BASES PER ESCOLLIR LA SARDANA
BALAGUER CAPITAL DE LA SARDANA 2022

1. Cada compositor presentarà una sola obra.
2. Les sardanes hauran de ser originals i inèdites. No poden haver estat premiades en cap altre
concurs ni interpretades en cap acte públic.
3. En un sobre gran s’hi inclourà: les dues còpies de les particel·les per a cobla, la partitura de
direcció, la qual ha d’incloure la reducció per a piano, i l’enregistrament, sigui per a piano o
cobla. També s’hi afegirà, en un sobre tancat, una targeta amb el títol provisional de la
composició i el lema, el nom i els cognoms de l’autor, el telèfon, l’adreça actual i un breu
currículum. A l’exterior, tant del sobre gran com del petit, cal escriure només el títol provisional
de la sardana i el lema. Qualsevol indicació sobre la partitura i/o les particel·les que permeti
identificar l’autor, s'exclourà automàticament del concurs.
4. Totes les composicions seran trameses per correu certificat o personalment a:
Associació Balaguer Capital de la Sardana 2022
Casal Lapallavacara
C/ Pintor Borràs n. 19
25600 Balaguer
5. L’admissió d’originals finalitzarà el dia 29 d'octubre de 2021, a les 14:00 h.
6. La comissió organitzadora nomenarà un jurat, integrat per persones vinculades al món de la
sardana i de reconeguda qualificació musical i/o artística, el qual es reunirà a partir del mes de
novembre per valorar el compliment de les bases dels originals i seleccionar les 3 sardanes
finalistes, el títol provisional de les quals serà donat a conèixer abans del dia 31 de desembre al
web: balaguer.cat/portal/cultura/
7. Les composicions finalistes seran interpretades, per ordre de rigorós registre, per una cobla a
determinar, en el tradicional Concert de Reis que se celebra cada any, el 6 de gener, al Teatre
Municipal de Balaguer. En el decurs del qual, el jurat determinarà la sardana guanyadora i el
públic assistent atorgarà, també, un premi. La comissió es reserva el dret d’enregistrar i d’editar
les peces de l’esmentat concert.
8. El veredicte del jurat i el del públic, així com la identitat dels autors de les tres obres finalistes
del Concurs Balaguer Capital de la Sardana 2022, es donarà a conèixer en finalitzar l’acte.
9. La sardana guanyadora durà per títol Balaguer Capital de la Sardana 2022.
10. Les sardanes no seleccionades es podran recollir personalment, al Casal Lapallavacara, a partir
del 7 de gener fins al 7 de març de 2022. Els documents no retirats durant aquest termini seran
destruïts. Quant a les finalistes, encara que la propietat intel·lectual de l’obra recau exclusivament
en l’autor, una còpia de cadascuna de les particel·les passarà a formar part de la documentació de
tots els actes que es duran a terme durant la celebració de la Capitalitat de la Sardana 2022.
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11. El premi a la sardana guanyadora, a més de portar el nom de Balaguer Capital de la Sardana
2022 tindrà una dotació econòmica de 1.200 euros, la de les altres dues finalistes, serà de 300
euros i l’elegida pel públic, de 200 euros.
12. És potestat de l’organització la modificació de les bases del concurs, si així s’escau.
*Els premis portaran les retencions legalment establertes, i la seva
percepció estarà subjecta a la fiscalitat vigent.

Balaguer,

El President de l’Associació
Jaume Marvà

de/d’

de 2021

El Secretari de l’Associació
Miquel Aige Donés
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