
 

INTERBATUCADES LA GARRIGA 

FESTA MAJOR 2015 
 

Descripció de l’acte i bases del concurs 
 
L’ACTE 
 

• El proper dijous 30 de juliol de 2015  es celebrarà per segon any a la Festa Major de 
La Garriga l’ Interbatucades, un espectacle/concurs organitzat conjuntament per Ivan 
Sanmartín i l’Ajuntament de La Garriga. 

 
• La participació a aquest acte és oberta a formacions de percussió en format batucada i  

com a segon any, la intenció és fer-ho extensible a formacions de batucada de l’entorn 
( Vallès Oriental ). 

 
• El lloc de la celebració de l’acte serà la Plaça de can Dachs de La Garriga i l’hora a les 

20:45. Els grups hauran de ser-hi una hora abans per tal de fer els preparatius i l’assaig 
de la peça conjunta. 

 
• S’obrirà un període d’inscripcions a partir del dia 20 de juny i fins el dia 20 de 

juliol  de 2015 d’un màxim de 5 grups de batucada. En cas de tenir un nombre superior 
d’inscripcions, el jurat del concurs en farà una elecció prèvia a partir dels perfils de 
batucada inclosos en aquestes bases.  

 
• Per a poder participar cal omplir el formulari a la web de l’Ajuntament de la Garriga o 

contactar a: festamajor@ajlagarriga.cat  
 

• El perfil de les formacions i els requisits per a la inscripció són:  
o Els grups hauran de tenir en la seva formació un mínim de 5 membres i un 

màxim de 20. 
o Els instruments hauran de ser, en la seva majoria, instruments típics de 

batucada brasilera. 
o En la inscripció els grups hauran d’aportar la següent informació: Nom del grup, 

nº de membres, biografia del grup, enregistraments d’àudio i/o enllaços de 
vídeo, contacte (correu i telèfon). 

 
• Els grups de batucada inscrits es comprometran a participar en l’esdeveniment del dia 

30 de juliol del 2015 i n’acceptaran les bases. 
 
 
EL CONCURS 
 

• Cada grup de Batucada haurà d’ interpretar d’alt de l’escenari de la Plaça de Can 
Dachs un tema de batucada d’entre 3 i 5 minuts (mínim i màxim respectivament). 

 
• Al finalitzar el concurs, totes les batucades participants interpretaran una peça 

conjunta proposada per la organització. Aquesta peça es farà arribar a tots els 
participants en format partitura (.pdf) i en format àudio amb prou anel·lació per tal 
que la puguin portar assajada. 

 
• El jurat del concurs d’ enguany seran tres músics/percussionistes del Vallès. 

 
• El jurat basarà les seves decisions en un seguit d’ítems que seran: Qualitat 

musical, posada en escena i interacció amb el públic.  
• El grup guanyador del concurs rebrà, com a premi, la possibilitat de realitzar una 

actuació a la Festa Major de l’any 2016 amb una remuneració econòmica de 600€ 
+ IVA  per dita actuació.   


