
IrCONCURS 
DE COMPOSICIÓ CORAL 

FESTA MAJOR DEL BARRI DE SANT ANTONI 

BASES 
1 L'objectiu del concurs és incentivar la creació d'un 
repertori per al cant coral que ajudl a potenciar-lo i a 
donar-li mes projecció dins del marc d'aquesta ex-
pressió musical a casa nostra. 

2 Les obres presentades serán origináis i inédites. 
Queden excloses les harmonitzacions i els arranja-
ments. Queden també excloses les obres premiades 
en altres concursos. 

3 Cada compositor és responsable del lliure ús deis 
textos utilitzats. I en tot cas es respectaran els drets 
d'autoria recolllts en el Reial Decret Legislatiu 1/1996, 
de 12 d'abril de Propietat Intel-lectual. 

4 Tema: lliure. 

5 Idioma: cátala. 

6 Duració: no podrá ser inferior a dos minuts ni su
perior a cinc minuts. 

7 La composició estará pensada per ser interpreta
da per cors amateurs de nivell mitjá. 

8 E s tractará d'una composició per a cor mixt a tres 
o quatre veus a cappella i es podrá incloure l'acom-
panyament al piano. 

9 Cada compositor podrá presentar un máxim de 
tres obres. 

10 Els terminis del concurs serán els següents: 
• Convocatoria: Festa Major de Sant Antoni 2016. 

• Presentació de les obres: de l'1 de febrer de 
2016 al 30 de maig de 2016. 

• Valoració i veredicte del jurat: 30 de juny de 2016. 
• Publicitat del veredicte: la primera setmana de julio!. 
• Estrena de l'obra guanyadora: en la Trabada de 

Coráis de la Festa Major del barri de Sant Antoni 
de l'any següent (gener de 2017). 

11 Les obres han de ser lliurades, en les dates anteri-
orment indicades, dins l'horari compres entre les 17h 
i les 20 h, a la seu de TAssociació de Véíns del Barri 
de Sant Antoni, avinguda Mistral, 30, baixos, 08015 
Barcelona. 

12 Els treballs hauran de ser presentats per quintu-
plicat, a l'encapgalament de la partitura hi ha d'haver 
el títol de l'obra i el pseudónim de l'autor, i en el sobre 
ha de figurar la següent indicació: 
1 r CONCURS DE COMPOSICIÓ 
CORAL DE SANT ANTONI 
Organització: Coral Xaragall 
A l'interior d'aquest, juntament amb les partitures 
s'inclourá un altre sobre que contingui una fitxa 
amb les dades següents: 

• Nom i cognoms de l'autor 
• Obra presentada 
• Adreca 
• Teléfon 
• Correu electrónic 

Aquest sobre ha d'anar degudament tancat i a l'ex-
terior ha de figurar el pseudónim de l'autor. 

13 Les partitures hauran de ser clares i sense equí-
vocs, les pagines han d'estar numerades i en format 
DIN A-4, escrites a má o en qualsevol deis programes 
informátics utilitzats per a l'edlció de partitures. Han 
d'incloure el títol de l'obra i el pseudónim, i en cap 
cas ha d'aparéixer el nom de l'autor. 

14 El veredicte del jurat será inapel-lable i es fará 
públic, mitjangant les pagines web següents: www. 
coralxaragall.wordpress.comi www.barrisantantoni.cat. 

15 El compositor guardonat rebrá un premi en metál-
llc de tres-cents cinquanta euros. L'obra premiada 

s'estrenará en el darrer concert de la Trabada de Co
ráis de la Festa Major del barri de Sant Antoni 2017 i 
en aquest mateix concert es lliurará el premi al gua-
nyador del concurs. 

16 El jurat estará format per cinc prestigiosos com-
positors i directors de cors de reconeguda trajectória 
musical que es fará públic el dia de la convocatoria 
del concurs. 

17 Els premis no podran ser ni dividits ni compartits 
ni declaráis deserts, excepte que causes especiáis 
així ho aconsellln. 

18 Els responsables del concurs podran difondre i/o 
publicar sense ánim de lucre les partitures guanyado-
res, sense que els compositors tinguln dret a perce-
bre un import económic per aquest motiu. 

19 Tots els treballs presentats podran ser difosos 
pels responsables del concurs excepte per desig ex
prés deis autors que, en aquest cas, ho hauran de 
comunicar per escrit, no mes tard d'un mes després 
del veredicte del jurat. 

20 En cas que calgui, l'organltzació podrá demanar 
al guardonat, l'adaptació de l'obra a les circumstán-
cies que siguin necessáries. 

21 Els organitzadors estaran autoritzats a resoldre 
qualsevol incidencia que, per omissió o per causes 
alienes, no estigui contemplada en les presents ba
ses o que es pugul produir amb posterioritat. 

22 Peí fet de participar, els concursants accepten ín-
tegrament totes i cadascuna de les presents bases i 
especialment l'advertiment en relacló a la protecció 
de dades personáis I ais drets d'autor. 

Barcelona, 17 de gener de 2016 


