
 

INSCRIPCIÓgratuïta!

www.firagran.com

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

Informació: 93 238 68 68 

o casals@firagran.com

FIRAGRAN 2022  23ena edició del Saló
de la Gent Gran de Catalunya

CONCURS
DE COUNTRY

DE GENT GRAN  DE CATALUNYA

LA FARGA DE L’HOSPITALET

Amb la participació de: Organitzat per:

DIMECRES

19 D’OCTUBRE 2022  
A LES 10:30h

Nom del grup:  

Número de persones que integren el grup: 

Persona de contacte: 

Adreça postal:

Localitat:

Població:

Telèfon:                                                  CP:

E-mail:

Indicar si pertany a alguna entitat de gent gran:

Títol de la cançó i nom del intèrpret: 

Material per adjuntar: 

enviar per e-mail a: casals@firagran.com o per correu 
ordinari a: FiraGran, C/ Francisco Giner, 27 (baixos) 08012 
Barcelona

1 / La cançó en format mp3 
(en cas de no tenir-ne accés a pendrive, que la cançó 
estigui penjada a plataformes com youtube o spotify):

2 / Foto del grup

La persona signant coneix i accepta les Condicions i bases d’inscripció del

Concurs de Country de Gent Gran de Catalunya. 

Signatura:



DATA I LLOC I HORARI
· El concurs es realitzarà al recinte de La Farga de    
  L’Hospitalet: C/ Barcelona, 2, 08902 L’Hospitalet

· Dia 19 d’octubre de 2022 

· Els concursants han d’estar a les 10:30h al “punt de  
  trobada de casals” que estarà ubicat dins el recinte de     
  La Farga de L’Hospitalet

· El concurs es fa en el marc de FiraGran 2022, el XXIII Saló  
  de la Gent Gran de Catalunya.

QUI POT PARTICIPAR
· Persones de més de 60 anys, en grups de més de 5  
  persones s’admetrà una persona de més de 55 anys

COREOGRAFIA
· El ball podrà ser Line Dance, Contra Dance o en parelles

GRUPS
· Mínim de 2 persones i màxim de 10 (si hi ha algun grup de  
   més de 10 persones, s’ha d’informar a l’organització, qui  
   estudiarà i decidirà cada sol·licitud individualment).

· Es pot participar en més d’un grup

SORTEIG DE L’ORDRE D’ACTUACIONS
· El sorteig de l’ordre de participació dels grups inscrits es farà  
   el mateix dia del concurs: 19 d’octubre de 2022

MÚSICA
· La cançó ha de ser d’estil Country. En cas de dubte    
   consulteu amb l’organització.

VALORACIÓ
· El jutjat valorarà a més a més de la coreografia, l’adequada  
   elecció de la música, la seva execució, la sincronització dels  
   components del grup, la posada en escena i el vestuari.

JURAT
· El jurat estarà integrat per un mínim de dues persones  
   professionals de Country, un representant de l’Ajuntament  
   de L’Hospitalet de Llobregat i un de la Fundació FiraGran

· El jurat donarà el seu veredicte 1h desprès que hagi  
   finalitzat la darrera actuació.

· Els guardons s’entregaran el mateix dia 19 d’octubre de 2022  
   al recinte de La Farga de L’Hospitalet

· El jurat i les entitats organitzadores resoldran qualsevol  
   incidència o aspecte no previst en aquestes bases i les seves  
   decisions seran inapel·lables.

PREMIS
· Hi haurà premi pel 1er, 2n i 3er classificat

· Els premis són per grup (el mateix si el grup és de 2    
   persones com si és de 7).

· També s’atorgaran dos premis especials:
· Premi especial a la millor música.
· Premi especial al vestuari més original.

ORGANITZACIÓ
· Organització del Concurs: Fundació FiraGran ( C/Francisco  
   Giner, 27, baixos, 08012 Barcelona. Telèfon: 932386868, mail:  
   casals@firagran.com)

· El fet de participar en el certamen suposa l’acceptació total  
   d’aquestes bases.

INSCRIPCIÓ
1.  Les inscripcions es tancaran el dia 
      10 d’octubre de 2022.

2. Es poden inscriure per:

a. Correu electrònic: casals@firagran.com

b. Presencialment
Francisco Giner, 27 (baixos) 08012 Barcelona 
(de dilluns a divendres de 9h a 14h i de 15h a 18h)

c. Telèfon: 93.238.68.68

QUOTA D’INSCRIPCIÓ: 
GRATUÏTA

INFORMACIÓ
Per a més informació consultar 

a la web www.firagran.com 
o trucar al telèfon de FiraGran: 93.238.68.68 


