
FESTA MAJOR DELS BLANCS i BLAUS DE

GRANOLLERS 2019

BASES PER AL JURAT

PRIMERA:

El Jurat de la Festa Major és un òrgan de decisió  amb l’objectiu que dictamini quina de
les dues colles, Blancs o Blaus, és la guanyadora de la Festa Major 2019.  La colla
guanyadora obté com a premi escollir el pregoner de la Festa Major de l'any següent.

SEGON:

El Jurat de la Festa Major estarà integrat per 7 persones:

.- 1 persona escollida per la colla dels Blancs

.- 1 persona escollida per la colla dels Blaus

.- 5 persones escollides per l’Ajuntament de Granollers vinculades al món associatiu,
festiu, cultural o econòmic de la ciutat.

Es tindrà una cura especial perquè la composició final de les persones escollides per
fer de Jurat de la Festa Major, mantingui un equilibri pel que fa a les simpaties cap a un
color o un altre. Una persona que hagi format part del Jurat en altres edicions, podrà
repetir sempre que no ho hagi estat l'any anterior. 

Els membres del jurat no han de saber quins altres membres formen part d’aquest, fins
el darrer dia en el transcurs del veredicte.

Secretari/ moderador: desenvoluparà aquestes funcions amb veu i sense vot, el cap del
Servei de Cultura o persona en qui expressament delegui, el qual aixecarà acta del
veredicte que resulti de les deliberacions. 

TERCERA:

Els membres del Jurat tindran l’obligació d’actuar anònimament en tots els actes on
assisteixin i  s'han de comprometre a assistir al màxim d'actes possibles que organitzen
les colles de Blancs i Blaus, del dissabte 24 d’agost al diumenge 1 de setembre. 

Es  convida  especialment  als  membres  del  Jurat  a  assistir  a  la  festa  de  la  festa,
(presentació oficial de la Festa Major de Blancs i Blaus)  



QUARTA:

Les colles de Blancs i Blaus elaboraran una presentació de la seva festa, en el format
que considerin oportú (dossier paper, audiovisual, APP,...)

CINQUENA:

A cada membre del Jurat se li lliurarà el material necessari per poder portar a terme la
seva tasca (bases del Jurat, programa, presentació de la festa de cada colla,...).

El Jurat es reunirà el darrer dia de la Festa Major que enguany serà el diumenge 1 de
setembre  després  del  Concurs  de  rajolers,  a  la  sala  de  plens  de  l'Ajuntament  de
Granollers (plaça de la Porxada 6.) 

Durant  aquesta  reunió  es  posaran  en  comú  tots  els  aspectes  que  s'hagin  pogut
extreure de l’actuació d’ambdues colles i s'emetrà un veredicte que serà inapel·lable i
que, en cap cas, podrà ser d’empat.

En aquesta reunió hi seran presents, sense veu i sense vot, un membre de comissió de
cada colla i els professionals de Cultura responsables de l’avaluació tècnica de la festa.

Tots els membres presents en la deliberació,  hauran de dipositar  els  seus telèfons
mòbils  a  l’entrada  de  la  sala  i  mantenir  la  confidencialitat  fins  l’anunci  de  la  colla
guanyadora.

SISENA:

Els membres del Jurat hauran de regir-se en la seva avaluació i posterior veredicte pels
criteris  que s’assenyalen a continuació, considerant-los de manera global:

Actes de creació. El Jurat ha de copsar quina colla ha mostrat de manera més clara els
valors següents. 

• DIVERSITAT. Quina de les dues ha inclòs en la seva programació major varietat
de formats dels actes i de públic a qui van adreçats (tenint en compte tant edats,
com interessos, gènere, cultures...)

• PARTICIPACIÓ. Quina de les dues colles ha promogut més la participació activa
dels assistents (independentment del volum de participants) en els actes que ha
realitzat, així com l’animació dels actes.

• ORGANITZACIÓ. Quina  de  les  dues  colles  ha  mostrat  major  capacitat
d'organització,  coordinació, puntualitat,...  en  els  actes  que  han  desenvolupat
(sense tenir en compte els recursos materials emprats).

• INNOVACIÓ. Quina de les dues colles ha presentat actes nous o bé ha millorat
actes propis que poden qualificar-se de novedosos, els quals responguin a una
manera de presentar les coses diferents al que és habitual.



Les proves de competició seran les següents:

• Estirada de corda infantil
• Estirada de corda d’adults
• Passada de rajoles infantil
• Passada de rajoles d’adults
• Campionat d'escacs
• Concurs de rajolers
• Campionat de futbolí
• Campionat de dòmino
• Correvent infantil
• Correvent adult
• Llançament de rajoles

SETENA:

El sistema de deliberació serà el següent:

Abans de començar la deliberació, cada membre del Jurat rebrà un document amb el
resultat de les proves de competició i un altre document amb els valors abans descrits.

Es facilitarà al jurat dues cartolines i es demanarà que de forma secreta cadascú anoti
a  la  cartolina  REFLEXIÓ,  quina  colla  creu  que  ha  de  guanyar  la  Festa  Major.
Seguidament  cada  membre  del  jurat  guardarà  aquesta  cartolina  i  s'iniciarà  la
deliberació.

Es disposarà d'un temps màxim de 10 minuts per que cada membre del Jurat pugui
argumentar  per  escrit  quina  colla  creu  que  ho  ha  fet  millor,  d’acord  amb  la  seva
percepció i vivència de la festa, a partir de la seva presència als diversos actes.

Una vegada finalitzat aquest termini s'obrirà un torn de paraula on cada membre del
Jurat disposarà de 5 minuts per exposar en veu alta la seva valoració i poder debatre el
resultat.

Si un cop acabat aquest procés de deliberació ja es té clar quina de les colles és la
guanyadora, el secretari anunciarà el resultat.

En el cas que una de les persones del Jurat, per força major, no pogués assistir a la
deliberació, no podrà delegar el seu vot. Si la situació comporta un empat, només en
aquesta  circumstància,  es decidirà  quina de les colles es  la  guanyadora,  tenint  en
compte el resultat de les proves de competició. El resultat serà l’emès pel Jurat present.

Les opinions expressades pels membres del Jurat durant el procés de deliberació no es
faran públics. Només es farà públic el veredicte final i un text de motivació realitzat pel
secretari del Jurat.


