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BASES DE LA CONVOCATÒRIA

FEDERACIÓ DE SOCIETATS MUSICALS
DE LA COMUNITAT VALENCIANA

1. OBJECTIUS
La FEDERACIÓ DE SOCIETATS MUSICALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (FSMCV, d'ara endavant),
com a institució bàsica i fonamental en la defensa i representació de l'associacionisme musical
valencià, convoca anualment els PREMIS EUTERPE amb la finalitat d'homenatjar la música valenciana
i d'establir una millor i més fluida comunicació amb les diferents entitats polítiques, socials i
econòmiques, i amb el públic, en general.
A través del lliurament d'aquests guardons, la FSMCV pretén reconèixer el treball i iniciatives del
col·lectiu de societats musicals, incloent així mateix a persones que interpreten música, que
l'ensenyen, que la componen i que la dirigeixen, així com a institucions i mitjans de comunicació
vinculats amb la música i la cultura.
Per a aconseguir aquests objectius, s'estableixen les següents línies estratègiques i d'acció:
• Reconèixer a les persones físiques i/o jurídiques vinculades a la FSMCV i a l'entorn musical
valencià, que han aprofundit en l'art musical bandístic o orquestral, així com en altres
manifestacions musicals de notori interès.
• Incentivar el bon fer dels nostres/as músics que, amb la seua labor, van conformant aqueix
delicat i difícil engranatge cultural entorn de l'art musical valencià més genuí.
• Distingir a les institucions i empreses, públiques o privades, que hagen destacat per una
aportació singular a la promoció, difusió, potenciació i igualtat de gènere del món musical
bandístic valencià a través del col·lectiu de societats musicals federades o de la pròpia
FSMCV.
• Potenciar el reconeixement de l'originalitat i novetat en les candidatures presentades.
• Reconèixer a aquelles persones i/o entitats innovadores que amb les seues accions o
projectes afavoreixen l'increment de l'eficiència, la sostenibilitat i la igualtat de gènere dins
de la primera indústria cultural de la Comunitat Valenciana constituïda per les societats
musicals i la seua Federació, reconegudes com Bé d'Interés Cultural Immaterial pel Consell.
• Potenciar la cohesió federal mitjançant el reconeixement de la participació de les societats
musicals associades en l'estructura federal i en les seues activitats.
• Contribuir a la promoció de les persones guardonades i dels seus treballs i propostes i, en
conseqüència, a la promoció de tots aquells i aquelles que treballen per les societats
musicals, la FSMCV i la música valenciana.

2. NORMES GENERALS DE PARTICIPACIÓ
El desenvolupament del procés de concessió dels guardons es realitzarà, sense menyscapte de les
condicions específiques desenvolupades per a cada modalitat dels premis, segons les normes
generals contingudes en aquest apartat:
• Les persones de les candidatures nominades participaran en els actes de promoció
previstos per la FSMCV relacionats amb els Premis Euterpe 2019.
• Totes les candidatures han de presentar-se d'acord amb el procediment establert en
aquestes bases. La presentació d'una candidatura suposa la completa acceptació d'aquestes.
• No podran atorgar-se premis amb caràcter pòstum, llevat que la defunció es produïsca
després de la presentació de la candidatura.
• La Junta Directiva de la FSMCV serà l'únic òrgan encarregat d'interpretar les bases, així com
de decidir davant els dubtes que puguen derivar-se de la interpretació de la present
normativa.
• La Junta Directiva de la FSMCV podrà declarar desert qualsevol dels premis continguts en
aquesta convocatòria, així com atorgar Premis Euterpe amb caràcter extraordinari i de forma
puntual en qualsevol moment.
• La Comissió dels Premis Euterpe 2019, nomenada per la Junta Directiva de els seus propis
components, tindrà entre les seues atribucions el proposar candidatures a la Junta Directiva,
així com la de desestimar les candidatures que, una vegada presentades, no complisquen
amb els requisits i/o documentació que marquen les presents bases dels Premis Euterpe.
• La Junta Directiva, podrà constituir Comissions Tècnic-Artístiques per a l'estudi de les
candidatures presentades que requerisquen de la seua especialització. Els components
d'aquestes comissions es faran públics.
• La Junta Directiva de la FSMCV adjudicarà els Premis Euterpe 2019 sobre la base de la
proposta de les diferents comissions que es detalla en cadascuna de les categories, i per
decisió directa en aquells premis que no contemplen comissió. En aquest últim cas, per
consens o amb 2/3 dels vots, com a mínim.

3. PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES
El procés de presentació de candidatures als premis d'aquesta convocatòria es realitzarà segons
les normes generals contingudes en aquest apartat, com segueix:
• Amb caràcter general i, exceptuant el que està disposat en cadascun dels premis, podran
presentar candidatures totes les societats musicals federades i tots els òrgans de l'estructura
de la FSMCV.
• La presentació de candidatures es realitzarà mitjançant l'enviament a la FSMCV, a través del
correu electrònic fsmcv@fsmcv.org del FORMULARI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES,
emplenat íntegrament segons corresponga en cada apartat en el qual es participe.
• Quedaran excloses les candidatures que no complisquen estrictament aquests requisits o
els objectius generals. La Comissió dels Premis Euterpe 2019 comunicarà als interessats la
possibilitat d'esmenar errors i/o aportar la documentació addicional durant els cinc dies
següents al tancament de candidatures, atorgant-los un termini de 48 hores per a
l'esmena.
• La presentació de les candidatures implica l'autorització expressa a la FSMCV per a disposar,
sense cap contraprestació i en el context específic dels PREMIS EUTERPE, dels materials
presentats. La utilització o comunicació pública d'aquests materials, per part de la FSMCV,
solament es realitzarà en un context informatiu, i exclourà la seua explotació comercial.
• Els materials presentats acompanyant a cada candidatura quedaran en possessió de la
FSMCV amb l'objectiu de la seua incorporació a l'arxiu de la institució i sense cap
contraprestació econòmica per al participant, renunciant amb això a la seua posterior
recuperació una vegada presentada aquesta candidatura.
• En cas de presentar-se la mateixa candidatura per diversos sol·licitants, únicament
s'acceptarà la primera presentada per registre d'entrada.
• Les candidatures podran anar acompanyades de quanta informació es considere oportú per
a justificar i documentar les raons i mèrits corresponents.
• La presentació de candidatures als Premis Euterpe finalitzarà el 15 de setembre de 2019 a
les 14’00h.
•

Conforme a el que s'estableix en la Llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal,
l'informem que les dades de caràcter personal facilitats per vosté de forma voluntària s'incorporaran a un fitxer
automatitzat i no automatitzat del qual és titular i responsable la Federació de Societats Musicals de la
Comunitat Valenciana (FSMCV), i això amb la finalitat de gestionar el procés de valoració de candidatures
presentades, així com la celebració dels premis Euterpe. Les dades aportades, així com les seues fotos i
imatges, que pogueren recaptar-se en els actes relacionats amb els premis Euterpe, podran cedir-se a mitjans
de comunicació i per tant ser objecte de retrasmisión en directe o en diferit, així com publicar-se en la pàgina
web de la FSMCV i tot això sense perjudici d'el que es preveu en les bases dels premis. Així mateix s'autoritza al
fet que les dades personals consistents en nom i cognoms puguen ser penjats en els taulons del lloc en el qual
se celebre el lliurament de premis. L'informem que pot exercitar els seus drets d'accés, cancel·lació, rectificació
i oposició, mitjançant escrit dirigit a FSMCV carrer Sorní, 22-1a 46004 València juntament amb una fotocòpia
del seu DNI.

4. PREMIS EUTERPE 2019 – XX EDICIÓ
Les categories establides per a la XX edició dels Premis Euterpe seran les següents:

o PREMI EUTERPE A LA PARTICIPACIÓ FEDERAL
o PREMI EUTERPE A LA DEDICACIÓ A LA SEUA SOCIETAT MUSICAL
o PREMI EUTERPE A LA INSTITUCIÓ O EMPRESA, PÚBLICA O PRIVADA
o PREMI EUTERPE PER LA CONTRIBUCIÓ A LA IGUALTAT DE GÈNERE EN L'ÀMBIT DE LA
MÚSICA VALENCIANA

Aquests Premis Euterpe no tindran dotació econòmica. Consisteixen en una estatueta amb la
figura de la deessa Euterpe de l'escultor valencià Manuel Boix i un diploma acreditatiu.
Els Premis seran fets públics quan la Junta Directiva decidisca i en la mesura del possible, es
presentaran al col·lectiu durant l'Assemblea General de la FSMCV, que se celebrarà els dies 19 i 20
d'octubre de 2019 en Vila-real, i seran entregats pel President de la Generalitat durant la recepció
a la FSMCV que amb motiu de la festivitat de Santa Cecilia es realitza en el Palau de la Generalitat.

5. DESCRIPCIÓ DELS PREMIS

PREMI EUTERPE
A LA PARTICIPACIÓ FEDERAL
• En aquest premi participen totes les societats musicals federades que no hagen
obtingut el Premi Euterpe en aquesta categoria en anteriors edicions.
• Les puntuacions s'atorgaran sobre les dades informades i disponibles en la FSMCV,
segons el Barem de Participació Federal vigent.
• La Junta Directiva de la FSMCV premiarà a la societat musical que major puntuació
obtinga segons el Barem de Participació Federal anteriorment citat.

PREMI EUTERPE
A •LALasDEDICACIÓ
A LAdeberán
SEUA
SOCIETAT
MUSICALla
candidaturas presentadas
constatar
y justificar documentalmente
• Les candidatures presentades hauran de constatar i justificar documentalment la
participació del candidat/a proposat/a, durant almenys 30 anys, i la seua actual
situació en actiu. Es consideraran les seues aportacions al món musical i associatiu,
en qualsevol dels seus àmbits.
• No s'acceptaran candidatures de persones premiades en aquesta categoria en
edicions anteriors.
• La Comissió dels Premis Euterpe 2019 seleccionarà una candidatura que
presentarà a la Junta Directiva de la FSMCV per a la seua aprovació.

PREMI EUTERPE
A LA INSTITUCIÓ O EMPRESA PÚBLICA O
PRIVADA
Sense menyscapte del contemplat en l'apartat 3 de les bases sobre presentació de candidatures, la
Comissió dels Premis Euterpe 2019 o qualsevol membre de la pròpia Junta podran proposar a la
Junta Directiva de la FSMCV a empreses, mitjans de comunicació, corporacions locals o altres
institucions, públiques o privades, per a la concessió del guardó en aquesta modalitat.

• Es valorarà la presentació de justificació documental addicional.
• La Comissió dels Premis Euterpe 2019 podrà sol·licitar els informes que crega oportuns per a
documentar les propostes.
•La Comissió dels Premis Euterpe 2019 seleccionarà una candidatura que presentarà a la Junta
Directiva de la FSMCV per a la seua aprovació.

PREMI EUTERPE
PER LA CONTRIBUCIÓ A LA IGUALTAT DE
GÈNERE EN EL ÀMBIT DE LA MÚSICA
No obstant l'esforç en pro de la igualtat de gènere realitzat en els últims 20 anys per les
Societats Musicals que ja compten amb igualtat absoluta entre l'alumnat de les seues Escoles
de Música, el del propi col·lectiu que ve parlant de la necessitat d'incorporar a la dona a les
seues juntes directives des de l'I Congrés de 1991, que ja compta amb més del 30% de dones
en els seus quadres directius, i les iniciatives de la pròpia FSMCV dels últims temps –Paritat en
la junta directiva de la FSMCV, Ampliació de finalitats en els Estatuts de l'entitat, Banda de
dones, Adhesió a la Plataforma D/H per la igualtat en les arts escèniques i la música, Decàleg
per la igualtat en la música, etc.- la Junta Directiva va fer un pas més en 2018 amb la creació
d'aquesta modalitat de Premi Euterpe a la Igualtat de Gènere en l'Àmbit de la Música, amb el
qual es pretén reconèixer la labor de persones o entitats que lluiten diàriament en pro
d'iniciatives en aquest camp.
Sense menyscapte del contemplat en l'apartat 3 de les bases sobre presentació de
candidatures, qualsevol persona o entitat pública o privada podrà presentar candidatures a
aquest Premi. També s'admetran autocandidatures.
Les candidatures presentades hauran de recollir l'aportació de persones o entitats a favor de la
igualtat de gènere en l'àmbit musical valencià mitjançant un dossier que reculla la defensa de
la candidatura.

La Comissió tècnica per a aquest premi estarà formada per almenys dues persones
representatives d'associacions o entitats reconeguts per la seua lluita per la igualtat de
gènere i un representant de la Comissió dels Premis Euterpe 2019. Aquesta Comissió
tècnica seleccionarà una candidatura que presentarà a la Junta Directiva de la FSMCV per
a la seua aprovació.

