
SÉS UN CANTANT
O UN MÚSICISTA?

T’AGRADA LA LLENGUA
DE LA TUA CIUTAT?

VOLS TENIR L’OPORTUNITAT
DE TE FER CONÈIXER A L’ALGUER I ALS 

ALTROS TERRITORIS DEL DOMINI 
LINGÜÍSTIC?

NO PERDIS TEMPS,
ENVIA LA TUA CANDIDATURA!

T’ESPEREM!

FINAL I PREMIACIÓ
29 DE MAIG DEL 2022 • h 21:00

Teatre Cívic Gaví Bal·lero

Entrada gratuïta

INFO

www.plataforma-llengua.cat/cantalguer/



Art. 1 • ORGANITZACIÓ
L'associació cultural Plataforma per la 
Llengua – Col·lectiu l’Esbarzer, amb seu a 
l'Alguer, al carrer de Pa i Aigua (Arduino) 
48, organitza lo concurs "CantAlguer - 
Concurs per joves cantautors de l'Alguer - 
I edició" (en lo text nomenat CantAlguer), 
en col·laboració amb Obra Cultural de 
l’Alguer, Projecte de cultura en xarxa 
Barnasants Cançó d’autor, Universitat 
Catalana d’Estiu, Revista Enderrock, amb 
el patrocini del Municipi de l’Alguer, de la 
Fondazione Alghero i de l’Ofici de l’Alguer 
de la Generalitat de Catalunya.

Art. 2 • FINALITATS
Lo concurs té com a finalitats la 
salvaguarda de la llengua i de la cultura 
catalana de l'Alguer i la promoció i difusió 
del cant en llengua catalana, en la varietat 
algueresa, entre los joves.

Art. 3 • REQUISITS DE PARTICIPACIÓ
3/a Poden participar joves cantautores i 
cantautors o grups musicals que:

- composin en català de l'Alguer;
- tenguin una edat entre 18 i 39 anys, no

complits a la data d’inscripció del concurs;
- siguin nats a l’Alguer o que hi tenguin la

residència d’almancon 7 anys al moment de 
la inscripció. 

3/b Cada artista pot participar amb dues 
(2) cançons en català de l’Alguer: una del 
repertori clàssic alguerés, l'altra de nova 
composició.
3/c L'artista participant a CantAlguer pot 
ésser autor únic o coautor de la 
partliterària i/o musical de la cançó 
presentada. En el cas que hi siguin més 
d’un autor de text i/o música, s’apliquen 
los requisits d’edat, lloc de nàixita i 
residència indicats al punt 3/a.

Art. 4 • MODALITAT DE PRESENTACIÓ 
DE LES CANDIDATURES

4/a Les dues cançons tenen d'ésser 
enviades en suport físic (CD) o per e-mail 
en format Wave o MP3.
4/b Les demanes d'inscripció tenen d'ésser 
transmitides entre lo dia 15 de maig de 
2022, per posta a l'endiriç CantAlguer, c/o 
Plataforma per la Llengua, Carrer de Pa i 
Aigua (Arduino) n. 48, 07041 - l'Alguer (SS) 
o per mail a l'endiriç 
cantalguer@plataforma-llengua.cat
i tenen d'incloure:

- formulari d’inscripció
(que se pot descarregar en aquí: 

h�ps://www.plataforma-llengua.cat/cantalguer/)

- fotocòpia d’un document d'identitat
- cd amb les dues cançons o file wave/mp3

en el cas d'enviament per e-mail

- textos de les cançons
- currículum vitae de l'autor(s)

amb 2 fotografies artístiques
- contactes (telèfon i e-mail)

4/c Los materials transmitits al 
CantAlguer no seran tornats als autors

Art. 5 • SELECCIÓ
5/a Després del terme del 15 de maig del 
2022, la direcció artística de Plataforma 
per la Llengua examinarà la validitat de 
les demanes enviades i escoltarà les 
cançons presentades al CantAlguer, 
operant una preselecció entre los 
participants i triant, a propi incontestable 
judici, quatre (4) propostes que 
participaran a la fase final amb l’exhibició 
en públic de les cançons presentades. La 
direcció artística se reserva lo dret 
d’admitir més de quatre propostes.
5/b Los autors finalistes seran convocats a 
través de l’endiriç electrònic (e-mail) a la 
part final de CantAlguer, amb indicació 
del lloc, del dia i de l'horari de l’exhibició.
5/c En cas d’indisponibilitat d’una 
proposta finalista, la direcció artística se 
reserva lo dret de recuperar una o més 
candidatures analitzades durant la fase de 
preselecció.

Art. 6 • EXHIBICIÓ I PROCLAMACIÓ
DE LES GUANYADORES I DELS 
GUANYADORS

6/a Los artistes finalistes participaran a 
l’exhibició final, que se farà al Teatre Cívic 
“Gaví Bal·lero” de l'Alguer, lo 29 de maig 
del 2022, en un concert obert al públic, 
acompanyant-se amb un sol instrument o 
suportats d’un grup musical.
6/b Los artistes enviaran prèviament a 
Plataforma per la Llengua les exigències 
tècniques del grup, que seran acollides de 
l’equip de so de l’organització.
6/c Los cantautors i les cantautores 
tengueran de cantar les dues cançons 
presentades al concurs CantAlguer.
6/d Un jurat, format d'experts de música i 
de llengua catalana, en la varietat 
algueresa, examinarà les exhibicions dels 
artistes finalistes i proclamarà la proposta 
guanyadora del concurs.
6/e Los artistes participants firmaran una 
declaració prèvia on permeten a 
Plataforma per la Llengua la utilització 
d’informacions personals, fotografies del 
currículum i imatges del concert per 
finalitats de propaganda i s'empenyen a 
respectar el judici final del jurat.
6/f En lo cas que l'artista seleccionat no se 
presenti lo dia de l’exhibició final, això 
comportarà l'exclusió automàtica del 

mateix autor en l'àmbit del concurs 
CantAlguer.

Art. 7 • PREMIS
7/a La proposta guanyadora del concurs 
CantAlguer recivirà aqueixos premis:

- Registració i estampa de un EP (extended 
play) de sis (6) cançons en català de l’Alguer
a càrrec de Plataforma per la Llengua en 
l'estudi Chicken Coop de l'Alguer.

- Participació a la Jornada Algueresa, 
organitzada de l’Obra Cultural de l’Alguer, a 
dins de la programació de la Universitat 
Catalana d’Estiu, a Prada de Conflent.

- Organització d’un concert a Barcelona 
dins de la programació del 2023 del Festival 
organitzat de Projecte de cultura en xarxa 
Barnasants Cançó d’autor.

Tots los 4 artistes, seleccionats per la fase 
final del CantAlguer, participaran a un 
concert col·lectiu dins los programes de la 
festa de Sant Joan organitzada de l’Obra 
Cultural de l’Alguer i la Festa de Les 
Maries, a la iglésia de Nostra Senyora de 
l’Esperança de l’Alguer.

Art. 8 • MESURES DE SEGURETAT 
COVID-19

8/a L’organització se reserva lo dret de 
cancel·lar o posticipar les activitats en el 
cas que la situació de la pandèmia de 

COVID-19 ne faci impossible la realització.
8/b Los participants a la fase final 
pogueran accedir als espacis i a les 
estructures necessàries a la realització del 
concert (teatre, eventuals sales proves, etc) 
complint les regulacions generals 
antiCovid19 vigents al moment de la 
manifestació (presentació de Green Pass 
vàlid, ús de la mascareta, etc).

Art. 9 • CONTROVÈRSIES,
MODÍFIQUES, 
RESPONSABILITAT DATS 
PERSONALS

9/a Plataforma per la Llengua pot 
aportar modífiques en la realització 
pràctica de la part final del concurs 
CantAlguer, segons específiques i 
contingents exigències organitzatives, 
sense modificar substancialment l’espírit i 
les finalitats del concurs.
9/b L’entitat responsable del tractament 
dels dats personals és Plataforma per la 
Llengua, codi fiscal 92131320902 amb seu a 
l’Alguer, Via Arduino/Carrer de Pa i Aigua 
n. 48 (07041), en la persona del president 
pro-tempore.
9/c Per qualsessia controvèrsia sobre lo 
present regulament, és competent lo 
Tribunal de Sàsser.

REGULAMENT


