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Bases Concurs de Música Telecos.cat  
Triem l’himne de Telecos.cat 

Publicades a 15 de juliol del 2015  

 
El dia 29 de setembre de 2015 celebrarem el dia de Sant Gabriel, que pel seu paper a l’anunciació, va ser 
triat com el patró dels enginyers de telecomunicació.  
 
Telecos.cat és el col·lectiu que agrupa els enginyers 
de telecomunicació de Catalunya. Cada any per Sant 
Gabriel organitzem una jornada i a més ho aprofitem 
per fer un reconeixement a alguns membres  
rellevants del nostre col·lectiu.  Aquest any 2015, ho 
volem celebrar d’una manera ben original. Per això, 
hem convocat un concurs musical per triar l’himne 
que ens haurà de representar. Es tracta només de la 
música, triar la lletra ho deixem per a una propera 
edició.   
 
Per tal d’identificar el nostre col·lectiu, hem volgut convocar aquest concurs i poder triar la peça musical 
que a partir d’ara ens identificarà. Per això, aquesta mateixa peça musical després ha de servir també 
per ser utilitzada en tots els elements relacionats amb Telecos.cat, com ara: pagina web, jornades, actes 
institucionals, La Nit de les Telecomunicacions, etc. 
 
Creiem que la millor manera per aconseguir el nostre himne representatiu és a través d’un concurs de 
composició.  

 

Bases 
1. Pot participar-hi qualsevol persona independentment de la seva edat i de la seva nacionalitat. 

2. Cada participant podrà presentar una única composició. 

3. La composició haurà de poder-se interpretar per una Big Band. 

4. Les composicions hauran de ser originals i inèdites. 

5. La durada de la peça musical no serà superior als 2 minuts. 

6. Es valorarà positivament la relació de la música amb el coratge dels enginyers de 

telecomunicació, les tecnologies de la informació (TIC) i la vinculació amb el nostre país. 

 

Condicions 
1. Les composicions han de ser presentades en partitura i una còpia, amb la interpretació en 

qualsevol instrument, en format mp3 o wav. S’hauran de lliurar al correu himne@telecos.cat. 

2. Les composicions hauran de poder-se interpretades per una “Big Band” i podrà ser de qualsevol 

estil musical. 

3. La data límit d’entrega serà el dia 15 de setembre. Caldrà entregar-ho per correu electrònic a 

himne@telecos.cat o bé a les nostres oficines (pl. Ramonn Berenguer el Gran, 1, Entresòl dret, 

08002, Barcelona). Caldrà acompanyar l’entrega amb un escrit signat pels participants indicant 
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les dades personals i de contacte i l’acceptació de les bases del concurs publicades el 15 de 

juliol del 2015.  

4. El Jurat es reunirà el dia 17 de setembre i triarà com a màxim fins a tres composicions finalistes, 

com a propostes de ser possibles guanyadores.  

5. El Jurat es reserva el dret a deixar el premi desert si ho considera oportú. 

6. En el decurs de l’acte de celebració de Sant Gabriel, organitzat per Telecos.cat el dia 29 de 

setembre de 2015,  la “Vilanova Big Band", del Conservatori Municipal de Música "Mestre 

Montserrat" de Vilanova i la Geltrú,  interpretarà  en directe i davant del públic, les 

composicions triades com a finalistes pel jurat.  

7. En el cas de que hi hagi més d’un finalista, la composició guanyadora, serà triada pels vots del 

públic assistent.  

8. La composició guanyadora serà presentada i interpretada de nou en el mateix acte del dia 29 

de setembre. 

9. La peça guanyadora podrà ser enregistrada utilitzant qualsevol plataforma en el futur. 

10. L’organització es reservarà els drets de reproducció i difusió de l’obra guanyadora, que seran 

cedits en exclusiva a Telecos.cat pel seu autor. 

11. Els autors que optin al premi eximeixen a l’organització de qualsevol responsabilitat derivada  

de plagi o de qualsevol transgressió de la legislació vigent en la qual pugui incórrer algun dels 

participants. 

12. L’organització es reserva el dret de canviar les bases per qüestions de força major. 

13. Totes les qüestions no previstes en aquestes bases seran resoltes pel Jurat.  

14. El premi pel guanyador està valorat en 1.000 euros bruts.  

15. La participació en el concurs pressuposa la total acceptació d’aquestes bases.  

 


