
 

BASES 2016 5a Dancing Country Mutuam  
 

En el marc de la 12a edició de la Jornada No Jubilis la Memòria 

que organitza la Fundació Mutuam Conviure, us presentem un any 

més el concurs Dancing Country de Mutuam. 
 

Contacte i Coordinació Dòmino  

Iris Domingo  93 247 94 40 ext. 5078 / Fax: 93 547 88 26  

Mòbil 630 25 49 67   iris.domingo@mutuam.com 

Horari de Contacte: de Dilluns a Divendres de 9 a 14h 

 

 

QUI POT PARTICIPAR?  

Usuaris sèniors de casals, centres, associacions o entitats de gent gran de la ciutat de 

Barcelona, que practiquin country o line- dance. 
 

COM PARTICIPAR-HI? 
Un cop inscrita l’entitat i tots els grups s’han de preparar una coreografia de lliure elecció 

que un jurat valorarà i d’on sortiran els 5 grups finalistes que passaran a la Gran Final, el 
dia 7 de juny a l’ auditori AXA - Illa Diagonal, on es coneixerà el grup guanyador. 

 

 
FASE  CLASSIFICATÒRIA  
Els casals participants hauran de preparar una coreografia lliure de màxim, 2 minuts de 

durada. Cada grup haurà de gravar la seva actuació en format vídeo i enviar per correu 

electrònic a l’organització: inscripcions@mutuam.com   o bé lliurar un pen-drive amb la 

gravació a Grup Mutuam, al carrer Provença 392, 7a planta, 08025 Barcelona La gravació la 

podrà fer el monitor  o animador del casal o un membre de l’equip de l’organització, en cas 

de ser realment necessari. L’arxiu que ens enviïn, haurà d’indicar el nom del Casal. 

La data màxima per enviar les gravacions serà divendres 13 de maig. A partir d’aquesta 

data totes les coreografies rebudes es valoraran i el 20 de maig es comunicarà el nom dels 

5 grups finalistes, a través de la pàgina Facebook i la Web de Grup Mutuam. Es notificarà 

per correu electrònic als 5 guanyadors. 

 
Criteris de valoració  
1. En aquesta fase el nombre de participants és indefinit. Hi poden participar tots els 

integrants de la classe habitual. Si en algun casal o centre hi haguessin dos professors o 

més, es podrien presentar diferents grups  per separat. El professor podrà participar, però 

només de suport i la seva presència no es tindrà en compte en la valoració.  
 

2. Coordinació . Tot el grup haurà de ballar la mateixa coreografia, demostrant un bon 

aprenentatge i memorització de les passes. 



 

3. Uniformitat. Un correcte  desplaçament per la pista, individualment i en relació a la 

resta del grup. Hauran de mostra una bona coordinació i orientació respecte l’espai, 

especialment en  els canvis de paret. 

4. Sentit del ritme: relació entre passes de ball i música. 

5. Bona entesa del grup: l’execució dels moviments, la seguretat en l’execució, l’ambient                

d’unitat dels components i la simpatia i alegria seran també molt ben valorades. 

 

FASE FINAL: Gran Final  7 de juny 
 

Es celebrarà  a l’Auditori AXA-Illa Diagonal. Els finalistes podran assajar les coreografies al 

mateix auditori, equipat amb vestuaris, camerinos i serveis, per assajar i canviar-se. S’ 

informarà dels detalls  als 5 grups finalistes que tindran en compte: 

La composició. Els grups finalistes no tindran més de 12 persones inclòs el professor. 

La música de lliure elecció. Cançó única que no excedeixi els 3 minuts. No s’acceptarà 

cap mix o popurri. Una setmana abans de la final s’haurà d’entregar la música a la 

organització. 

La Coreografia lliure. Coneguda o inventada.  

 

Criteris de valoració 
Un jurat format per professionals, aficionats i espectadors valorarà els següents aspectes: 

1. Unitat del grup, l’alegria i diversió durant l’execució de la coreografia. 

2. Vestuari uniforme, original, ben pensat i ambientat.  

3. Creativitat coreogràfica i música triada i la relació existent entre les dues. 

4. Espectacularitat del ball 

 
Guanyadors 
S’obsequiarà a tots els components del grup guanyador, amb l’estada pagada al “Spanish 
Event” que s’organitza a Lloret de Mar els dies  18,19 i 20 de novembre de 2016. Aquest és 

l’esdeveniment anual més important del món del country: concerts, actuacions, concursos, 

exhibicions i classes, pels aficionats i professionals que s’hi dediquen i el practiquen. 
 

Dels 5 finalistes, sortirà el 1r, 2n i 3r. classificat, que rebran un trofeu simbòlic com a 

finalistes d’aquesta edició. Tots els casals participants també rebran un trofeu simbòlic. 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: L’organització es reserva el dret de publicació dels vídeos que ens facin arribar els 

casals a la fase prèvia, així com les fotografies que l’organització faci durant l’acte, que 

podran ser publicats als canals digitals de Grup Mutuam: blog, xarxes socials, web i 

newsletters, per tal de promocionar la jornada “No jubilis la Memòria 2016”. En cas 

d’oposar-se a la publicació d’aquest contingut en els nostres canals de comunicació, els 

agrairíem que ens ho facin saber a la següent adreça electrònica: lopd@mutuam.com 


