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1r CONCURS DE XARANGUES DE CATALUNYA 
El Perelló, 14 de setembre de 2019 

 
OBJECTE: L’Ajuntament del Perelló crea aquest concurs anual de xarangues 
amb la voluntat de tenir un esdeveniment de carrer amb música amb viu al 
municipi del Perelló dotar-lo de premis, en forma de concurs. 
 
PARTICIPANTS: hi poden participar xarangues tant professionals com 
afeccionades, a excepció dels membres del jurat i de la comissió organitzadora. 
S’estableix amb 15 músics el màxim de participants per formació. 
 
JURAT: el jurat està format per persones vinculades amb el món de la música i 
que es farà públic el dia de l’entrega del veredicte final. L’organització podrà 
incloure com a jurat, aquelles persones que consideri oportunes des del punt 
de vista musical, per assegurar-ne un bon funcionament. 

 

 
INFORMACIÓ  PER A PARTICIPAR 

- El concurs  tindrà una part amb un cercavila i una  segona part, amb 
actuació a l’escenari. 

- S’efectuarà un sorteig de totes les formacions participants i s’establirà 
un ordre d’actuació per al concurs davant d’escenari (es comunicarà 
el dia 2 de setembre a tots els participants). 

- Cada formació ha d’interpretar 2 cançons durant l’actuació a 
l’escenari, davant del jurat ( i en cap cas podrà superar els 10 minuts 
de durada) 

- Cap músic podrà participar amb més d’una xaranga, inscrita al 
concurs. 

- L’Ajuntament del Perelló posarà a disposició de les xarangues 
participants, els vestuaris del pavelló poliesportiu municipal per poder 
preparar-se els grups i deixar fundes d’instruments (estarà vigilat). A 
l’acabar l’actuació en aquest mateix espai hi ha dutxes a disposició 
dels participants. 
 

INSCRIPCIONS 
Les xarangues interessades en participar podran fer-ho  a través de la pàgina 
web de l’Ajuntament del Perelló (www.elperello.cat). La data límit d’inscripció 
serà el dia 23 d’agost de 2019 i s’ha d’enviar full d’inscripció amb dades, al 
correu electrònic: turisme@elperello.cat 
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SISTEMA D’AVALUACIÓ 
Es tindrà en compte: 
 L’espectacle d’escenari (màxim 2 cançons que no superin els 10 min) 
 El cercavila pel carrer – segons itinerari guiat per l’organització 
 Qualitat musical 
 Arranjaments instrumentals 
 Originalitat i caracterització de la formació 
 
 
 
PROGRAMA PREVIST 
 
17.00 h- concentració de xarangues – Plaça de les Corts Catalanes 
17.30 h- sortida de les formacions pel recorregut establert en format de  
cercavila 
19.00 h –  a la Plaça de les Corts Catalanes, actuació de cada formació a 
l’escenari (2 peces que no poden superar els 15 min. d’actuació) 
Al finalitzar totes les actuacions de les xarangues participants i mentre el jurat 
acaba de decidir el veredicte final, s’interpretarà una peça conjunta que serà el 
pasdoble de Jaime Teixidor, Amparito Roca. 
Entrega dels premis 
23.30 h - Concert amb la Fúmiga- Plaça de les Corts Catalanes 
 
 
 
VEREDICTE 
La decisió del jurat és inapel·lable. L’organització del concurs queda facultada 
per resoldre qualsevol incidència no prevista en aquestes bases. Els membres 
del jurat es reserven el dret d’interpretar aquestes bases i en cas de dubte, 
se’ls faculta per decidir sobre qualsevol contingència que no hagi estat prevista, 
així com poder resoldre qualsevol qüestió relacionada amb la seua funció i que 
no s’expliciti en aquestes bases. 
 
 
PREMIS 
L’Ajuntament del Perelló estableix 5 premis als guanyadors: 
1r premi: 1.200 € 
2n premi: 800 € 
3r premi:  600 € 
4t premi: 1 pernil, lot d’embotits ibèrics i 12 botelles de vi 
5è premi: 1 pernil i 6 botelles de vi 
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DIFUSIÓ D’IMATGES I DRETS D’AUTOR 
Els participants autoritzen a l’Ajuntament del Perelló a difondre les fotografies i 
filmacions que es puguin fer per part de l’organitzador, durant el transcurs del 
concurs per a poder presentar-ho a altres mitjans electrònics, internet, mitjans 
de comunicació, així com a qualsevol altre mitjà informatiu on l’Ajuntament hi 
tingui conveni. 
L’ens organitzador (Ajuntament del Perelló) es farà càrrec de l’abonament de 
les taxes en concepte dels drets d’autor registrats a l’SGAE. 
La participació en aquest concurs suposa la total acceptació de les bases.  
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 1r CONCURS DE XARANGUES DEL PERELLÓ 
ANY 2019 

 
 
 
 
 

FULL D’INSCRIPCIÓ 
 

 
NOM DE LA XARANGA: 
 
 
 
 
NOMBRE DE MÚSICS: __________________________________ (MÀXIM 15) 
 
ADREÇA POSTAL: ____________________________________________ 
 
LOCALITAT: _______________________________ 
 
CODI POSTAL: __________________________ 
 
PROVÍNCIA:_______________________________ 
 
Telèfons de contacte: 
 

1) Nom______________________   telèfon_________________ 
 

2) Nom______________________   telèfon_________________ 
 

Correu electrònic: ______________________________________ 
 
 
 
TRACTAMENT DE DADES PERSONALS 

Aquest missatge va dirigit exclusivament al seu destinatari, podent contenir informació confidencial sotmesa a secret 
professional. No està permesa la seva reproducció o distribució sense l'autorització expressa de L’AJUNTAMENT DEL 
PERELLÓ.   
D'acord amb la LOPD, li informem que les seves dades personals i adreça de correu electrònic formen part d'un fitxer, el 
responsable del qual és L’AJUNTAMENT DEL PERELLÓ, sent la finalitat del fitxer,  tramitar la inscripció al 1r concurs de 
xarangues. 
 
Si ho desitja, podrà vostè exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades enviant un missatge 
a l'adreça de correu electrònic aj.perello@elperello.cat indicant en la línia de “Assumpte” el dret que desitja exercitar.  També 
pot fer-se per escrit adreçat a l’Ajuntament del Perelló, C. Lluís Companys, 2   43519 EL PERELLÓ-  o bé, mitjançant formulari 
disponible a la seu electrònica http://www.elperello.cat  


