
1. La composició serà per a tres dolçaines en sol i dos
percussionistes.
2. L’obra ha de ser concebuda com a música de con-
cert.
3. Quant a la dificultat d’interpretació, s’ha de tenir en
compte la fitxa tècnica de la dolçaina que s’adjunta.
4. Haurà de ser una obra original i inèdita.
5. El tema de l’obra serà: “La cultura musulmana a la
ciutat de Tortosa”.
6. Caldrà presentar cinc còpies dels treballs, fetes en
ordinador i una còpia en format Midi, Finale, Encore o
Audio.
7. L’obra es lliurarà en un sobre que en el seu interior
contindrà dos sobres numerats. El núm. 1 contindrà la
partitura i el núm. 2, el nom de l’autor o autors, l’a-
dreça, el telèfon de contacte, l’adreça electrònica i un
breu currículum. En aquests dos sobres ha de cons-
tar el mateix pseudònim. (Cal que consti el pseudò-
nim en les còpies presentades)
8. El jurat estarà format per persones de reconegut
prestigi i competència en el món de la dolçaina, de la
composició i de la cultura tortosina.
9. Les decisions del jurat seran inapel·lables i aquest
podrà declarar deserts els premis, així com concedir
les mencions honorífiques que es considerin oportu-
nes, sense dotació econòmica.
10. La dotació econòmica serà la següent:
Primer premi de 800 € i trofeu
Segon premi de 400 € i trofeu
11. Els treballs podran enviar-se fins al dia 12 de juny
a les 13.00 h a: Serveis Territorials de Cultura i Mitjans
de Comunicació de les Terres de l’Ebre, c/ Dr. Ferran,

4. 43500 Tortosa. Al sobre caldrà també fer-hi cons-
tar que és per al VII Concurs de Composició per a Dol-
çaines i Percussió Jaume Blanch.
12. Els treballs presentats i no premiats podran ser re-
collits al mateix lloc on es faran arribar en un termini de
30 dies posteriors al lliurament dels premis. En cas
contrari, els treballs quedaran en poder dels Gaiters
de l’Aguilot que els podran utilitzar amb els fins que
considerin oportuns.
13. Gaiters de l’Aguilot, es reserva el dret de publicar
les obres premiades, així com les que ocasionalment
obtinguin mencions d’honor i adquireix els drets de la
seva edició sense prejudici del fet que els seus autors
puguin fer-ne altres edicions, amb l’únic requisit que hi
facin constar el premi o la menció obtinguda.
14. Gaiters de l’Aguilot, com a entitat organitzadora
del concurs, es reserva el dret de modificar les bases
si, per causes de força major, hi hagués la necessitat
de fer-ho.
15. L’acte del lliurament dels premis es farà dins la
programació del Festival de música Ebre Terra de
Vent, de Tortosa. S’avisarà oportunament.
16. La participació en aquest premi implica l’accepta-
ció de totes i cadascuna de les bases fixades per l’or-
ganització.
17. Per a més informació, truqueu al telèfon de l’or-
ganització: 666 72 39 03 o poseu-vos-hi en contacte
via correu electrònic a l’adreça: ac4mes1@yahoo.es
18. Per a més informació sobre les característiques
tècniques de la dolçaina adreceu-vos a:

http://www.amtp.cat/presentacio.html
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