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DE LES BORGES BLANQUES

PROGRAMA

18.00 h Rebuda i acreditació dels participants al 
Centre Cívic de les Borges Blanques

18.30 h Inici del Concurs en la modalitat de la 
primera categoria

19.30 h Visita al campanar

20.30 h Sopar als jardins del Terrall 

Per als participants el sopar és  gratuït. Els 
acompanyants i el públic en general s’han 
de treure un tiquet de 5 € a l’Ajuntament de les 
Borges Blanques abans del 21 de juliol 
que inclou entrepà, beguda i gelat.

21.30 h Inici del Concurs en la modalitat de la 
segona categoria a l’esglèsia parroquial Assumpció 
de Maria

23.00 h Entrega de premis a l’Església i cloenda a 
càrrec de l’alcalde de les Borges 
Blanques

25 de juliol de 2015



BASES

1. L’Ajuntament de les Borges Blanques convoca el 1r. 
Concurs de Repic de Campanes, que se celebrarà el 
dissabte 25 de juliol de 2015, amb la col·laboració del 
Consell Comarcal de les Garrigues, el Centre d’Estudis 
de les Garrigues, la Parròquia de les Borges Blanques i 
els campaners de les Borges Blanques.

2. El Concurs consta de dues categories: 
- Primera categoria: campaners menors de 18 anys. 
- Segona categoria: campaners majors de 18 anys. 

3. Hi poden participar un màxim de 25 inscrits: un 
màxim de 10 campaners en la primera categoria i un 
màxim de 15 en la segona. La selecció dels 
participants es farà per ordre d’inscripció.

4. Els repics de campanes són lliures, cadascú 
disposarà de 6 minuts per desenvolupar  dos repics. 

5. El jurat tindrà en compte un seguit de criteris sobre 
els repics. Valorarà el repic més original, el més 
melòdic,  el més ben tocat, etc

6. Termini d’inscripció: la data límit d’inscripció és el 
dimarts 21 de juliol de 2015 i cal inscriure’s a 
l’Ajuntament de les Borges Blanques (carrer del 
Carme, 21, 25400, les Borges Blanques). 

També es pot fer la inscripció per telèfon (973142850)  
o per correu electrònic
(cultura@lesborgesblanques.cat) i cal especificar-hi: 
“1r Concurs de Repic de Campanes de les Borges 
Blanques”, el nom i els cognoms, el DNI, l’adreça 
postal, el telèfon de contacte, el municipi i el correu 
electrònic.

 

7.  Hi haurà tres premis per categoria. 
Primera categoria: 
Primer classificat, 100 €
Segon classificat, 50 €
Tercer classificat, 25 €

Segona categoria: 
Primer classificat, 300 €
Segon classificat, 200 €
Tercer classificat, 100 €

Tots els participants inscrits rebran un diploma 
de participació.

8. El jurat estarà format per personalitats 
relacionades amb el món campaner.  El veredicte del 
jurat és inapel·lable i es farà públic el mateix dia un 
cop finalitzat el repic de tots els participants. 

9. Qualsevol altra circumstància no prevista en 
aquestes bases l'ha de resoldre l'organització 
d'aquest concurs.

10. El fet de concursar implica la total acceptació 
d'aquestes bases.

En nom de l'Ajuntament, em plau convidar-vos 
al 1r Concurs de Campaners de les Borges 
Blanques.

Em satisfà poder presentar-vos un nou 
esdeveniment cultural de la ciutat, perquè hem 
de fer tot el possible per continuar impulsant 
les nostres tradicions més arrelades i donar-les 
a conèixer, alhora que hem de promocionar tot 
el que des d'aquest magnífic territori podem 
oferir al món.

En aquest sentit, és un orgull per a les Borges 
aconseguir fer sentir l'agradable so del repic de 
les nostres campanes, posades en mans de 
campaners d'arreu, com feien els nostres 
avantpassats.

Aprofito, doncs, aquestes línies per expressar 
l'enhorabona i donar les gràcies als Campaners 
de les Borges Blanques per aquesta nova 
proposta. A més d'atreure visitants, aquesta 
jornada ens ajudarà a mantenir ben viu el 
patrimoni històric de la nostra població, que 
sempre ens acompanya en les festivitats 
assenyalades i en els rituals i les celebracions.

Enric Mir i Pifarré

Alcalde
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