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CONCURS DE COLLES 2.0
VALLS 2011

Ens plau presentar-vos el primer concurs de Colles 2.0 que es durà a terme durant la ballada que 
es farà a Valls, el dia 20 de març, dins els actes de la Cloenda del Campionat de Catalunya 2010.

L’objectiu d’aquest concurs és bàsicament oblidar-se de les tensions que hi ha entre les colles 
(tensions sempre ben enteses des del punt de vista de l’esportivitat) i passar una estona divertida 
i conèixer gent del món sardanista d’arreu dels Països Catalans.

La mecànica del concurs és la següent:

✓✓ Tothom qui vulgui prendre part en el concurs, s’haurà d’inscriure de manera INDIVIDUAL 
(és a dir, no com una colla), indicant clarament la seva localitat i colla en la que balla o ha 
ballat.

✓✓ Amb la gent inscrita, l’organització muntarà Colles 2.0 el més heterogènies i aleatòries 
possibles (s’evitarà que en una mateixa Colla 2.0 hi hagi gent de la mateixa colla de 
competició i localitat).

✓✓ A mesura que l’organització vagi muntant les Colles 2.0, aquesta comunicarà a tots els 
participants qui són la resta de components de la seva Colla 2.0 i li donarà les seves dades 
de contacte.

✓✓ Mitjançant les xarxes socials, el messenger,  el correu electrònic, etc... tots els components 
de la Colla 2.0 s’hauran de posar en contacte per escollir un NOM per a la seva Colla 2.0, 
un CRIT DE GUERRA, i un UNIFORME (l’uniforme pot ser tan senzill o complicat com 
es vulgui, per exemple, pot consistir simplement en portar una gorra o un mocador vermell, 
o en anar disfressats dels personatges d’Star Wars... visca l’imaginació!).

✓✓ Abans del 20 Març, cada una de les Colles 2.0 haurà de comunicar a l’organizació el 
Nom escollit per a la colla. L’organització comunicarà abans d’aquesta data, la sardana que 
es ballarà i la enviarà a tots els participants en format .mp3.

✓✓ El dia 18 de Març, durant la ballada del matí de la Cloenda de Valls, es realitzarà un galop 
d’entrada, per parelles, durant el qual les Colles 2.0 hauran d’anar cridant el seu crit de 
guerra. Es permetrà una mica de rauxa durant el galop, però sempre sense perdre l’ordre.

✓✓ A continuació les Colles 2.0 es col·locaran al nombre assignat, i quan siguin presentades 
per megafonia, també hauran de cridar el seu CRIT DE GUERRA.

✓✓ Les Colles 2.0 ballaran la sardana de lluïment que se’ls haurà comunicat, interpretada 
per la cobla. Cada colla haurà d’interpretar i repartir la sardana des de dins. La sardana 
s’haurà de ballar obert de braços, com qualsevol sardana de competició.

✓✓ La següent sardana de la ballada serà de germanor per a totes les Colles 2.0 i resta de 
gent acompanyant i del públic.

✓✓ A continuació la ballada continuarà normalment i finalment es realitzarà l’entrega de 
premis.



   
  
  

 
  
  

  
     

 Altres coses a tenir en compte:

✓✓ En el concurs de Colles 2.0 no es valorarà tant el conjunt, la interpretació i la correcció ballant 
com el NOM, el CRIT DE GUERRA, l’UNIFORME i en general, el “BON ROTLLO” que 
hagi després la Colla 2.0 durant el concurs.

✓✓ Es crearà una pàgina al Facebook on totes les Colles 2.0 podran anar presentant-se, provocar 
a les altres colles i fer bullir l’olla els dies previs al concurs (sempre amb respecte i “bon 
rotllo”). També es crearà un HASHTAG de Twitter.

✓✓ Les colles seran de 5 ó 6 parelles depenent de les inscripcions.
✓✓ Segons les inscripcions s’establiran 2 o més categories per edats.
✓✓ Al concurs s’hi pot inscriure qualsevol que sàpigui ballar sardanes i tingui més de 12 anys.
✓✓ Per motius d’espai, les places seran limitades per rigorós ordre d’inscripció.
✓✓ La inscripció serà gratuïta.

Per inscriure’s al concurs cal enviar un correu electrònica a l’adreça:
ciber.colles.valls@gmail.com

amb les següents dades:
✓✓ Nom i Cognoms
✓✓ Població
✓✓ Colla (o colles) amb la que balla, ha ballat o està relacionat d’alguna manera. (si s’escau)
✓✓ Edat
✓✓ Telèfon mòbil
✓✓ Adreça de Correu electrònic
✓✓ Adreça de Correu relacionada amb el Messenger (si s’escau)
✓✓ Adreça de Correu relacionada amb el Facebook (si s’escau)
✓✓ Altres xarxes socials que utilizis i dades de contacte per trobar-t’hi (s’hi s’escau)

Si ets un apassionat de la sardana, vols conèixer gent com tu i vols passar una estona 
divertida, no dubtis ni un segon i apunta’t!

Per qualsevol dubte o aclariment, envia un e-mail a: ciber.colles.valls@gmail.com

T’hi esperem!!!

la cloenda, l´has de viure



   
  
  

 
  
  

  
     

CLOENDA CAMPIONAT 2010

l´has de viure
VALLS, 20 MARÇ 2011

 ✓ 2/4 d’11 del matí Recepció de Colles a l’estand d’informació (Instal·lat a la plaça del 
Blat)

 ✓ 11 del matí Recepció per part de l´Ajuntament de Valls  a la Junta de la Unió de Colles 
Sardanistes de Catalunya

 ✓ 2/4 de 12 Degustació de la Calçotada. I mostra de salses de Calçots, Ballada del bestiari 
festiu, El Gegant del Calçot,La Mulasa de Valls i altres.

 ✓ 12 del migdia Ballada de Sardanes. i Concurs de Colles 2.0 
Amb la Cobla Reus Jove

 ✓ 2 del migdia  Dinar de Germanor a la sala Kursaal

 ✓ 4 de la tarda Acte de Cloenda a la Sala  Kursaal.
Repartiment de Premis del Campionat de Catalunya de Colles Sardanistes 2010 i  
Campionat de les Comarques Tarragonines

A continuació Fi de Festa
Ball de Cloenda

Durant el matí es podrà pujar al campanar mes alt de Catalunya a l’Església  
de St Joan.
El campanar de l´esglesia de St Joan és tot un ímbol de la ciutat.La seva espectacular alçada 
74 metres,el converteix en el campanar més alt de totes les esglésies parroquials de Catalunya 
i es un privelegiat mirador del Camp de Tarragona.Nomes es pot puijar en ocasions molt 
especials.



   
  
  

 
  
  

  
     

MENÚ
PRIMER PLAT

Amanida de Pasta 

SEGON  PLAT
Pollastre al forn amb patates xip 

POSTRES
Pastís de sant Marc 

BODEGA 
Vi negre D.O. Terra Alta 

Aigua Mineral. 
Cafès 

Preu per persona: 17 €

INFANTIL
PLAT ÚNIC

Macarrons a la Bolonyesa i Llom enpanat

POSTRES
Gelat

Aigua i Refrescos

Preu per persona 9 €

DESGUSTACIÓ DE CALÇOTADA
Calçots, salsa, pa, vi, taronja i Pitet

Preu de degustació  8 €

Fer ingres al numero de compte 2100 0021 50 0200493758 de la Caixa de Pensions 
i passar un mail  amb  el numero de persones a cloenda2010@gmail.com 


