografia: 100€ 

2n premi: 200€    Premi Vestuari: 100€ 

3er premi: 100€   Premi del públic: 100€ 

Els premis no serán acumulatius. 



 

5.- Inscripcions: 

Per tal de poder participar al concurs serà necessari omplir el formulari que trobareu a continuació al següent enllaç: 
http://www.percussioganxona.cat/timbalada-ganxona/timbalada-ganxona-2015/ 

Tancarem les inscripcions quan arribem a un total de 25 grups. La resta de grups quedaran en reserva a l’espera que 
algun grup deixi la seva plaça vacant. 

El període d’inscripció sobrirà el 4 de maig a les 10 del matí i es tancarà el 22 de maig a les 23.59h. 

El 23 i 24 de maig s’informarà als grups participants i als que queden en reserva. 

El període de pagament dels músics inscrits als concurs i del sopar dels acompanyants es farà del 25 al 29 de maig 
amdós inclosos via transferència bancària al següent número de compte.  

BANC DE SABADELL: ES61 0081 5384 1400 0105 2915 (INDICANT NOM DEL GRUP) 

Es prega enviar el comprovant del pagament bancari a la direcció de correu de la timbalada. 

Si no es fa el pagament dins d’aquest termini es considerarà GRUP NO INSCRIT i posat darrera la llista d’espera . 

En el cas que un grup de reserva passi a entrar al concurs se li informarà per correu electrònic. El període de 
pagament pels nous grups cocursants serà del 2 al 5 de juny. 

El dia 8 de juny es farà oficial el llistat definitiu dels grups inscrits via Facebook, web, twitter, etc. 

Per qualsevol dubte relacionat amb la Timbalada / Concurs podeu enviar-nos un correu electrònic a la següent 
direcció: timbalada@percussioganxona.cat 

6.-Horari 

15.00h  Arribada dels grups que es quedin a l’acampada (tindreu 2 hores per muntar tendes) 
16.00h  Arribada de tots els grups participants al pàrquing habilitat a l’Espai Timbalada 
17.00h   Desplaçament dels 13 primers grups que al punt d’inici de la cercavila (Plaça Mercat) 
18.00h  Desplaçament dels 12 grups restants que al punt d’inici de la cercavila (Plaça Mercat) 
21.00h  Sopar butifarrada. 
22.30h  Entrega de Premis pel Jurat del I Concurs de Percussió de la IV Timbalada Ganxona. 
23.00h   Actuació dels grups guanyadors del concurs. 
23.30h   Fi de Festa amb disco mòbil fins les 2.00h de la matinada. 
 

7.-Observacions 

L’organització es reserva el dret de modificar qualsevol aspecte relacionat amb la Timbalada sense previ avís 
intentant avisar als diferents participants confirmats fins al moment. 

L’organització no es farà responsable dels instruments durant l’esdeveniment. 

A les setmanes posteriors a l’esdeveniment se us informarà de la vostra puntuació per correu electrònic. 

S’acceptaran modificacions en el nombre de músics/acompanyants fins al 15 de juny. 

La inscripció en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases. 
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