FEDERACIÓ BALEAR DE BANDES DE MÚSICA I
ASSOCIACIONS MUSICALS
“PREMIS DE LA MUSICA”
JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS:
La Federació Balear de Bandes de Música i Associacions Musicals, com institució bàsica i
fonamental en la defensa de l’associacionisme bandistic balear, manifesta la seva ferma voluntat
d’instituir, amb caràcter anual, la “Gala de la Música de Banda” amb la finalitat d’homenatjar a les
persones i/o institucions que han destacat per l’esforç, dedicació, il·lusió i difusió de la música i de les
bandes i donar-les un reconeixement social que ens manca.
Al mateix temps cercar notorietat i anar implicant de cada dia més a les Bandes de Música dins
la societat balear.
PREMI “ANTONI LLOMPART” A TOTA UNA VIDA DEDICADA A LES BANDES DE
MÚSICA.
•
•
•
•
•

El perfil de la persona per a poder ser elegida serà: ser músic no professional, major de 70 anys,
pertànyer a una societat musical i haver participat com a músic en ella o altres com a mínim
durant 30 anys (consecutius o no).
Des de la Federació se sol·licitarà a cada una de les bandes federades que omplin un qüestionari
(Annex I) on es farà referència a la persona de la seva societat que reuneixi el perfil mencionat
anteriorment.
La Junta Directiva està facultada per omplir el qüestionari.
El jurat, segons les sol·licituds enviades o coneixements, triarà al candidat més idoni dins del
perfil proposat, (resultant elegida la persona de més edat).
Posteriorment, es remetrà a la Junta directiva la proposta de candidat per la consecució d’aquest
premi.

PREMI “BALTASAR MOYÀ” PER LA INVESTIGACIÓ I/O COMPOSICIÓ MUSICAL.
•
•
•
•
•
•

La finalitat d’aquest premi serà el reconeixement públic a qualsevol persona física, equip o
departament que hagi destacat per les seves investigacions i/o composicions musicals.
Des de la Federació se sol·licitarà a les bandes federades (Annex II) el nom d’un compositor
balear, preferiblement viu, que hagi compost música per banda.
La Junta Directiva està facultada per omplir el qüestionari.
La Junta directiva podrà, si se considera oportú, consultar amb la Universitat o Conservatori per
demanar informació sobre estudis musicals que es duguin a terme.
El Jurat elevarà a la Junta Directiva de la Federació la proposta del candidat elegit.
Ressenyar que aquest premi podrà, anualment, assignar-se a un compositor, a un investigador o a
ambdós.

PREMI “RAFEL BAUZÀ” A LA PERSONA O INSTITUCIÓ QUE S’HA DESTACAT PEL
SUPORT A LES BANDES DE MUSICA.
•
•
•

•

Requisits per a la persona:
Haver exercit in mínim de 10 anys com a responsable de gestió musical.
Serà elegit com a candidat:
El que més temps hagi exercit com a responsable de gestió musical.
En el cas del mateix període de temps, la persona de major edat.
Requisits per la institució:
Des de la Federació se confeccionarà el qüestionari (Annex III) per poder esbrinar les
relacions entre les agrupacions federades i els seus ajuntaments.
Una vegada contestat el qüestionari, el jurat estudiarà la resolució que consideri més
favorable de col·laboració.
El Jurat remetrà a la Junta Directiva el candidat elegit.

ANNEX I QÜESTIONAR PREMI “ANTONI LLOMPART”

Agrupació Musical

Població
Nom i llinatges del candidat
Data de naixement
Adreça i telèfon
Anys com a músic actiu en la societat
Actualment es troba com a músic en la societat ? (Si o No)
Dades interessants que la Junta Directiva de la Societat estimi oportunes apostar

Data
Signatura del President i segell de la Societat

ANNEX I I QÜESTIONAR PREMI “BALTASAR MOYÀ”

Agrupació musical

Població

Compositor balear que es proposa:

OBSERVACIONS

Data
Signatura del President i segell de la Societat

ANNEX I I I QÜESTIONARI PREMI “RAFEL BAUZÀ” (Institucions)

Agrupació Musical
Localitat
HABITANTS
- DE 2.000

+ DE 5.001

+ DE 25.001

+ DE 2.001

+ DE 10.001

+ DE 50.001

PRESSUPOST ANUAL DE L’AJUNTAMENT
LOCAL CEDIT PER L’AJUNTAMENT

+ DE 100.001

EUROS
SI /_/

NO /_/

RELACIONS DE LA AGUPACIÓ AMB L’AJUNTAMENT
EXCEL-LENT /_/

BONA /_/

REGULAR /_/

DOLENTA /_/

CREUEN QUE ÉS SUFICIENT LA SUBVENCIÓ QUE REBEN DEL SEU AJUNTAMENT?
SI /_/

NO /_/

SUBVENCIO QUE REBEN DEL SEU AJUNTAMENT

EUROS

LA SUBVENCIO REBUDA ÉS A CANVI DE PRESTAR UNS SERVEIS AL MUNICIPI?
SI /_/

NO /_/

DE 1 A 10 QUANTIFIQUEU LA CONTRIBUCIÓ DEL SEU AJUNTAMENT A LA MUSICA DE
BANDA

/_________/

DATA
Signatura del President i segell de la Societat

ANNEX I I I QÜESTIONARI PREMI “RAFEL BAUZÀ” (persona)

Societat Musical
Localitat
Nom i llinatges del candidat
Data de naixement
Adreça i telèfon
Anys dedicats a la seva Societat Musical
Dades interessants que la Junta directiva de la societat estimi oportunes aportar

Data
Signatura del President i segell de la societat

