Ajuntament de la Romana
Regidoria de Joventut

BASES III CERTAMEN MUSICAL DE JOVES INTÈRPRETS DE
LA ROMANA JOSÉ MIRA FIGUEROA “PEPÍN”
Diumenge 25 d’octubre de 2020
OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
1. La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de la Romana, amb el propòsit de
fomentar la cultura musical entre els joves del nostre municipi convoca el III
CERTAMEN MUSICAL DE JOVES INTÈRPRETS DE LA ROMANA JOSÉ
MIRA FIGUEROA “PEPÍN”
PARTICIPANTS
2. Podran participar joves empadronats/ades en La Romana amb edats compreses
segons les següents categories:
CATEGORIA A: Fins 13 anys.
CATEGORIA B: De 14 a 30 anys.
3. Els aspirants podran participar com a solistes.
4. Cada participant interpretarà un repertori de lliure elecció, amb un màxim de
dues obres, i amb una duració màxima d’actuació de 10 minuts.
DIFUSIÓ
5. Es convocarà el Certamen a través dels mitjans més oportuns per a donar la
màxima difusió i facilitar la màxima participació: taulell d’anuncis de
l’Ajuntament, pàgina web municipal, facebook, cartells, fullets informatius,
etc...
TERMINI, FORMA I LLOC D’INSCRIPCIÓ
6. Els aspirants interessats hauran d’entregar la seua instància de sol·licitud de
participació al Certamen fins el 16 d’octubre de 2020 a les 14:00 hores en
l’oficina del Registre de l’Excel·lentíssim Ajuntament de la Romana. Plaça
Gómez Navarro, 1 – 03669 LA ROMANA; indicant les dades del participant i el
repertori a interpretar. S’adjunta a aquestes bases el model d’instància.
ORGANITZA
7. Organitza el Certamen la Regidoria de Joventut de l’Excel·lentíssim Ajuntament
de la Romana.

PREMIS
8. S’estableixen els següents premis per a cadascuna de les categories amb càrrec a
la partida 337 - 4800040 del pressupost municipal 2020:
El jurat atorgarà els següents premis:
CATEGORIA A

CATEGORIA B

 Primer premi: 250 euros en
metàl·lic; 50 euros en material ofert per
Musical San Francisco de Villena, i
Placa commemorativa.

 Primer premi: 250 euros en
metàl·lic; 150 euros en material ofert
per Musical San Francisco de Villena, i
Placa commemorativa.

 Segon Premi: 150 euros en
metàl·lic i ajustament bàsic i neteja
bàsica amb desinfecció per a
l’instrument ofert per Quinta Justa de
Villena.

 Segon Premi: 150 euros en
metàl·lic i ajustament complet amb
neteja ultrasons de l’instrument ofert
per Quinta Justa de Villena.

Els assistents a l’acte mitjançant votació atorgaran el següent premi per a cadascuna
de les dos categories:
 Premi del Públic: 100 euros en metàl·lic.
JURAT
9. La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de la Romana, a proposta de la
Societat Instructiva Musical Romanense nomenarà un jurat compost per
membres de reconegut prestigi del plano musical.
10. La decisió del Jurat es farà pública i l’entrega de premis es durà a terme al
finalitzar l’acte del Certamen, que tindrà lloc al llarg del matí del diumenge 25
d’octubre de 2020 al saló d’actes de la Casa de Cultura de la Romana.
ORDE D’INTERPRETACIÓ
11. L’orde d’interpretació es determinarà, en acte públic, per orde alfabètic amb una
lletra de tall mitjançant sorteig al saló d’actes de la Casa de Cultura el dimarts 20
d’octubre de 2020 a les 21:00 hores.
12. El fet de participar al Certamen suposa la total acceptació d’aquestes bases.

En La Romana, amb data i signatura digital.

L’Alcalde-President,
Sg.: Nelson Romero Pastor.

INSCRIPCIÓ “III CERTAMEN MUSICAL DE JOVES INTÈRPRETS DE LA
ROMANA – JOSÉ MIRA FIGUEROA “PEPÍN”

Cognoms: _____________________________________________________________
Nom: ______________________________ Data de naixement: _________________
Domicili: ______________________________________________________________
Tf. de contacte: ________________________________________________________

CATEGORIA:
A – Fins 13 anys.

B – De 14 a 30 anys.

REPERTORI A INTERPRETAR: (màxim dues obres)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

La Romana, a _____ de _________________ de 2020
Signatura

Sg.- __________________________________
(Si és menor, signatura del pare/mare/tutor)

