
4t Llavatraka 

Concurs de percussió de Sant Andreu de Llavaneres 

 

Bases del concurs 

 

1. Organització: 

 

 L'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres organitza el proper dissabte 1 de 

desembre de 2018, dins el marc de la Festa Major de Sant Andreu el 4t Llavatraka. L'acte 

es realitzarà dins el parc de Ca l'Alfaro ( ps. Mare de Déu de Montserrat, 27-31) a partir de 

les 16.30h. 

 

2. Participants: 

 

● Podran participar-hi tots aquells grups de percussionistes que tinguin en el seu 

espectacle la modalitat de cercavila. La seva proposta ha de ser íntegrament 

interpretada per instruments de percussió, entenent-se per instruments de 

percussió qualsevol element (quotidià o no) que emeti un so en percudir-lo. 

 

● No hi ha límit d’integrants per grup i, en cap cas, el nombre de persones, es 

tindrà en compte com a criteri de valoració del jurat, però els participants no 

podran actuar en més d’un grup concursant. 

 

3. Categories: 

 

El concurs consta d’una única categoria:  

● Categoria lliure:  entenem aquesta categoria com a qualsevol estil de percussió. 

 

4.- Funcionament: 

3.1. Primera fase: 

 

Comencem amb Cercavila! 

 



● Cada grup individualment realitzarà una actuació estàtica de dos minuts abans de 

començar la cercavila. Aquesta actuació és puntuable. 

● La cercavila s’iniciarà a El Casal de Llavaneres ( punt de sortida pel passeig Joaquim 

Matas) fins el parc de Ca l’Alfaro. 

● El jurat estarà repartit al llarg del recorregut sense cap símbol identificatiu. 

● La cercavila és puntuable per  a la segona fase. 

● Hi haurà un guia voluntari que acompanyarà a cada grup participant al llarg de tot el 

recorregut.  

● Un cop s’arribi al parc de Ca l’Alfaro hi haurà xocolatada per a tots els participants. 

 

3.2 Segona fase: 

 

Traka'stàtics 

 

● Les colles es concentraran a l'interior del parc de Ca l’Alfaro. Allà esperaran que se'ls 

cridi per fer la part corresponent a l'estàtic. Cada grup disposarà de dos minuts per 

interpretar el repertori que cregui convenient. 

● Els estàtics es realitzaran a peu pla dins la carpa de circ, a l'espai delimitat per a 

l'ocasió. 

● El jurat estarà degudament identificat. 

 

Llavachampions 

 

● El jurat anunciarà per megafonia els vuit grups de la categoria lliure passaran a la final. 

● En  aquesta  fase , els vuit grups finalistes entraran en un sorteig. En aquest sorteig es 

relacionarà un número de participació amb cada colla corresponent.  

● Cada grup tindrà dos minuts per demostrar que és el millor que l'altre. 

● El jurat deliberarà allà mateix qui passarà a la següent ronda fins arribar a la final d'on 

en sortiran els tres guanyadors. 

● El tercer i quart lloc seran escollits per votació a través de l’aplicació que hem creat 

per l’ocasió  

● Es valorarà que les peces interpretades a la final siguin diferents a les interpretades a 

la fase anterior. 

● Es seguirà el següent format en aquesta fase:  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Horaris: 

 

 15h  Recepció i acreditació de grups 

 16.30hh Inici de la cercavila 

 17.30h Xocolatada popular  

 17.45h Inici dels estàtics: Llava'stàtics 

 18.30h Deliberació del jurat  

 18.50h Final: Llavachampions  

 20h Repartiment de premis 

 20.30h Final de festa 

 

5. Jurat: 

 

∙    El jurat estarà format per representants del món del foc, músics i especialistes en 



percussió. 

∙    Els criteris de valoració seran els següents: 

 

− En la primera fase es valorarà la formació del grup en avançar,  bona 

distribució dels instruments, la qualitat i la correcta interpretació de les 

peces. 

− En la segona fase es tindrà en compte la posada en escena, l'originalitat, el 

vestuari, l’estètica del grup i la qualitat i correcta interpretació de les peces. 

 

6. Premis: 

 

S’atorgaran  premis  als  tres  primers  classificats de la categoria lliure: 

 

∙    1r premi: 700 € 

∙    2n premi: 350 € 

∙    3r premi: 150 € 

 

L’organització  es  reserva  el  dret  d’atorgar  més  d’un  primer,  segon  o  tercer  premi 

tot repartint l'import entre els grups guanyadors. 

L’organització pot lliurar altres premis especials en forma de val, segons consideri el jurat. 

 

7. Inscripcions: 

− Per  tal  de  participar  al  concurs  serà  necessari  retornar  la  sol∙licitud 

d'inscripció degudament complimentada a l'adreça de correu electrònic 

llavatraka@gmail.comabans del 15 de novembre de 2018. El document de 

sol∙licitud d'inscripció es pot demanar a la mateixa adreça electrònica. 

−   Les inscripcions es tramitaran per estricte ordre de recepció fins a un límit de 

16 grups participants. 

- Per participar cal fer un ingrés mínim de 25 euros per colla en el número de 

compte que Llavaneres Contra el Càncer té a la Caixa:                                                             

ES31 2100 0416 510100953041 

- La inscripció haurà d’anar acompanyada del resguard de la transferència feta a 

l’entitat Llavaneres Contra el Càncer 

 



8. Observacions: 

 

- La participació en aquest concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases. 

- L’organització es reserva el dret de modificar qualsevol aspecte de l’acte i es  compromet 

a avisar degudament tots els inscrits i participants de l'acte. 

- La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de la lliure utilització i publicació 

d’imatges i vídeos, per part de l’organització del concurs.  

- Per garantir el bon funcionament de l'acte és imprescindible mantenir el silenci i respecte 

als grups que estiguin concursant durant la seva actuació. 

 
 
 
 
 
 

 


