
RESPONSABLES DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA 

 

L’organització dels diferents campionats de Catalunya, a més de la implicació 
de les entitats de les localitats on es fan els diferents concursos i de les 
persones que accepten la tasca de fer de jurat, implica la dedicació altruista 
durant tota la temporada dels membres de l’àrea de campionat, del 
responsable de la selecció de jurats i també el suport logístic de la Secretaria 
Administrativa de la UCS. 

L’actual equip de l’àrea de campionat està format actualment per 3 persones: la 
responsable de l’àrea, la seva adjunta i un tercer membre de suport. Dos 
d’aquests tres membres, la responsable i la seva adjunta, ens han anunciat 
que, en un cas per raons laborals i en l’altre per raons familiars, de cara a la 
temporada propera no podran continuar assumint aquesta responsabilitat. 

Per tant, la continuïtat dels Campionats de Catalunya per als anys propers 
depèn de que es puguin substituir adequadament aquests responsables. 

Les principals tasques a realitzar pel responsable de l’àrea de campionat són 
les següents: 

- Planificació del campionat en totes les categories, amb l'ajuda de les 
territorials. 

- Coordinació amb l’organitzador i control de les sardanes a interpretar. 
- Distribució i ordenació de les colles de campionat en les diferents tandes 
- Presència física, com a delegat, en tots els concursos que siguin de 

campionat de Catalunya, en coordinació amb el delegat territorial si el 
concurs és també vàlid per al campionat territorial corresponent. En els 
casos de duplicitat de concursos el mateix dia, o d’impossibilitat de 
desplaçament del responsable principal, l’adjunt hauria d’assumir 
aquestes funcions. 

- Coordinar la recepció de les puntuacions donades per cada jurat i la 
correcta transcripció de cara als resultats de cada sardana i, a manca de 
Delegat Territorial, del concurs en general. 

- Comunicar els resultats de cada sardana, al final del concurs. 
- Resoldre els problemes que puguin plantejar-se durant el 

desenvolupament del concurs i, si cal, comunicar-los al Comitè de 
Competició i/o a la Junta de la UCS, quan calgui que hi intervinguin per a 
la resolució final. 

- Revisió i confecció de les classificacions, dels concursos i actualització 
periòdica de l'estructura del campionat. 

- Assistir, com a membre de junta, a les reunions mensuals de la Junta de 
la UCS. 

Les principals tasques de l’adjunt al responsable de l’àrea de campionat són les 
següents: 



- Substituir el responsable, en totes les seves funcions durant el 
desenvolupament del concurs, en cas de concurrència de concursos el 
mateix i/o impossibilitat de desplaçament del responsable 

- Ajudar el responsable en les tasques prèvies de preparació de cada 
concurs de campionat de Catalunya 

- Ajudar al responsable en aquells concursos que, per la seva complexitat, 
aconsellin que hi hagi presència física tant del responsable com de 
l’adjunt. 

- Seria també convenient, però no imprescindible, que formés part de la 
junta de la UCS i assistís a les seves reunions. 

Les condicions que seria aconsellable que complissin tant el responsable com 
l’adjunt de l’àrea de campionat són les següents: 

- Ser major d’edat. 
- Estar o haver estat vinculat amb el món de la sardana esportiva, sigui 

com a dansaire, com a capdanser, o com a responsable d’alguna entitat, 
durant un mínim d’anys. 

- No ser dansaire actual de colla que participi, si més no de manera 
continuada, en el campionat de Catalunya. En qualsevol cas, si això no 
es compleix, no seria un tema inhabilitant, però, quan actués la seva 
colla, hauria de ser necessàriament l’adjunt qui assumís les tasques de 
delegat i de responsable de campionat en aquells concursos. 

- Conèixer adequadament i estar familiaritzat amb les Bases del 
Campionat de Catalunya. 

Des de la UCS fem una crida a totes les colles, tant a les de campionat com a 
les que no hi participen, fins i tot les passives,  i a tots el dansaires, ex 
dansaires i responsables de colles per a trobar les persones idònies per a 
ocupar els dos càrrecs indicats. 

Els interessats, sou pregats de posar-vos en contacte amb la Secretaria de la 
UCS abans del 12 de desembre.  

Igualment, us agrairem que, si coneixeu algú que, en la vostra opinió, pugui 
assumir adequadament aquestes tasques, ens ho comuniqueu perquè, des de 
la UCS, puguem posar-nos-hi en contacte. 

 


