
ANUNCI

Per decret de la presidència de data 21 de setembre de 2017 es va aprovar:

Primer.- Efectuar  la  convocatòria  corresponent  a  l'any  2017  per  a  la
concessió del Premi Ciutat de Reus de composició per a corals infantils.

Segon.- Beneficiaris: Segons el tipus d’obres o les edats dels cantaires a
qui van dirigides es presenten cinc modalitats de participació:

 Modalitat A
 Cantaires de 5 a 7 anys
 Cançó a una sola veu amb acompanyament instrumental.

 Modalitat B
 Cantaires de 7 a 10 anys
 Polifonia a dues o tres veus amb acompanyament instrumental o

sense.
 Modalitat C

 Cantaires de 10 a 14 anys
 Polifonia a dues o tres veus amb acompanyament instrumental o

sense.
 Modalitat D

 Cànon amb acompanyament instrumental o sense.
 Modalitat E

 Arranjament de cançó tradicional dels Països Catalans, a dues o
tres veus, amb acompanyament instrumental.

L’acompanyament per a totes les modalitats, serà amb piano o amb un grup
instrumental de, com a màxim, 5 instruments.

Cada concursant pot presentar un màxim de cinc obres,  una per a cada
modalitat.  En  cas  que  algun  participant  presenti  més  d’una  obra  a  la
mateixa modalitat, les obres seran excloses d’aquesta. També es desqualif
caran  les  obres  formades  per  més d’una cançó,  com ara  cantates  o bé
reculls.

La part musical de les modalitats A,B, C i D ha de ser inèdita, mentre que la
lletra pot ser d’autor i sempre en català.

Es demana als concursants que, en la mesura possible, no utilitzin textos ja
musicats.

Quan a l’apartat E, es valorarà la utilització de melodies poc conegudes a f
de divulgar el repertori tradicional i, si és possible, fer notar la font de la
melodia tradicional.
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Tercer.-  Bases  reguladores:  Bases  aprovades  pel  Consell  General  de
l’IMAC (actual  IMRC) en sessió de data 30 de maig de 2013 i  publicades
íntegrament al BOPT 231 de data 7 d’octubre de 2013.

Quart.-  Quantía:  La  despesa  màxima  prevista  per  a  l’atorgament  dels
premis, en virtut d’aquesta convocatòria es de 3.750,00 euros, condicionada
a l'existència de disponibilitat pressupostària en el moment de la resolució
de la concessió d’acord amb l’establert a l’article 56.2 del RD 887/2006, de
21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, i que s’imputaran a la partida: 31431-
33415-489 IMRC-Subvencions--A famil. Institucions sense ànim de lucre del
pressupost de l’IMRC per a l’any 2018. 

Cinquè.-  Termini  de  presentació  de  sol·licituds: Les  inscripcions  es
podran presentar del dia 1 al 31 de desembre de 2017,  a les ofcines de
l’Institut Municipal Reus Cultura al carrer Sant Joan, 27  -43201- de Reus. La
forma de presentació  ha de ser la que es disposa a la clàusula 3a. de les
bases.

Sisè.- El lliurament dels premis es farà públic durant la primavera de 2018
dins dels actes de la IX Trobada de corals infantils que es celebrarà a Reus. 

Setè.- Designar  les  persones  que  formaran  part  del  jurat  dels  premis:
Montserrat  Rios,  Joan  Magrané,  Carme  Mora  i  Antoni  Colom  actuant  de
secretari.

La secretària delegada, 

Soledad Pascual Díaz
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