
BASES DE LA X MOSTRA DE GUITARRA DE LES COMARQUES DE 
TARRAGONA. CURS 2018/2019

Organitzada per la Diputació de Tarragona

L’objectiu d’aquesta Mostra és donar la possibilitat als joves guitarristes 
d’adquirir experiència en el camp del concertisme i potenciar el contacte 
directe amb el públic fora del marc de la pròpia escola.

Per aquest motiu es constituirà una Comissió Organitzadora amb la finalitat 
de coordinar els aspectes tècnics i de desenvolupament de la Mostra.

1. BASES GENERALS

Primer. Poden participar-hi solistes i agrupacions de dues o més guitarres, 
residents a Catalunya.

Segon. La Mostra estarà estructurada en quatre categories, determinades 
per l’edat dels participants. S’ha de presentar un programa lliure amb les 
següents durades mínimes:

Categoria A, prova única, fins a 9 anys: 5 minuts
Categoria B, prova única, de 10 a 12 anys: 10 minuts
Categoria C, prova única, de 13 a 16 anys: 15 minuts
Categoria D, prova única, de 17 a 25 anys: 20 minuts

No arribar al temps mínim és motiu de desqualificació.

Per saber la categoria que correspon a cada participant, es tindrà en compte 
l’edat que tingui el dia 1 de gener de 2019. Per a les agrupacions s’ha de fer 
la mitjana d’edat de tots els seus membres. Els integrants poden pertànyer a 
categories diferents, sempre i quan aquestes siguin correlatives. 

Tercer. La interpretació del repertori serà de memòria, a excepció de les 
agrupacions. El repertori que s’hi presenti no pot experimentar cap canvi i 
s’ha de tocar íntegrament. S’ha de lliurar una còpia del programa en el 
moment de fer la inscripció.

Quart. La Comissió Organitzadora retirarà el dret de participació d’un 
aspirant quan consideri que no compleix els requisits de la convocatòria.

Cinquè. Els aspirants que siguin admesos s’hauran de comprometre a 
participar a totes les activitats que per a ells es programin. En cas 
d’incompliment, els seleccionats hauran de presentar una justificació, que 
erà valorada per l’organització. 

Sisè. Els pares o tutors dels participants menors d’edat seleccionats s’han de 
comprometre a acompanyar els seus fills a les activitats programades.

Setè. La Comissió Organitzadora és la responsable de la distribució dels 
participants per a la realització dels concerts.

Vuitè. En cas de no haver-hi un mínim d’aspirants seleccionats, la Comissió 
Organitzadora podrà optar per anul·lar la convocatòria.

Novè. Qualsevol aspecte que pugui sorgir que no estigui especificat en aquestes 
bases haurà de ser resolt per la Comissió Organitzadora.

Desè. La Diputació de Tarragona, entitat titular de l’Escola i Conservatori de Música a 
Tarragona, es reservarà tots els drets d'enregistrament i emissió de la Mostra.

Tots els participants han de cedir els drets d’imatge així com els d’enregistrament i 
reproducció dels concerts a l’organització.

2. INSCRIPCIONS

Primer. La inscripció a la Mostra suposa la plena acceptació de les bases i 
l’autorització a la Diputació perquè en faci difusió per qualsevol mitjà de comunicació. 

Segon.  La butlleta d'inscripció, en la qual constarà el programa a interpretar, es farà 
online a la següent adreça: goo.gl/mdf29f

Després d'omplir la inscripció online s'haurà d'enviar via mail la següent 
documentació:

Adreça electrònica: sec.cmt@dipta.cat
Assumpte: X Mostra de guitarra de les Comarques de Tarragona. Curs 2018/2019
Documentació: 

· Una fotocòpia del DNI, llibre de família o passaport.
· Una còpia de les partitures de les obres que s’interpretaran en la prova de                

selecció. (La qualitat de les còpies ha de ser òptima.)

La data límit d’admissió d’inscripcions serà el 21.12.2018, a les 14.00 h

3. TRIBUNAL

Primer. El Tribunal estarà compost per professionals de la guitarra clàssica i de la 
música en general. 

Segon. Les decisions del Tribunal seran inapel·lables i, si ho estima oportú, podrà 
declarar deserta qualsevol categoria.

Tercer. Es valorarà el nivell i la qualitat artística de les obres i de la interpretació. El 
Tribunal es reserva el dret de fer interpretar parcialment les obres presentades i 
d’interrompre-les si ho creu oportú.
4. PREMIS

S’estableixen els premis següents:

· Participació a una MASTERCLASS a càrrec de Xavier Coll. 
· Enregistrament en directe i edició del concert de cloenda.
· Participació en un mínim de 3 concerts.

S’atorgarà un diploma a cadascun dels seleccionats.

5. CALENDARI DE LA MOSTRA

Primer. Les proves de selecció es realitzaran els dies 26 i 27.01.2019 a la Sala Noble 
de l’Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Tarragona. Totes les proves 
seran obertes al públic.

Segon. La Comissió Organitzadora farà públic l’horari d’actuació de cada participant 
el dia 11.01.2019 a la pàgina web i al tauler del Conservatori, i adjudicarà aquest 
horari en franja de matí o tarda segons consideri adient. Els participants han d’estar 
presents al lloc de la convocatòria a l’hora que l’organització els assigni. La no 
compareixença en segona crida és motiu de desqualificació.

Tercer. El jurat farà pública, el dia 28.01.2019, una acta amb el nom de tots els 
seleccionats, que serà exposada als taulers d’anuncis de l’Escola i Conservatori de 
Música de la Diputació a Tarragona. També es podran consultar a la pàgina web del 
Conservatori www.dipta.cat/cmtarragona/

Calendari dels diferents actes de la Mostra

· PUBLICACIÓ DEL DIA I HORA D’ACTUACIÓ DELS PARTICIPANTS: 11.01.2019
· SELECCIÓ: el 26 i 27.01.2019 a la Sala Noble de l’Escola i Conservatori de Música 

de la Diputació a Tarragona 
· MASTERCLASS a càrrec de Xavier Coll: el dissabte 2.02.2019 al Conservatori de 

Tarragona.
· CONCERTS: es realitzaran durant els mesos de febrer i març de 2019, segons el 

calendari que la Comissió Organitzadora de la Mostra consideri adient, i la 
disponibilitat de sales.

· CONCERT DE CLOENDA I ENREGISTRAMENT: el dissabte 11 de maig a l’Auditori 
de la Diputació (carrer Pere Martell, Tarragona) 

* Aquestes dates poden experimentar canvis per qüestions alienes a l’organització.
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CURS 2021/2022

Organitzada per la Diputació de Tarragona

L’objectiu d’aquesta Mostra és donar la possibilitat als joves guitarristes 
d’adquirir experiència en el camp del concertisme i potenciar el contacte 
directe amb el públic fora del marc de la pròpia escola.

Per aquest motiu es constituirà una Comissió Organitzadora amb la finalitat 
de coordinar els aspectes tècnics i de desenvolupament de la Mostra.

1. REQUISITS GENERALS

Primer. Podran participar-hi solistes i agrupacions de dues o més guitarres, 
residents a Catalunya.

Segon. La Mostra estarà estructurada en quatre categories, determinades 
per l’edat dels participants. S’ha de presentar un programa lliure amb les 
següents durades mínimes:

Categoria A, prova única, fins a 9 anys: 5 minuts
Categoria B, prova única, de 10 a 12 anys: 10 minuts
Categoria C, prova única, de 13 a 16 anys: 15 minuts
Categoria D, prova única, de 17 a 25 anys: 20 minuts

No arribar al temps mínim és motiu de desqualificació.

Per saber la categoria que correspon a cada participant, es tindrà en comp-
te l’edat que tingueren el dia 31 de desembre de 2021. Per a les agrupa-
cions s’ha de fer la mitjana d’edat de tots els seus membres. Els integrants 
poden pertànyer a categories diferents, sempre i quan aquestes siguin co-
rrelatives. 

Tercer. Es valorarà la interpretació de tot el repertori de memòria. El re-
pertori que s’hi presenti no pot experimentar cap canvi i s’ha de tocar ín-
tegrament. S’ha de lliurar una còpia del programa en el moment de fer la 
inscripció.

Quart. La Comissió Organitzadora retirarà el dret de participació d’un as-
pirant quan consideri que no compleix els requisits generals de la Mostra.



Cinquè. Els aspirants que siguin admesos s’hauran de comprometre a par-
ticipar a totes les activitats que per a ells es programin. En cas d’incompli-
ment, els seleccionats hauran de presentar una justificació, que serà valo-
rada per l’organització. 

Sisè. Els pares o tutors dels participants menors d’edat seleccionats s’han 
de comprometre a acompanyar els seus fills a les activitats programades.

Setè. La Comissió Organitzadora és la responsable de la distribució dels 
participants per a la realització dels concerts.

Vuitè. En cas de no haver-hi un mínim d’aspirants seleccionats, la Comissió  
Organitzadora podrà optar per anul·lar aquesta edició.

Novè. Qualsevol aspecte que pugui sorgir que no estigui especificat en 
aquests requisits generals haurà de ser resolt per la Comissió Organitza-
dora.

Desè. La Diputació de Tarragona, ens titular de l’Escola i Conservatori de 
Música a Tarragona, es reservarà tots els drets d’enregistrament i emissió 
de la Mostra.

Tots els participants han de cedir els drets d’imatge així com els d’enregis-
trament i reproducció dels concerts a l’organització. 

2. INSCRIPCIONS

Primer. La inscripció a la Mostra suposa la plena acceptació dels requisits 
generals i l’autorització a la Diputació perquè en faci difusió per qualsevol 
mitjà de comunicació. 

Segon.  La butlleta d’inscripció, en la qual constarà el programa a interpre-
tar, es farà online a la següent adreça: ENLLAÇ FORMULARI INSCRIPCIÓ

Tercer. El pagament de l’import per la prova de selecció: 
25€ en concepte de Preu Públic que cal ingressar amb compte del BBVA: 
ES10 0182 5634 1702 0151 6270 (Conservatori Diputació a Tarragona) 
Concepte: Nom de l’alumne – XI Mostra guitarra
Termini màxim per fer el pagament: 23 de gener de 2022

Quart. Després d’omplir la inscripció online s’haurà d’enviar via mail la se-

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyY8GMHa2HKAMz51NgybT1iecrLr-BLV3eYwgdCEd96e5TOw/viewform


güent documentació:

Adreça electrònica: sec.cmt@dipta.cat
Assumpte: XI Mostra de guitarra de les Comarques de Tarragona. Curs 
2021/2022
Documentació: 
• Una fotocòpia del DNI, llibre de família o passaport.
• Justificant de pagament.
• Una còpia de les partitures de les obres que s’interpretaran en la prova

de selecció. (La qualitat de les còpies ha de ser òptima)

La data límit d’admissió d’inscripcions serà el 23.01.2022 

3. TRIBUNAL

Primer. El Tribunal estarà compost per professionals de la guitarra clàssica 
i de la música en general. 

Segon. Les decisions del Tribunal seran inapel·lables i, si ho estima oportú, 
podrà declarar deserta qualsevol categoria.

Tercer. Es valorarà el nivell i la qualitat artística de les obres i de la interpre-
tació. El Tribunal es reserva el dret de fer interpretar parcialment les obres 
presentades i d’interrompre-les si ho creu oportú.

4. ACTIVITATS PELS SELECCIONATS

• Participació en 2 concerts ubicats en diferents poblacions de la pro-
víncia.

• Participació a una MASTERCLASS a càrrec de María Esther Guzmán.
• Participació en el concert de cloenda compartit amb María Esther

Guzmán.

S’atorgarà un diploma a cadascun dels seleccionats.

5. CALENDARI DE LA MOSTRA

Primer. Les proves de selecció es realitzaran el dia 12.02.2022 a la Sala No-
ble de l’Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Tarragona. Totes 
les proves seran obertes al públic.



Segon. La Comissió Organitzadora farà públic l’horari d’actuació de cada 
participant el 04.02.2022 a la pàgina web i al tauler del Conservatori, i ad-
judicarà aquest horari en franja de matí o tarda segons consideri adient. 
Els participants han d’estar presents al lloc de la convocatòria a l’hora que 
l’organització els assigni. La no compareixença en segona crida és motiu de 
desqualificació.

Tercer. El jurat farà pública, el dia 16.02.2022, una acta amb el nom de tots 
els seleccionats, que serà exposada als taulers d’anuncis de l’Escola i Con-
servatori de Música de la Diputació a Tarragona. També es podran consul-
tar a la pàgina web del Conservatori www.dipta.cat/cmtarragona

Calendari dels diferents actes de la Mostra

• PUBLICACIÓ DEL DIA I HORA D’ACTUACIÓ DELS PARTICIPANTS: 
04.02.2022

• SELECCIÓ: el 12.02.2022 a la Sala Noble de l’Escola i Conservatori de 
Música de la Diputació a Tarragona.

• MASTERCLASS a càrrec de María Esther Guzmán: el dissabte  
07.05.2022 al matí a l’Auditori de la Diputació de Tarragona (carrer 
Pere Martell).

• CONCERTS: es realitzaran durant els mesos de març i abril de 2022, se-
gons el calendari que la Comissió Organitzadora de la Mostra consideri 
adient, i la disponibilitat de sales.

• CONCERT DE CLOENDA: el dissabte 07.05.2022 a l’Auditori de la Dipu-
tació.

Aquestes dates poden experimentar canvis per qüestions alienes a l’organitza-
ció en funció de l’evolució de la pandèmia. 

https://www.dipta.cat/cmtarragona/
https://en.mariaestherguzman.net/


BASES DE LA X MOSTRA DE GUITARRA DE LES COMARQUES DE 
TARRAGONA. CURS 2018/2019

Organitzada per la Diputació de Tarragona

L’objectiu d’aquesta Mostra és donar la possibilitat als joves guitarristes 
d’adquirir experiència en el camp del concertisme i potenciar el contacte 
directe amb el públic fora del marc de la pròpia escola.

Per aquest motiu es constituirà una Comissió Organitzadora amb la finalitat 
de coordinar els aspectes tècnics i de desenvolupament de la Mostra.

1. BASES GENERALS

Primer. Poden participar-hi solistes i agrupacions de dues o més guitarres, 
residents a Catalunya.

Segon. La Mostra estarà estructurada en quatre categories, determinades 
per l’edat dels participants. S’ha de presentar un programa lliure amb les 
següents durades mínimes:

Categoria A, prova única, fins a 9 anys: 5 minuts
Categoria B, prova única, de 10 a 12 anys: 10 minuts
Categoria C, prova única, de 13 a 16 anys: 15 minuts
Categoria D, prova única, de 17 a 25 anys: 20 minuts

No arribar al temps mínim és motiu de desqualificació.

Per saber la categoria que correspon a cada participant, es tindrà en compte 
l’edat que tingui el dia 1 de gener de 2019. Per a les agrupacions s’ha de fer 
la mitjana d’edat de tots els seus membres. Els integrants poden pertànyer a 
categories diferents, sempre i quan aquestes siguin correlatives. 

Tercer. La interpretació del repertori serà de memòria, a excepció de les 
agrupacions. El repertori que s’hi presenti no pot experimentar cap canvi i 
s’ha de tocar íntegrament. S’ha de lliurar una còpia del programa en el 
moment de fer la inscripció.

Quart. La Comissió Organitzadora retirarà el dret de participació d’un 
aspirant quan consideri que no compleix els requisits de la convocatòria.

Cinquè. Els aspirants que siguin admesos s’hauran de comprometre a 
participar a totes les activitats que per a ells es programin. En cas 
d’incompliment, els seleccionats hauran de presentar una justificació, que 
erà valorada per l’organització. 

Sisè. Els pares o tutors dels participants menors d’edat seleccionats s’han de 
comprometre a acompanyar els seus fills a les activitats programades.

Setè. La Comissió Organitzadora és la responsable de la distribució dels 
participants per a la realització dels concerts.

Vuitè. En cas de no haver-hi un mínim d’aspirants seleccionats, la Comissió 
Organitzadora podrà optar per anul·lar la convocatòria.

Novè. Qualsevol aspecte que pugui sorgir que no estigui especificat en aquestes 
bases haurà de ser resolt per la Comissió Organitzadora.

Desè. La Diputació de Tarragona, entitat titular de l’Escola i Conservatori de Música a 
Tarragona, es reservarà tots els drets d'enregistrament i emissió de la Mostra.

Tots els participants han de cedir els drets d’imatge així com els d’enregistrament i 
reproducció dels concerts a l’organització.

2. INSCRIPCIONS

Primer. La inscripció a la Mostra suposa la plena acceptació de les bases i 
l’autorització a la Diputació perquè en faci difusió per qualsevol mitjà de comunicació. 

Segon.  La butlleta d'inscripció, en la qual constarà el programa a interpretar, es farà 
online a la següent adreça: goo.gl/mdf29f

Després d'omplir la inscripció online s'haurà d'enviar via mail la següent 
documentació:

Adreça electrònica: sec.cmt@dipta.cat
Assumpte: X Mostra de guitarra de les Comarques de Tarragona. Curs 2018/2019
Documentació: 

· Una fotocòpia del DNI, llibre de família o passaport.
· Una còpia de les partitures de les obres que s’interpretaran en la prova de                

selecció. (La qualitat de les còpies ha de ser òptima.)

La data límit d’admissió d’inscripcions serà el 21.12.2018, a les 14.00 h

3. TRIBUNAL

Primer. El Tribunal estarà compost per professionals de la guitarra clàssica i de la 
música en general. 

Segon. Les decisions del Tribunal seran inapel·lables i, si ho estima oportú, podrà 
declarar deserta qualsevol categoria.

Tercer. Es valorarà el nivell i la qualitat artística de les obres i de la interpretació. El 
Tribunal es reserva el dret de fer interpretar parcialment les obres presentades i 
d’interrompre-les si ho creu oportú.
4. PREMIS

S’estableixen els premis següents:

· Participació a una MASTERCLASS a càrrec de Xavier Coll. 
· Enregistrament en directe i edició del concert de cloenda.
· Participació en un mínim de 3 concerts.

S’atorgarà un diploma a cadascun dels seleccionats.

5. CALENDARI DE LA MOSTRA

Primer. Les proves de selecció es realitzaran els dies 26 i 27.01.2019 a la Sala Noble 
de l’Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Tarragona. Totes les proves 
seran obertes al públic.

Segon. La Comissió Organitzadora farà públic l’horari d’actuació de cada participant 
el dia 11.01.2019 a la pàgina web i al tauler del Conservatori, i adjudicarà aquest 
horari en franja de matí o tarda segons consideri adient. Els participants han d’estar 
presents al lloc de la convocatòria a l’hora que l’organització els assigni. La no 
compareixença en segona crida és motiu de desqualificació.

Tercer. El jurat farà pública, el dia 28.01.2019, una acta amb el nom de tots els 
seleccionats, que serà exposada als taulers d’anuncis de l’Escola i Conservatori de 
Música de la Diputació a Tarragona. També es podran consultar a la pàgina web del 
Conservatori www.dipta.cat/cmtarragona/

Calendari dels diferents actes de la Mostra

· PUBLICACIÓ DEL DIA I HORA D’ACTUACIÓ DELS PARTICIPANTS: 11.01.2019
· SELECCIÓ: el 26 i 27.01.2019 a la Sala Noble de l’Escola i Conservatori de Música 

de la Diputació a Tarragona 
· MASTERCLASS a càrrec de Xavier Coll: el dissabte 2.02.2019 al Conservatori de 

Tarragona.
· CONCERTS: es realitzaran durant els mesos de febrer i març de 2019, segons el 

calendari que la Comissió Organitzadora de la Mostra consideri adient, i la 
disponibilitat de sales.

· CONCERT DE CLOENDA I ENREGISTRAMENT: el dissabte 11 de maig a l’Auditori 
de la Diputació (carrer Pere Martell, Tarragona) 

* Aquestes dates poden experimentar canvis per qüestions alienes a l’organització.
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