
Concurs de 
Composició Coral  

27 de novembre de 2017 

 



Modificació bases Concurs de Composició Coral de Sant 
Andreu de Palomar. 
 

La Parròquia de Sant Andreu de Palomar juntament 

amb el Districte de Sant Andreu, organitzadors del 

Concurs de Composició Coral de Sant Andreu de 

Palomar, mitjançant el Conseller de Cultura Sr. Felipe 

López-Aranguren, acorden proposar la modificació de 

les bases del concurs per tal de donar impuls i 

recolzament al projecte i promocionar els joves 

compositors. . 
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Punts a modificar 

1. L’objectiu del concurs és incentivar la creació d’un repertori per al cant coral que ajudi a potenciar-lo i a 

donar-li més projecció dins el marc d’aquesta expressió musical a casa   

 

NOVA REDACCIÓ: 

L’objectiu del concurs és incentivar la creació d’un repertori per al cant coral, així com la promoció de joves 

compositors i compositores a fi de donar més projecció a aquesta expressió musical a casa nostra. 

 

 Poden concursar els compositors i compositores menors de 35 anys, a la finalització del termini de presentació 

de les obres. No es podran presentar els guanyadors d’anteriors edicions. 
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9. Cada compositor podrà presentar un màxim de tres obres 

 

NOVA REDACCIÓ: 

Cada compositor podrà presentar un màxim de dues obres.  

 
 

 



Punts a modificar 

NOVA REDACCIÓ: 

El veredicte del jurat serà inapel•lable i es donarà a conèixer públicament i a cadascun dels participants el mes 

de maig.  
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13. El veredicte del jurat serà inapel•lable i es donarà a conèixer públicament i a cadascun dels 

participants el mes de febrer.  

14. El guanyador rebrà un obsequi i l’obra premiada serà interpretada públicament al concert de la 

Trobada d’entitats corals de la Festa Major de Sant Andreu de Palomar de l’any següent com a obra 

col•lectiva que hauran assajat tots els cors participants. 

NOVA REDACCIÓ: 
El premi està dotat de 500 € (import subjecte a les retencions que marca la llei) i l’obra premiada serà 

interpretada públicament al concert de la Trobada d’entitats corals de la Festa Major de Sant Andreu 

de Palomar de l’any següent com a obra col•lectiva que hauran assajat tots els cors participants. 



Gràcies per la vostra col·laboració! 


