
I Cicle de Música de Cambra 
Del Centre Musical Paternense 

 



1. Projecte 

El Centre Musical Paternense vol organitzar, durant esta primavera i amb motiu del seu 75 

aniversari, un cicle de música de cambra entre el 30 d’abril i el 21 de maig. 

En esta primera edició volem donar l’oportunitat a qualsevol grup que estiga interessat en el 

projecte a poder  participar. Grups de cambra formats per músics o professors de la nostra 

societat, estudiants del superior de música, etc. 

Com a punt final, la societat convidarà un grup de cambra professional per terminar el I Cicle 

de Música de Cambra. 

2. Bases 

La comissió organitzadora del I Cicle de Música de Cambra del Centre Musical Paternense, 

formada pel director artístic i membres de la Junta Directiva de la societat, seleccionaran els 

grups participants segons el seu propi criteri. 

La inscripció es realitzarà de manera telemàtica emplenant un formulari de sol·licitud. Una 

volta finalitzat el termini d’inscripció (20 de març de 2022 a les 23:59 h), la comissió 

organitzadora procedirà a la selecció dels grups que hi participaran en l’esdeveniment. La 

decissió es publicarà el dimarts 22 de març al web de la societat. 

Els dies designats per a la celebració dels concerts son els següents: 

 30 d’abril  

 7 de maig 

 21 de maig (Concert de tancament del cicle, grup convidat) 

Tots els concerts tindran lloc a l’auditori Antonio Cabeza de Paterna a les 12h del migdia. 

La realització dels concerts, serà segons acord de col·laboració pel qual la Societat Musical 

reserva l’espai de l’auditori Antonio Cabeza, en l’hora i dates indicades. La Societat Musical 

asumirà les despeses de desplaçament dels grups participants. 



3. Publicitat 

La Societat Musical s’encarregarà del disseny i impressió de la cartelleria, dels programes i la 

publicitat dels concerts, amb el material facilitat pels intèrprets. Es col·locaran cartells als 

taulers d’anuncis del Centre Musical i de la localitat i s’informarà els socis per correu 

electrònic. 

4. Drets d’imatge i protecció de dades 

Els intèrprets autoritzen a la societat musical Centre Musical Paternense fer ús del material 

fotogràfic i audiovisual que envien a través de la inscripció, i les que es puguen realitzar  durant 

el concert. Aquestes imatges podran ser usades per a: difusió d’activitats i esdeveniments a 

través de la pàgina web, blog i xarxes socials de la Societat, ús intern, memòries, projectes, 

documents i material gràfic imprés com cartells i manuals, sense ànim de lucre. 

La Societat es compromet a complir amb el que figura en la LO 3/2018, de 13 de desembre, de 

Protecció de Dades Personals, LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 

Caràcter Personal i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el 

Reglament de desenvolupament de la llei anteriorment citada. 

 

Paterna, març de 2022 

 

 

 

 

 

 

 



 


