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CONCURS “CONSTRUEIX EL TEU INSTRUMENT AMB MATERIAL RECICLAT” 

16a Setmana de la Música | Cassà de la Selva 

 

BASES 
 

1.- Qui pot participar? 

Podrà participar en el concurs tothom que ho desitgi, sense límit d’edat. 

 

2.-Categories. 

S’estableix una única categoria. 

 

3.- En què consisteix? 

Es participa al concurs creant un instrument, de qualsevol tipologia, amb qualsevol material o objecte 

reutilitzat i/o reciclat. 

 

4.-Presentació de l’instrument 

Cada participant podrà presentar un únic treball individual. 

Es farà una fotografia de presentació de l’instrument final. En el procés d’inscripció s’haurà d’explicar 

quin instrument s’ha construït i com s’ha fet i enviar un vídeo amb una breu demostració de com sona 

(es pot integrar en una cançó). 

 

Per a que sigui avaluat en format físic, a més, l’instrument s’haurà de fer arribar al Punt d’Informació 

del Centre Cultural Sala Galà (C. Moli, 9 |17244 Cassà de la Selva). 

 

5.- Inscripció al concurs 

El participant s’inscriu al concurs quan envia el vídeo i foto de l’instrument a info@salagala.cat. 

S’hauran d’indicar les dades personals del participant (nom, cognoms, DNI, adreça, telèfon i correu 

electrònic). En el cas de participants menors d’edat també caldrà aportar les dades del tutor legal. 

En el mateix correu electrònic s’haurà d’explicar quin instrument s’ha construït i com s’ha fet i 

adjuntar el vídeo i la foto.  

S’enviarà un missatge de resposta amb la confirmació de participació. 

Caldrà enviar la inscripció i informació abans del 24 de març de 2021. 
En el moment que s’envia les dades i contingut gràfic, es cedeixen els seus drets a l’Escola Municipal de Música Pere Mercader i a 

l’Ajuntament de Cassà de la Selva amb la possible utilització de les mateixes als medis digitals i mitjans de comunicació. De conformitat amb 

el que estableix la llei orgànica 15/1999 del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD). 

 

6.- Premi 

El premi consisteix en un trimestre gratuït d’un curs / classes a escollir de l’Escola Municipal de 

Música Pere Mercader (a excepció de les classes individuals) o d l’Escola Municipal d’Art Josep 

Lloveras. 
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Es triarà a una única persona guanyadora amb possibilitat d’atorgar algun accèssit segons el criteri del 

jurat.  

El jurat es reserva el dret de declarar el premi desert. 

 

7.- Jurat 

Es constituirà un jurat format pel personal de Coordinació del Centre Cultural Sala Galà:  

- Regidora d’Educació  

- Tècnica de Joventut i Sala Galà 

-  Coordinador i professor de l’Escola Municipal de Música Pere Mercader  

- Coordinadora de l’Escola Municipal d’Art Josep Lloveras 

 - Directora de l’Escola Municipal de Música Pere Mercader 

 

La resolució del jurat es farà pública el dia 26 de març de 2021 al web del Centre Cultural Sala Galà: 

http://salagala.cat/ durant la 16a Setmana de Música. 

 

El jurat es reserva el dret a poder modificar qualsevol de les bases d’aquest concurs. 

 

8.- Com i què valorarà el jurat? 

El jurat valorarà en les composicions els següents aspectes: 

 Creativitat i originalitat 

 Aplicació i qualitat dels elements que intervenen en la construcció de l’instrument: varietat 

dels material utilitzats, textura, forma, so... 

 Es valorarà especialment la funció musical de les construccions, que els instruments facin so. 

 Es tindrà present que el treball presentat sigui realitzat íntegrament per la persona 

concursant tenint en compte l’edat de qui ho presenta. 

 

 

 

A Cassà de la Selva, març 2021 
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