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______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACTA DEL JURAT DEL “XII CONCURS DE COMPOSICIÓ DE MÚSICA FESTERA
D'ALTEA DE 2011, MODALITAT PASDOBLE FESTER”, CELEBRAT EL DIA 18
DE SETEMBRE DE 2011.

En la Vila d'Altea, i en la sala de reunions del Palau Altea Centre d’Arts, sent les
21:00 hores del dia 18 de setembre de 2011, es van reunir els membres del Jurat del
XII CONCURS DE COMPOSICIÓ DE MÚSICA FESTERA D'ALTEA DE 2011,
MODALITAT PASDOBLE FESTER, i que a continuació es relacionen:
D. Joan Enric Canet Todolí compositor i president del tribunal.
D. Pedro Joaquín Francés Sanjuan, compositor i vocal tècnic.
D. Carlos Pellicer Andrés, compositor i vocal tècnic.
D. Jesús Ballester Huertas, Regidor de Cultura de l’Ajuntament d’Altea
D. Josep Joan Lanuza Llinares, President de la S.F.A.
D. Jordi Pico Narbó, President de l’Associació de M. i C. Sant Blai
D. Miquel A. Alcalde Terrazas, que actua com a secretari del mateix.

Per a la present edició, es van presentar un total de tretze (13) composicions, baix
els següents lemes i anomenades per ordre segons registre d’entrada en aquesta
associació: Mª José, Música i festa, El mestre, Al-Vedat, Al-Xocolat, Dianero, Les
festes, Passacaglia, Mudèjars, Opus 2011, Fiesta levantina, Estampa flamenca i
Recuerdos.
D’acord amb el punt número cinc de les bases, totes les obres van ser remeses als
membres del jurat per al seu estudi, seleccionant per la seua part i fent-ho constar
en acta individual, les tres finalistes, el noms dels quals i per unanimitat, són:
9 “Música i festa”
9 “Fiesta levantina”
9 “Estampa flamenca”.

Després d’escoltar la interpretació de les tres obres concursants per part de la banda
simfònica de la SFA, i fetes les deliberacions oportunes, el jurat tècnic decideix
declarar el concurs DESERT, nomenant les tres obres com a finalistes, dotades amb
un premi de 500 € cadascuna, corresponen al següents lemes i autors:
9 Lema: “Estampa flamenca”, títol original: “Estampa flamenca”, autor:
Miguel Angel Mas Mataix , domiciliat a La Cañada (Alacant).
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9 Lema: “Música i festa”, títol original: “Fernando Marzal”, autor: José
Grau Benedito, domiciliat a Alzira (València).

9 Lema: “Fiesta levantina”, títol original: “Fiesta levantina”, autor: Miguel
Angel Mas Mataix, domiciliat a La Cañada (Alacant).

I no havent-hi més assumptes què tractar i agraint la presència a tots els assistents,
es va donar per finalitzat aquest tribunal sent les 22:15 h, alçant-se la present Acta
que signen els senyors i senyores assistents en prova de conformitat i que jo, com a
secretari, certifique.

El president,

El vocal,

Signat: Joan Enric Canet Todolí

Signat: Pedro J. Francés Sanjuán

El vocal,

El secretari,

Signat: Carlos Pellicer Andrés

Signat: Miquel A. Alcalde Terrazas
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