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BASES  DEL  

“III MEMORIAL MIQUEL RUIZ GRACIA” 

–DESPERTÀ TRADICIONAL DE DOLÇAINA I TABAL – 

____________________ 

Dissabte 30 d’abril de 2016 a les 8:30 h.  

A Beniarjó 

____________________ 

SENTIT DE L’ACTE 

L’A. C. de Dolçainers i Tabaleters de La Safor-UPG, amb la intenció de 

promocionar la Música Tradicional –especialment, la que es realitza amb dolçaina i 

tabal– i per tal de revitalitzar un costum tradicional com és el de la Despertà amb música 

dolçainera, convoca aquesta “III MEMORIAL MIQUEL RUIZ GRACIA”. Despertà Tradicional 

Així mateix, l’associació ha volgut que aquest acte fos un memorial en record de 

la figura del nostre estimat company dolçainer Miquel Ruiz, gran impulsor de la Música 

Tradicional a la nostra comarca. 

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA 

1. L’acte consistirà a realitzar una despertà pels carrers de  Beniarjo  dissabte 30 

d’abril de 2016 a  les 8:30 h. 

 

2. La despertà serà realitzada per parelles compostes per un dolçainer i un 

tabaleter.  
 

Nota: només s’admetran duets, sense possibilitat de cap altra mena d’agrupació. 

 

3. El repertori haurà de ser específicament de dianes. 
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4. Els duets aniran eixint de la plaça amb uns minuts de separació. 

 

5. Una vegada acaben de tocar totes les parelles, contarem am la col laboracio de 

Ximo Vidal i el grup de danses Trapig despres tocarem tots juns la Muxaranga i 

en acabar  hi haurà un esmorzar de germanor per a tots els participants. 

 

 

6. La inscripció i l’adquisició de tiquets es poden fer a través dels següents: 

nº telèfon: 605392938  
                 
 

S’haurà d’especificar nom i cognoms dels membres del duet, un telèfon i un 

correu electrònic de contacte; si es vol, hom pot fer constar agrupació, colla, etc., 

a la qual es pertany –si és que se’n pertany a alguna. 

 

 

Nota: la convocatòria està destinada a persones no a associacions. 

7. El termini d’inscripció serà fins el 27  d’abril de 2016. 

 

 

 

Col labora                                                                            Organitza                               
                     

- Grup de danses Trapig                          A. C. de Dolçainers i Tabaleters  

-  Ximo Vidal  ( Pluja Teatre )                     de La  Safor U.P.G                                                 

       

Regidoria de Cultura i Educació. 
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