
 
 

BASES DEL CONCURS DE CANÇÓ REIVINDICATIVA 
 

La Candidatura d’Unitat Popular de Palamós Vila-romà convoca un concurs públic per 
premiar una cançó reivindicativa que es regeix per les següents bases: 
 

1. La cançó presentada al concurs ha de ser inèdita (no pot haver estat publicada amb 
anterioritat) i la seva lletra haurà de ser -principalment- en llengua catalana. 

2. La cançó haurà de ser presentada amb un enregistrament, sigui d’àudio o vídeo, de 
prou qualitat per permetre la seva audició i avaluació. S’haurà de fer arribar al correu 
electrònic de l’organització (cuppalamos@gmail.com) mitjançant, si s’escau, un 
enllaç de descàrrega per la transferència de l’arxiu. No s’exigeix l’excel·lència en 
l’enregistrament presentat, havent-hi prioritat per valorar el fons abans que la forma. 

3. La temàtica i la lletra de la cançó haurà de tenir caràcter reivindicatiu i estar 
compromesa amb les lluites compartides per a la transformació de la societat, una 
cançó crítica, de protesta o de proposta, d’emancipació o revolucionària. Pot abordar 
temàtiques de caire social, ecològic, feminista, de gènere, de memòria històrica, 
d’àmbit local, d’economia social i solidària, de sostenibilitat, de drets civils i polítics, 
interculturalitat o cultura de la pau.  

4. L’estil musical de la cançó i els instruments utilitzats per interpretar-la són 
completament lliures. 

5. La durada de la cançó haurà d’estar entre un minut, com a mínim, i cinc minuts com 
a màxim. 

6. Es pot participar, a nivell individual o amb grup, des de qualsevol punt dels Països 
Catalans, malgrat que es valorarà la proximitat. No hi ha cap tipus de limitació per 
l’edat dels participants, així com les capacitats dels participants, essent el concurs 
obert a aficionats i professionals. 

7. El termini per presentar la cançó és des de l’anunci del concurs fins el 31 d’octubre 
(inclòs) de 2022. 

8. Les diferents cançons presentades al concurs seran valorades per un jurat format de 
persones vinculades al món de la música. L’elecció tindrà en compte els aspectes 
mencionats al punt 3, que tindran preponderància en la valoració del jurat, així com 
la qualitat i originalitat de cançó proposada. El veredicte del jurat serà aprovat per 
l’assemblea local, que en farà la difusió pública. L’organització es reserva el dret a 
deixar el premi desert. 

9. El premi del concurs té un valor de 575 euros, provinents de l’assignació per 
assistència al ple de la regidora, i consisteix en l’enregistrament de la cançó 
guanyadora en un estudi de gravació proposat per l’assemblea local. En el procés de 
gravació hi haurà assessorament artístic, arranjaments, així com la inclusió 
d’instrumentació complementària si es creu oportú. La diferència entre 
l’enregistrament i el total del premi podrà ser utilitzat amb material musical a algun 
dels establiments musicals del municipi de Palamós. 

10. L’assemblea local es reserva el dret de utilització de la cançó guanyadora enregistrada. 
11. L’organització es reserva el dret a modificar les bases que regulen el concurs. 

 

Palamós, 16 d’agost de 2022 


