
XII JOCS POPULARS 

- INSCRIPCIONS: fins dia 6 de juliol de 2011 per mail a 
sescolles2009@gmail.com.  

- INDUMENTÀRIA: Com cada any els membres de les colles han de dur una 
camiseta blanca i el mocador del seu color i el Jurat una camiseta negra. 

- JURAT: Enguany el jurat serà un membre de cada colla, per la qual cosa, 
convocam només un membre de cada colla a la Sala de Plenaris de 
l’Ajuntament el proper dijous, dia 7 de juliol a les 21 hores (és obligatori per 
participar que un membre de la colla faci de jurat).  

- PLAY-BACK: 

* S’ha d’enviar la música per mail sescolles2009@gmail.com fins dia 7 de 
juliol, és la data màxima per enviar-ho i tenir temps de preparar el cd pels 
tècnics. Les puntuacions enguany seran diferents i es recomptaran els 
números de vots, en lloc de puntuar-ne només tres com els altres anys. 

- DECORACIÓ: 

Enguany, no està permès penjar pancartes travessades als carrers ni 
d’altres tipus de decoració que no siguin banderoles a les finestres. No 
estarà permés res més. Es donaran deu punts a les tres colles que el jurat 
consideri que ha posat més color a les finestres del poble 

Es podrà començar a penjar després del play-back, no abans i s’ha de 
llevar com a molt tard el dia 24 (l’endemà del sopar a la fresca) ha d’estar 
tot retirat. 

Qualsevol incumpliment d’aquestes normes significarà desqualificació. 

- JOCS DIA 16 DE JULIOL: 
 

• Carreres de sacs (ja sabeu com funciona!). 10 punts per al 
guanyador de cada carrera. 

• Ferradura: 10 persones com a màxim dins el recinte del joc. Punt per 
encert. 

• Corda: grups de cinc persones que estiraran sa corda. 10 punts per al 
guanyador. 5 punts si s’empata. 

• Cèrcol: Una persona per colla. No val alçar el cèrcol de terra. 10 
punts per al guanyador de cada carrera. 

• Hula hoop: Un membre de cada colla ha de fer rodar el “hula hoop” a 
la cintura, es faran grups de cinc i guanyarà del grup és que més 
temps el faci rodar. 10 punts 

• Prova sorpresa: Ja vos n’informaran a la zona de joc. 



• Pal ensabonat: un intent per colla. 10punts pel qui arribi al gall. 5 
punts pel qui arribi a la meitat. 0 punts pel qui no arribi (Vos pregam 
que deixeu espai pel jugador i no vos acaramulleu davall el pal). 

MOLT IMPORTANT: 

• En començar cada joc, com sempre, es treurà un número per saber la 
colla que comença, els números s’adjudicaran per estricte ordre 
d’entrada. 

• El play-back comença amb la colla guanyadora de l’any passat i les 
altres successivament, dia 7 vos en passarem l’ordre de sortida per 
e-mail. 

• Passau aquest paper a tots els membres de la vostra colla. 
• Col.laborau amb el jurat. 
• Pensau que aquests són uns jocs per a adults i no per a infants (els 

menors de 16 ANYS ni poden participar ni poden estar dins el recinte)  
• En el que es refereix al tema aigua i altres líquids versemblants, 

procurau no ferir als que no juguin, ni ferir façanes, portes, finestres, 
equip de so, informàtic, escenari, etc. 

• Només hi pot i hi ha d’haver un representant per cada colla dins la 
zona de joc, respectau els espais, tant del tancat com el del jocs. 

• Pensau en el medi ambient i duis tassons reciclables. Davant el Bar 
Espanya s’hi situaran uns quants contenidors, feis-ne bon ús i no 
deixeu el terra ple de brutícia (botelles, tassons, papers, trossos de 
roba, etc...) 

• Enguany s’eliminen les penalitzacions i bonificacions, per tant el que 
procedeixi a l’incumpliment serà directament desqualificat. 

• Pensau que fins ben entrada la fosca no podreu veure la pissarra, per 
tant, si tenim tots un poc de paciència, tot funcionarà millor. 

MOLTES GRÀCIES A TOTS PER LA VOSTRA COL.LABORACIÓ I PENSAU QUE 
AIXÒ ÉS UNA FESTA PER A TOTS I QUE SE FA GRÀCIES A TOTS ELS QUE HI 
PARTICIPAU. 

 

Com sempre per a dubtes i/o problemes, adreçau-vos a 
sescolles2009@gmail.com o al telèfon 971620131 – ext. 12.  


