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IV CONCURS DE MICRORELATS I POESIA D’INSPIRACIÓ MUSICAL 

AMPA-BRUC 

SANT JORDI 2019 

 

BASES DE PARTICIPACIÓ: 

 

1. Participants 

 

Podran participar tots els alumnes del Conservatori Municipal de Música de 

Barcelona que ho desitgin. Cada autora o autor pot presentar únicament un treball. 

 

2. Temàtica i condicions de les obres presentades 

 

Podran optar al premi els textos  literaris inèdits i no premiats en altres 

certàmens, escrits en prosa, amb una extensió màxima  de 150 paraules, o poesies  

que no superin els 30 versos. S’admeten els textos escrits en català i castellà. 

Els participants hauran d’escollir una obra musical, i expressar en  una narració o en 

una poesia  els sentiments que aquella peça ha despertat en ells quan l’han 

interpretat o escoltat. També podran presentar un text literari, real o de ficció, inspirat 

en  la música triada. 

3. Forma de presentació 

 

Els originals s’hauran de presentar dins d’un sobre tancat, indicant només el 

nom del  concurs i la categoria (narrativa o poesia). 

S’hauran d’incloure cinc còpies del text, en format DINA4, amb un tipus de lletra  

Times New Roman mida 12 , interlineat 1,5. El text haurà de tenir un títol i s’haurà 

d’especificar l’obra musical en la qual està inspirat. 

Es signarà amb  pseudònim. 

Juntament es presentarà, o bé la gravació de la música escollida, o un link que 

permeti al jurat escoltar-la i,  un altre sobre més petit i tancat, on es farà constar, a 

l’exterior, el títol i pseudònim de l’autor o autora, i que contindrà les dades del 

participant  (Nom, cognoms, telèfon i correu electrònic). 

 

4. Lloc i termini de presentació. 

 

Els treballs es lliuraran a la Secretaria del Conservatori, fins el dimarts 9 d’abril 

de 2019. 
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5. Criteris de valoració 

 

Es valorarà  especialment la creativitat, la qualitat literària i la relació entre el 

text i l’obra musical escollida. 

 

6. Jurat 

 

Estarà format per persones expertes en temes musicals i literaris. 

 

7. Premis 

 

Es lliuraran quatre premis: 

Primer premi de narrativa, dotat amb 50 euros. 

Primer premi de poesia, dotat amb 50 euros. 

Segon premi de narrativa o poesia dotat amb  30 euros. 

Tercer premi de narrativa o poesia dotat amb  20 euros. 

 

8. Acte de Lliurament de premis 

 

Se celebrarà en el decurs del concert del cicle “50’ Joves” que tindrà lloc el 29 d’abril. 

 

9. Qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases serà resolta pel 

Jurat i el seu veredicte serà inapel·lable. Igualment el jurat pot declarar el 

premi desert. 

10. L’organització es reserva el dret a publicar, en els supòsits que consideri 

convenients, inclosos els electrònics, les obres guanyadores, per la qual 

cosa, els guanyadors cedeixen els drets d’autor sobre les obres 

presentades. 

11. Els treballs no premiats poden ser retirats, en el termini d’un mes des del 

lliurament dels premis, prèvia comunicació al correu electrònic de l’AMPA 

(ampabruc@gmail.com). Posteriorment seran destruïts. 

12.  La presentació d’originals pressuposa l’acceptació de les bases d’aquest 

concurs. 

13. Les dades de caràcter personal que les persones participants  comuniquin  

per participar en aquest concurs es recolliran i seran tractades de 

conformitat amb el que estableix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de 

protecció de dades de caràcter personal, i al Reial decret 1720/2007, de 21 

de desembre, pel qual s'aprova el Reglament que la desenvolupa. 

Barcelona,  20 de març 2019. 


