BASES CONCURS DE TABALS TRADICIONALS DE TERRASSA
1. No hi ha límit de participants per grup, però els participants només poden formar
part d’un grup.
2. Els instruments permesos seran instruments de percussió amb les dues
membranes de pell i tocats amb dues baquetes. Els diàmetres permesos són
d’entre 14 i 24 polzades. Si a algun grup hi participa algun infant, es permetrà que
dugui un tabal de diàmetre inferior. Per mantenir el toc tradicional, no es
permetran caixes, tabals de gralla, redoblants, bombos, “zurdos”, “repeniques”,
etc.
3. El repertori dels grups participants haurà de ser similar al que habitualment
acompanyen als seus elements de foc.
4. Es realitzarà un sorteig el dia del concurs per definir l’ordre d’actuació.
5. Funcionament: El concurs consta de dues fases:
5.1 Fase Classificatòria: La fase classificatòria estarà dividida en dues parts:
5.1.1

Estàtica: Cada grup se situarà seguint l’ordre del sorteig, a la zona
d’actuació, on prèviament s’haurà reproduït el seu vídeo de
presentació. Cada grup disposarà de 5 minuts com a màxim per dur
a terme el seu lluïment estàtic.

5.1.2 Cercavila: La cercavila es realitzarà un cop finalitzada la fase
estàtica. Començarà i acabarà al mateix lloc on es realitza la part
estàtica del concurs. La sortida serà esglaonada per deixar espai
entre participants i no molestar acústicament als altres
participants.
5.2 Fase Final:
5.2.1 L’organització anunciarà els finalistes i realitzarà un sorteig per establir
l’ordre d’actuació.

5.2.2 La fase final serà un lluïment estàtic que tindrà una duració de 10 minuts
estrictament, si els participants sobrepassen el límit, l’organització avisarà
als participants.
5.2.3 Es valorarà que el repertori sigui variat al de la fase eliminatòria (Part
estàtica i Cercavila).
6. Jurat:
6.1 El jurat estarà format per 5 persones del món del foc i de percussió
tradicional.
6.2 El jurat tindrà una posició preferent en els lluïments estàtics i es repartirà al
llarg del recorregut de la Cercavila.
6.3 La decisió del jurat serà vinculant i inapel·lable.
7. Horaris
7.1 Recepció dels grups participants, a les quatre de la tarda (16 h). Els grups que
arribin posteriorment a l’hora estipulada, sense previ avís, podran ser
desqualificats.
7.2 Els grups participants han d’estar preparats per actuar a la primera fase a dos
quarts de cinc de la tarda (16.30 h) del dissabte 13 de novembre, hora en què
se celebrarà el sorteig. A les cinc de la tarda (17 h) començarà el concurs amb
la fase classificatòria.
7.3 Seguidament es realitzarà la cercavila pels carrers de Terrassa i es retornarà
al punt on es realitzarà la fase final.
7.4 En finalitzar la cercavila, l’organització anunciarà els noms dels grups que
passen a la final. Es permetrà, durant uns minuts, que els grups que passen a
la final es preparin i, a continuació, els grups duran a terme l'actuació
corresponent a la fase final.
7.5 Seguidament el jurat tindrà uns minuts per a deliberar i emetre el veredicte
final.
7.6 Finalment hi haurà l’entrega de premis.

8. Premis: Totes les colles participants rebran un agraïment per la participació al
concurs.
8.1 El jurat decidirà l’ordre dels 3 millors grups classificats. Els premis per a cada
classificació seran:
-

Primer premi: 250 €

-

Segon premi: 150 €

-

Tercer premi: 100 €

8.2 Premi al millor tabaler: Es premiarà a l’intèrpret que, a criteri del jurat, sigui
el millor músic del concurs. El premi anirà a càrrec de Tabals Cabrera i
constarà d’un Tabal de Diables. Les colles que vulguin optar a aquest premi
individual hauran d'assenyalar el tabaler tal com indicarà l'organització en el
moment del sorteig.
9. Inscripcions:
9.1 . Cal omplir i enviar el següent formulari abans del diumenge 7 a les 23:59
https://forms.gle/uqQHULurAHhcGcXd7
9.2 La inscripció no serà vàlida fins que l’organització accepti la sol·licitud i ho
comuniqui a la colla interessada.
9.3 En cas d’haver de posar límit en el nombre de colles inscrites, aquest límit
anirà marcat per l’ordre que marqui la sol·licitud d’inscripció.
OBSERVACIONS:
Per tal de garantir el bon funcionament de l’acte és imprescindible el silenci i el respecte
a la resta de grups que estiguin interpretant.
No està permès l'ús d’elements pirotècnics. No es tindran en compte elements més enllà
dels tabals i tabalers.
L’organització es reserva el dret de modificar qualsevol aspecte de l’acte i es compromet
a avisar degudament a tots els grups inscrits fins al moment, ja sigui degut a causa de la
COVID o causes majors.

Tot allò no previst en aquestes bases serà resolt per l’organització tenint en compte, si
es requerís, l’opinió del jurat i/o la dels grups participants.
L’Organització no es fa responsable dels perjudicis materials i/o morals que puguin
causar o puguin causar-se els participants o espectadors durant l’esdeveniment.
La inscripció a aquest concurs implica autoritzar expressament la cessió dels drets
d’imatge al Drac Baluk Astharot i Diables de Ca n’Aurell, a fi que puguin utilitzar
indistintament totes les imatges, vídeos i resta de materials gràfics corresponent al
concurs de Tabals Tradicionals de Terrassa realitzades durant la jornada.
La inscripció a aquest concurs suposa i implica la total acceptació i l’estricte compliment
d’aquestes bases.
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