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Ajuntament de Linyola

CONVOCATÒRIA    BASeS    fORmul ARi  d’ iNSCRipC ió



Linyola està situat al nord del Pla d’Urgell. La 
comarca és al cor de la Plana de Lleida, una de-
marcació molt més àmplia, a ponent del Princi-
pat, que destaca per una geografia curiosament 
plana.
Linyola és un poble de genètica arrelada a la 
terra, amb un caràcter propi marcat pel prag-
matisme i l’emprenedoria. De la sensibilitat per 
l’activitat sociocultural en destaquen iniciatives 
particulars i col·lectives, dinamitzades per un 
ric moviment associatiu. L’administració local 
sempre ha volgut acompanyar i complementar 
els serveis culturals i lúdics. Aquesta simbiosi és 
clau per a mantenir i millorar la vitalitat de les 
interaccions socials.
Dels serveis tutelats per l’Ajuntament en destaca 
l’Escola de Música municipal de Linyola. L’esco-
la, amb més de quinze anys d’història, ha estat 
referent per més de 700 persones, ajudant a mi-
llorar l’expedient curricular i difondre i esperonar 
la curiositat per aquest art. L’escola veu créixer 
persones i projectes vitals, que esdevenen refe-
rents en l’univers creatiu i interpretatiu del nostre 
entorn. Disposa d’un equip directiu jove i prepa-
rat, amb arrels a la pròpia escola que té com a 
valor afegit un objectiu: cercar amb convicció 
nous reptes motivacionals.

D’aquesta inquietud i de la variada programació 
d’actes nadalencs on hi participa una nodrida re-
presentació d’entitats i associacions locals, neix 
la idea de programar el primer Concurs de Mú-
sica de Nadal, un esdeveniment que pretén ser 
porta i finestra de la vitalitat cultural tant de l’es-
cola com del poble.
Es crea conscientment una tipologia concreta 
d’espectacle i amb un plantejament molt original 
que vol convertir-se en referent des de la seva 
primera edició. I aquesta intencionalitat té una 
motivació ben definida; incentivar la creació de 
recursos musicals per generar un repertori dife-
renciat i necessari per la voluntat d’incloure ban-
des sonores als diversos actes i activitats que es 
puguin programar en època nadalenca al poble 
de Linyola. Exemple en són els actes en benefici 
de la Marató de TV3, parc de Nadal, patge i ca-
valcada reial, pessebre vivent, cap d’any i altres 
que puguin esdevenir. 
Altres motivacions implícites són la de vetllar per 
incorporar detalls que aportin una millora quali-
tativa en la programació dels actes esmentats, 
també vetllar per la promoció i foment de la mú-
sica i les arts escèniques i habilitar llocs de tro-
bada i d’intercanvi d’experiències.

És un concurs de música d’estil i gènere lliure 
que compta amb una categoria, cançó original i 
dos fases (preselecció i final).

Totes les propostes presentades es valoraran i 
se’n farà una selecció.

La primera fase no condiciona ni requereix cap 
presència per part dels autors i un jurat  en farà 
la preselecció.

La segona fase si serà preceptiva la presència 

dels autors i el veredicte sortit de les votacions 
i criteris dels membres del jurat determinarà la 
classificació final. 

L’ajuntament de Linyola i l’Escola de Música mu-
nicipal de Linyola en són els promotors i compten 
amb la complicitat d’entitats culturals i educati-
ves del poble de Linyola, així com de persones de 
renom dins del panorama musical de les Terres 
de Ponent. 

Motivacions que porten 
a convocar aquest concurs

Breu DescrIpcIÓ DeL concurs
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prIMer  |  oBjecte i 
característiques DeL concurs
1. El concurs consta d’una categoria en que 

s’hi podran presentar agrupacions musicals 
de qualsevol naturalesa (conjunts de música 
moderna, agrupacions corals, grups de músi-
ca de cambra, etc.), a partir de dos músics.

 Cançons inèdites: crear una cançó original de 
Nadal expressament per aquest concurs.

2. El concurs comptarà amb quatre premis, tres 
per a les peces millor puntuades i un premi 
especial, dotats de les següents quantitats:
a) Categoria “cançons inèdites”:

• Primer premi: 800€
• Segon premi: 500€
• Tercer premi: 250€

b) Premi especial de 250€ per la cançó que 
millor incorpori i faci referència a elements 
de la identitat local de Linyola i contrada, 
ja sigui reals i/o ficcionats.

3. El concurs constarà de dues fases:
a) Una preselecció que anirà a càrrec de la 

direcció de l’esdeveniment.
b) Una fase final que anirà a càrrec d’un jurat 

seleccionat.
4. Cada agrupació musical podrà presentar com 

a màxim una cançó.
5. La cançó pot ser instrumental o bé pot tenir 

lletra. En aquest últim cas, la lletra haurà de 
contenir elements propis del Nadal. 

6. L’estil o gènere musical de la cançó és de lliu-
re elecció.

7. La cançó ha d’ésser interpretada per la ma-
teixa agrupació musical que la proposa com a 
candidata.

8. Els components de les agrupacions musicals 
podran ser de qualsevol edat.

9. La fase de presentació de propostes s’iniciarà 
el dilluns 1 de novembre de 2021 i s’accep-
taran propostes fins el dia 3 de desembre de 
2021 a les 23:59 h.

seGon  |  què caL presentar
1. Un vídeo en què s’hi pugui veure l’agrupació 

musical interpretant la cançó que presenta 
com a candidata. El vídeo ha d’haver estat 
gravat amb una càmera fixa, sense talls ni 
edicions.

2. Un document de text que inclogui la lletra de 
la cançó, si en té.

3. El formulari d’inscripció emplenat i signat.
S’haurà d’enviar tot a la següent adreça de cor-
reu electrònic: info@ajuntamentdelinyola.cat

tercer  |  criteris De seLecciÓ 
De Les cançons finaListes
1. Se seleccionaran un màxim de 12 cançons 

com a finalistes del concurs.
2. Aquesta selecció anirà a càrrec de la direcció 

de l’esdeveniment.
3. El veredicte de la selecció de les cançons fi-

nalistes es comunicarà no més tard del dia 8 
de desembre.

4. Les decisions de la direcció seran inapel·la-
bles i constaran en una acta signada per totes 
les persones que la integren.

quart  |  fase finaL
1. Les cançons finalistes hauran d’ésser inter-

pretades pels mateixos grups que les han 
presentades i amb els seus mitjans, en un 
concert que es farà el dissabte dia 18 de de-
sembre de 2021 a l’edifici Sindicat de Linyola.

2. A part de l’equip tècnic i de so amb conjunt 
de micròfons adequat a l’espai, l’organització 
posarà a disposició dels grups finalistes: pi-
ano, cos de bateria, amplificador de baix i de 
guitarra.

3. L’ordre d’interpretació es decidirà mitjançant 
sorteig.

4. La selecció de les cançons guanyadores del 
concurs i del premi especial es farà mitjan-
çant votació del jurat convocat per l’ocasió.



5. El jurat serà format per:
a) 2 representants de l’Ajuntament de Linyola

b) 2 representants de l’Escola de Música

c) 2 representants del panorama musical llei-
datà

6. Les cançons guanyadores s’interpretaran de 
nou com a cloenda de l’acte.

7. En cas d’empat, serà la direcció qui resoldrà.
8. L’acceptació del premi implica que els grups 

guanyadors hauran de venir a actuar pels ac-
tes de la Marató de TV3 a Linyola, previstos 
pel dia 19 de desembre.

cInquè  |  responsaBiLitats i 
Drets
1. L’organització eliminarà tot document digi-

tal o imprès de les cançons no finalistes en 
el termini de dos mesos a partir de la data de 
selecció de les peces finalistes.

2. L’Ajuntament de Linyola es reserva el dret, en 
exclusiva, de fer sonar les cançons guanya-
dores durant tot el desembre 2021 i gener del 
2022.

3. Els drets de propietat i explotació quedaran 
en poder de l’autor/a de la cançó a partir del 
febrer de 2022. L’Ajuntament de Linyola es re-
serva el dret de seguir utilitzant les cançons 
pels motius i mitjans que cregui convenient.

4. L’organització s’eximeix de qualsevol respon-
sabilitat derivada del plagi o qualsevol altra 
transgressió de la legislació vigent en matè-
ria de propietat intel·lectual a Espanya en què 
poguessin incórrer els i les participants amb 
les seves cançons.

La participació en aquesta convocatòria suposa 
el coneixement i acceptació total de les presents 
bases per part dels i les participants al Concurs.

Ajuntament de Linyola



Signatura del 
representant

BASES DEL CONCURS

Llegides i acceptades

NOM DEL GRUP

Nombre de components

DADES DEL REPRESENTANT

Nom i cognom

NIF                                                                               Telèfon

Correu electrònic

REQUERIMENTS TÈCNICS DE CADA GRUP (RIDER)

                                   

forMuLarI D’InscrIpcIÓ
II concurs De MÚsIca De naDaL De LInYoLa


