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I CONCURS DE
XARANGUES  FESTA 
DE LES XIQUES          
2016 
Bases per al procés d'admisió en el I Concurs de Xarangues de Fontanars dels Alforins a
celebrar durant la Festa de les Xiques. 

Primera 

El concurs de xarangues està organitzat per l’Ajuntament de Fontanars dels Alforins que
vetlarà pel compliment de les següents bases.

El concurs es celebrarà el dissabte 25 de Juny de 2016 en horari de 19-21 hores dins dels
actes de la Festa de les Xiques. 

El lloc serà l’Avinguda Comte Salvatierra d’Alava en confluència amb el carrer Lepanto.

Segona

El termini d’inscripció serà des de l’1 al 17 de Juny de 2016.

Cada  xaranga  interessada  haurà  d’enviar  un  correu  electrònic  a  l'adreça
regidoriaculturafontanar@gmail.com o cridar  al  telèfon de l'Ajuntament  96 222 22 33
amb el  nom, població i  nombre de participants  i  enviar un vídeo amb una durada al
voltant de 5 minuts d’alguna interpretació. 

El mínim de xarangues participants serà 4 i el màxim 6. Una vegada tancat el termini
d’inscripció, el jurat escollirà les xarangues que crega pertinents per al concurs. 

Les xarangues que s’inscriguen i no puguen participar quedaran en una borsa i seran
cridades per l’ordre establert pel jurat, si alguna de les xarangues inscrites i acceptades
es donara de baixa. 

El mínim de components de cada xaranga per a participar serà de 8.

Les xarangues inscrites i acceptades ingressaran en el compte corrent que se'ls facilitarà,
la  quantitat  de  30  euros  (que  serivirà  com a  senyal  i  que  se'ls  tornarà  una  vegada
realitzat el concurs). 

Si  alguna  de  les  xarangues  inscrites  no  es  presentara  el  dia  del  concurs  quedarien
exclosos per a futurs concursos i no se'ls tornaria la senyal donada. 

Tercera

L’Ajuntament establirà els membres del jurat qualificador i els farà públics conjuntament
amb la llista definitiva de xarangues participants.

Cada Xaranga tindrà  entre 10 i 15 minuts per a actuar les peces que lliurement 
decidixquen.

Quarta
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Premis: Hi haurà tres premis: 

 Primer premi: 300 euros i regal. 

 Segon premi: 150 euros i regal.

 Tercer Premi: 75 euros i regal.

Quinta

Cada xaranga tindrà un temps per a situar-se en l’escenari i efectuar una afinació, i quan
el jurat indique començaran l'’actuació. 

Les valoracions del jurat en el concurs de xarangues són les següents: 

 50% Sonoritat, interpretació, afinació i musicalitat en les obres del concurs. 

 40% Posada en escena, vestuari i animació a l’escenari. 

 10% Actuació de solistes. 

Sexta

L’ incompliment de les normes del Comitè organitzador del Concurs de Xarangues o la
realització  de  greus  infraccions  per  qualsevol  dels  membres  d’una  de  les  Xarangues
participants  que  poden  afectar  el  transcurs  del  concurs,  podrà  donar  lloc  a  la
desqualificació  de  la  xaranga.  Les  decisions  adoptades  pel  Comitè  organitzador  del
Concurs  de Xarangues en l’execució  del  transcurs  de les presents  bases, així  com la
valoració del Jurat, seran inapel·lables. 

Setena

L’Organització del concurs tindrà tots els drets d’imatge i so, derivats del concurs, així
com  de  la  documentació  aportada  a  l’organització.  L’Organització  queda  exclosa  de
qualsevol  reclamació  eventual  per  drets  de  propietat  intel·lectual  d’autors,  artistes,
intèrprets,  executants i  directors amb ocasió de la interpretació de les obres per part
d’alguna de les xarangues participants.  La inscripció  del  Concurs  implica la completa
acceptació de les presents bases. 

En Fontanars dels Alforins a 20 de Maig de 2016

L’Alcalde,

Firmat: Julio Ramón Biosca Llin 


