LA SARDANA DE L’ANY 2018
PREMI JOVENTUT
Reglamentació
L’objectiu del Premi Joventut de la Sardana de l’Any és promocionar els autors
joves menors de 30 anys que componen sardanes. La tria d’aquest premi la
realitzarà un jurat format per 5 músics reconeguts i els tres membres del Comitè
Seleccionador.
Optaran al Premi Joventut totes aquelles sardanes estrenades durant l’any 2018
que es presentin al concurs, els autors de les quals en el moment de l’estrena no
hagin complert els 30 anys.
Per tal de facilitar la participació al concurs dels compositors més joves (màxim 30
anys), la Confederació buscarà els mitjans per a fer estrenar les sardanes d’aquells
joves compositors que ho sol·licitin i que obtinguin una avaluació favorable del
Comitè Seleccionador.
En cap cas es podran seleccionar sardanes en la composició de les quals hi
hagi participat algun membre del Comitè Seleccionador o de la Comissió
Organitzadora del concurs.
Cada membre del jurat atorgarà 3, 2 o 1 punts a les 3 sardanes que cregui que
mereixen aquest títol d’entre les sardanes presentades, independentment que
hagin estat seleccionades o no al Premi Popular.
La sardana que rebi més punts, serà la guanyadora del Premi Joventut de La
Sardana de L’Any 2017.
El cap de setmana del 2/3 de febrer de 2019 es farà una emissió especial a través
dels mitjans habituals per donar a conèixer les tres sardanes amb més puntuació
que opten al Premi Joventut.
El 12 de maig de 2019 al Gran Teatre del Liceu de Barcelona es proclamarà la
sardana guanyadora del Premi Joventut de La Sardana de l’Any 2018 i del seu
accèssit.
El jurat queda facultat a declarar desert el premi en cas que consideri que cap
autor de les sardanes presentades sigui menor de 30 anys o que, havent-n’hi,
segons el seu criteri no el mereixin.

