
 

BASES 
 

Convocado pola Concelleria de Cultura do Concello de Vilagarcía de Arousa, a Festa dos 

Maios de 2023 celebrarase o DÍA 1 DE MAIO ÁS 11:30 H. NA PRAZA II REPÚBLICA*, de 

acordo coas seguintes bases: 

 

 1   Poderán concorrer unidades familiares, asociacións (culturais, MM.RR., veciñais�)e  

centros educativos (SÓ PODERÁ PARTICIPAR  ANPA OU A DIRECCIÓN DO CENTRO) de 

Vilagarcía que o desexen sen limitación de número de persoas (que se fixará segundo as 

categorías) ou idade.  

 2   A inscrición deberá facerse nas oficinas da Concellería de Cultura (Auditorio de Vilagarcía) 

DENDE O DÍA 28 DE MARZO ATA ÁS 13:00 H. DO DÍA 17 DE ABRIL 2023. 

Os participantes deberán sinalar o nome do maio, número de participantes e, se é o caso, 

acompañar a letra da cántiga. 

 3  Só se poderán presentar por unidade familiar e asociacións culturais, MM.RR. veciñais�) e 

centros educativos UN MAIO POR CADA MODALIDADE. 

 4  As modalidades de participación e as compensacións económicas da Festa dos Maios 

2023 serán as seguintes. 

MODALIDADE 
 

Nº PERSONAS 

SEN LETRA 
 
 

CON LETRA 
MINIMO 10 

PARTICIPANTES 

CON LETRA 
MÁIS DE 25 

PARTICIPANTES 
 

CÓNICO 
 
 

ARTÍSTICO 
 

 
80€ e rosca 

 
80€ e rosca 

 

 
100€ e rosca 

 
100€ e rosca 

 
150€ e rosca 

 
150€ e rosca 

 
 

Nº PERSONAS SEN LETRA CON LETRA 

MÍNIMO 4 

 

 
CRUZ DE MAIO 

 
CAIXAS 

 
BARCOS 

 
 rosca 

 
rosca 

 
rosca 

 
40€ e rosca 

 
30€ e rosca 

 
30€ e rosca 

 

 

 

 

 



 

 5   As letras das cántigas deberán ser interpretadas e mostradas ao público sobre o escenario 

situado na explanada na PRAZA II REPÚBLICA 

ASIMESMO, DEBERÁ ENTREGARSE UNHA COPIA DAS LETRILLAS NA CONCELLERÍA 

DE CULTURA ANTES DO D1 DE MAIO, DÍA DE CELEBRACIÓN DO EVENTO. 

 6  Os participantes deberán ter os maios expostos na Praza II República ás 11:00 horas do 1 

de maio, e deberán permanecer alí como mínimo ata as 20:30 h. 

O Concello pasará a recoller o/os maio/os a quen o solicite na ficha de inscrición, ese día pola 

mañá, e tamén os retirará o día 2 de maio. Aquelas persoas, asociacións ou centros 

educativos que queiran retiralos o día 1 a partir das 20:30 horas, deberán facelo cos seus 

propios medios. 

 7  Os participantes que interpreten  as cántigas deberán estar na Praza II República as  11:15 

hs. onde se realizará o  sorteo da  orde de actuación. 

 8  O pagamento dos mesmos faráselle ás persoas ou entidades que figuran na ficha de 

inscrición do concurso, mediante transferencia bancaria (o número de conta deberá 

indicarse obrigatoriamente na ficha de inscrición, acompañado de certificado bancario da 

mesma). 

 9   Recoméndase a utilización dos materiais tradicionais na construción dos maios, polo 

tanto, solicítase dos participantes que non empreguen materiais plásticos, metálicos, etc. 

 10  Calquera dúbida presentada será resolta pola organización do acto e os participantes 

deberán atender en todo momento  as súas instrucións. 

 11  A organización resérvase o dereito de non dotar económicamente os traballos que 

presenten unha baixa calidade e que non reúnan os requisitos mínimos esixidos. 

 

Os participantes aceptan íntegramente as presentes bases. 

 

En Vilagarcía de Arousa, 27 de marzo 2023. 

 

 

 

 

 

* EN CASO DE MAL TEMPO, ESTES ACTOS TRASLADARÁNSE Á PRAZA DA PEIXERÍA. 


