
Un Sant Jordi enCantados amb

 ‘La paraula / La palabra’
enCantados, el primer cicle de música i entrevista en Llengua

de Signes, celebrarà el seu primer concurs de cançons i poemes
a la sala barcelonina Luz de Gas. 

Es tracta d’un certamen, amb vocació anual, en el qual  les creacions 
han de versar al voltant de ‘La paraula / La palabra’ (a cada edició

es canviarà de temàtica).

· 1a. E
DICIÓ DEL CONCURS                                      DE POEMES I CANÇONS ·



Serà un concurs inclusiu obert a les Persones Sordes
que comptarà en tot moment amb les intèrprets de Llengua de Signes

de l’Asociación Inclusivxs. 
La recaptació es destinarà a la compra de motxilles vibratòries: 

un ‘sistema d’escolta’ que els permet sentir la música.

El 23 d’abril, a les 20.30h,
 actuaran els/les cinc finalistes a la Millor Cançó i al Millor Poema, 

compartint escenari amb un repertori de cantautors/es - escriptors/es i poetes 
que anirem desvelant a mesura que s’apropi la data.



1.- Hi podrà participar tota persona major d’edat independentment de la seva nacionalitat.

2.- El/la participant haurà d’actuar amb un màxim d’un/a acompanyant.

3.- Per a la preselecció prèvia al certamen, s’enviarà a l’organització el segúent material:

- Dades de la persona concursant: nom, cognoms, fotocòpia del DNI, adreça postal, email i

telèfon (vegeu política de privacitat a sota).

- Àudio o vídeo (en cas de ser cantautors/es) amb la peça que presenta al concurs, gravat 

amb la mateixa instrumentació i de la mateixa forma en què serà interpretat en directe. 

- Arxiu word amb la lletra del tema o el poema, numerant les pàgines (dues com a màxim)

per l’ordre en què s’interpretaran. La temàtica ha de tractar sobre ‘La paraula / La palabra’

(català o castellà).

Tot el material s’enviarà al correu electrònic musica@en-canta-dos.com. Aquesta documentació 

haurà d’estar en poder de l’organització el dilluns 6 d’abril com a data límit.

Bases del 1r concurs enCantados 
amb Sant Jordi – cançó i poesia al voltant de

 ‘La paraula / La palabra’



5.- L’ordre d’intervenció es realitzarà per sorteig i es comunicarà amb suficient antelació

als/les participants.

8.- A la final, les persones concursants hauran d’interpretar els mateixos temes i/o poemes

que hagin presentat a la fase prèvia.

6.- Els/les concursants seleccionats/des per optar al premi de Millor Cançó i Millor Poema 

hauran d’estar a la sala Luz de Gas el dia de la final, el 23 d’abril del 2020, a les 19.00 hores,

per realitzar la prova de so.

(L’organització no es fa càrrec de les despeses per desplaçament ni d’allotjament).

4.- Qualsevol sol·licitud que no inclogui alguns dels requisits indicats al punt anterior podrà

ser rebutjada.

7.- Arribaran a aquesta final les cinc persones participants que decidirà el jurat, compost per

persones vinculades a la música, al món editorial i al col·lectiu de les Persones Sordes. Durant

la gala a Luz de Gas, també es tindrà en compte el vot del públic. La decisió serà inapel·lable.



Política de Privacitat
Totes les dades personals que ens facilitin seran tractades per la societat organitzadora del concurs,
ENCANTADAS, SCP, d'acord amb la normativa vigent. Aquestes dades s'utilitzaran únicament i exclusivament per 
gestionar la participació al concurs. Quan es rebi la documentació s'enviarà per correu electrònic a la persona
participant tota la informació detallada referent a la Protecció de dades personals.

10.- L'esdeveniment es gravarà en vídeo de manera que les persones finalistes han d'estar 

d'acord a cedir els drets d'imatge i la difusió de les seves cançons i / o poemes.

9.- La participació en aquest concurs implica la plena acceptació de les bases per les quals 

es regeix.



Premis enCantados

2020

¡Llarga vida a les tradicions de Sant Jordi i, 
amb el vostre permis (i ajuda), al nostre enCantados inclusiu!

S’estableixen els següents premis:

- ‘La paraula enllaunada / La palabra enlatada’: totes les persones que hagin participat en la gala

s’emportaran una edició limitada (!molt especial!) amb els escrits dels cinc autors o autores finalistes. 

- Els/les guanyadors/es a les categories de Millor Cançó i de Millor Poema actuaran en tres

festivals de Catalunya: Acròbates, Esperanzah! i Rodautors

(sota les condicions que cada festival determini).

- S’enviarà una nota de premsa a més de 400 periodistes culturals amb la biografia

dels/les guanyadors/es juntament amb els seus respectius escrits.

- Un lot de llibres d’escriptors/es-cantautors (i viceversa).

- Una rosa (però no tallada, sinó en test). Un roser, vaja. 

www.en-Canta-dos.com



Concurs creat i
coordinat per 

amb la col·laboració de Trampa Ediciones, La Conservadora, Luz de Gas,
Asociación Inclusivxs, Cicle Acròbates, Festival Esperanzah! i Cicle Rodautors.
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