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L’Ajuntament d’Algaida convoca el Premi Castellitx de Composicions Musicals amb l’objectiu d’estimular, fomentar i difondre la creació artística 
musicaI. Aquest guardó s’estableix en dos àmbits: les composicions per a banda de música i les composicions per a conjunt vocal. Cada àmbit 
serà bianual, això és: es convocarà alternativament el de música instrumental i el de música coral. L’any 2022 està dedicat a la composició per a 
conjunt coral.

I. OBRES
I.1. La part musical de les obres han de ser obligatòriament de nova 
creació, original i inèdita� En conseqüència, no podrà ser còpia, mo-
dificació o versió d’altres; no podrà haver estat interpretada amb 
anterioritat a la presentació al concurs ni difosa per cap mitjà de 
comunicació ni editada per cap segell discogràfic o editorial� Els au-
tors en garanteixen l’originalitat�

I.2. Les composicions corals hauran de tenir com a lletra un poema 
o un fragment d’un poema d’un dels autos més representatius de 
l’anomenada “Escola Mallorquina”, el pollencí Miquel Costa i Llobe-
ra, en commemoració del centenari de la seva mort� 

II.3. Les obres presentades seran per a cor mixt, sense acompanya-
ment musical, a 4 veus�

I.4. El text de l’obra ha d’estar redactat en llengua catalana�

I.5. Les composicions poden anar acompanyades, opcionalment, 
d’una sinopsi literària sobre l’obra (simulant les notes a un progra-
ma de mà); així mateix, també, opcionalment, es pot presentar una 
explicació tècnica de l’obra�

I.6. Les obres han de tenir una durada de 5 minuts, amb un ventall 
de dos minuts més o menys� Les composicions podran estar dividi-
des en moviments, o qualsevol altra part equivalent, però sempre 
dins les durades establertes� Així mateix, han d’estar emmarcades 
en un nivell de dificultat mitjà-baix�

I.7. Una vegada presentats, les composicions corals no podran ser 
retirades del concurs, ni de forma definitiva ni per a fer-hi correcci-
ons, reduccions o ampliacions� 

I.8. Tots els treballs participaran anònimament, per la qual cosa el 
nom de l’autor no pot aparèixer en cap lloc de l’obra�

I.9. A l’edició de 2022 del Premi Musical, no es podran presentar 
els autors guardonats en les tres edicions anteriors (2019, 2020 i 
2021)�

I.10. Si bé un mateix autor pot concursar a una o més modalitats, 
només pot presentar una composició musical al concurs�

I.11. Els autors que optin als Premis eximeixen l’organització de 
qualsevol responsabilitat derivada del plagi o de qualsevol altra 
transgressió de la legislació vigent que puguin incórrer�

I.12. Amb la presentació de les obres als Premis, els autors cedeixen 
expressament els drets d’autor de l’obra guardonada perquè l’Ajun-
tament en pugui fer l’estrena i publicar l’obra de conformitat amb 
les bases i la normativa aplicable�

I.13. Inscripció dels drets en registres públics� Resta sota l’exclusiva 
responsabilitat dels autors la inscripció de les obres guardonades 
en el Registre de la Propietat Intel·lectual, així com els efectes de la 
manca d’inscripció davant de tercers�

II. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS
II.1. El termini de presentació dels treballs acaba dilluns, dia 14 de 
febrer de 2022 a les 24�00 h� Es consideraran incloses dins d’aquest 
temps de presentació les obres que arribin per correu si la data d’ex-
pedició és anterior en set dies al termini de presentació esmentat�

II.2. Els treballs es poden presentar seguint un dels següents pro-
cediments:

II.2.1. LLIURAMENT EN PAPER, remetent l’obra per correu, per ser-
vei de missatgeria o lliurant-la en mà�

II.2.1.1. Presentació:
  • 3 còpies impreses, cada una correctament relligada (enqua-
dernada), de la partitura amb les 4 veus damunt fulls Din-A3� 
Han de comptar amb una portada on constarà el títol de 
l’obra i la modalitat a la qual participa i les pàgines han d’anar 
numerades�
  • A més a més, s’ha d’adjuntar una còpia del treball en suport 
informàtic (CD) en format PDF�
  • Juntament amb els originals els participants han de remetre 
un sobre clos —la plica— on hi han d’estar ressenyades les da-
des personals de l’autor: nom i llinatges, adreça, codi postal, 
localitat, adreça electrònica, telèfon de contacte i fotocòpia 
del DNI� A l’exterior del sobre ha de constar la modalitat a la 
qual es participa i el títol de l’obra�

II.2.1.2. Els treballs s’han de remetre a la següent adreça, indi-
cant expressament que són obres per als Premis Castellitx:

Premis Castellitx Casa de la Vila d’Algaida
C/ del Rei, 6� C�P�: 07210� Algaida� Illes Balears

II.2.2. LLIURAMENT VIRTUAL, enviant l’obra per correu electrò-
nic a l’adreça premiscastellitx@ajalgaida.net�

II.2.2.1. En l’apartat “assumpte” es farà constar que s’opta al Pre-
mi Musical

II.2.2.2. En el cos del missatge s’explicitarà el nom del premi i el 
títol de l’obra�

II.2.2.3. L’original que opti al premi s’adjuntarà a aquest missat-
ge en format PDF (no s’admetrà cap altre tipus de format)� Els 
fulls de PDF han de ser Din-A4� Aquest document tindrà com a 
títol el mateix de l’obra i ha de contemplar els mateixos requisits 
ortotipogràfics dels treballs presentats en paper; això és:

  • La partitura amb les 4 veus ha de comptar amb una portada 
on constarà el títol de l’obra i la modalitat a la qual participa i 
les pàgines han d’anar numerades�

II.2.2.4. En un altre document adjunt, en format PDF, es faran 
constar les dades de l’obra: Títol i modalitat a la qual participa i 
les de l’autor: nom i llinatges, adreça, codi postal, localitat, adre-

ça electrònica, telèfon de contacte i una còpia del DNI, passa-
port o tarja de residència� Tota aquesta informació es remetrà en 
un sol arxiu que tendrà com a nom la paraula “plica” seguida del 
nom de l’obra� No s’admetrà més d’un arxiu com a plica�

II.2.2.5. El secretari del Jurat rebrà els originals i garantirà l’ano-
nimat dels autors� Un cop s’hagi rebut l’original, per correu elec-
trònic es confirmarà la recepció a l’autor�

II.3. L’Ajuntament d’Algaida garanteix la privacitat dels originals i de 
les dades dels participants�

III. EL GUARDÓ
III.1. S’estableix el següent premi:
Premi Musical: Rosa d’Or de la Pau i premi en metàl·lic de 500 eu-
ros a la millor obra�

III.2. Els guardons són indivisibles i en cap cas es podrà fragmentar 
les dotacions ni repartir les quantitats�

III.3. L’Ajuntament d’Algaida podrà revocar els guardons atorgats i 
exigir el reintegraments de les quantitats econòmiques percebu-
des i la Rosa d’Or, sense dret a indemnització, si les obres guanya-
dores incompleixen qualsevol dels requisits assenyalats en aques-
tes bases, particularment si no fossin inèdites o originals�

IV. EL JURAT
IV.1. El Jurat estarà format per persones destacades del món de 
la cultura i de les arts, juntament amb la Regidora de Cultura de 
l’Ajuntament d’Algaida, que actuarà en qualitat de presidenta, i el 
tècnic cultural que farà les funcions de secretari, ambdós amb veu 
però sense vot� El nom dels integrants del Jurat es farà públic opor-
tunament�

IV.2. El Jurats es reuniran entre dia 25 de març i dia 02 d’abril de 
2022 per a valorar els treballs presentats a la convocatòria i s’obri-
ran les pliques de les obres premiades� L’Organització avisarà parti-

cularment els autors guardonats�

IV.3. Queda a parer del Jurat declarar deserts els premis�

IV.4. Les decisions del Jurat són inapel·lables�

IV.5. Qualsevol obra presentada que no s’adapti a alguna de les con-
dicions d’aquest plec, serà declarada fora de concurs, sense opció 
a posterior recurs�

IV.6. Els casos no prevists en aquestes bases seran resolts per la 
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Algaida�

V. LLIURAMENT DELS PREMIS
V.1. El lliurament dels guardons del Premis Castellitx 2022 tindrà 
lloc durant la Nit de la Cultura que se celebrarà a l’auditori del casal 
Pere Capellà d’Algaida dilluns, dia 18 d’abril de 2022� L’acte serà 
retransmès en directe per Titoieta Ràdio, emissora municipal d’Al-
gaida (107�7 de la FM i a través d’Internet a www.titoieta.cat)�

VI. PUBLICACIÓ DELS TREBALLS
VI.1. L’Ajuntament d’Algaida pot publicar virtualment a Internet els 
treballs guardonats amb la Rosa d’Or, dins la Col·lecció Binària, edi-
cions virtuals de l’Ajuntament d’Algaida d’accés lliure i gratuït (ac-
cessible des de l’apartat de cultura del web oficial www�ajalgaida�
net)�

VI.2. L’Ajuntament d’Algaida es reserva el dret de l’estrena de l’obra 
guardonada, que serà interpretada públicament i per primera ve-
gada al municipi d’Algaida� La data de l’estrena es farà pública al 
seu moment�

VI.3. La propietat intel·lectual de l’obra és de l’autor� Una còpia de 
l’obra guardonada quedarà en propietat de l’Ajuntament d’Algaida 
que podrà cedir-la a qui cregui oportú per interpretar-la� L’autor, po-
drà també fer l’ús de la seva creació així com estimi oportú, sempre 
i quan, en tots els casos, esmenti explícitament que l’obra obtingué 
la Rosa d’Or als Premis Castellitx�

VII. OBRES NO PREMIADES
VII.1. Els originals dels treballs no premiats no seran retornats� Tant 
els presentats en format paper com els lliurats en format electrònic, 
seran destruïts quan hagi finalitzat el concurs�

VIII. FINAL
VIII.1. La participació als Premis Castellitx 2022 suposa l’acceptació 
íntegra d’aquestes bases i dels drets i obligacions que se’n deriven�

Al web dels Premis Castellitx, accessible des de l’apartat de 
cultura de www.ajalgaida.net, trobareu més informació so-
bre com presentar els treballs als Premis�

A més, a l’adreça de correu premiscastellitx@ajalgaida.net i al 
telèfon 971 66 56 79, estam a la vostra disposició per si preci-
sau de més informació�
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