
Bases La Gàbia Sònica 2017 

 Convocatòria per a grups musicals 
 
 
 
 
 

1. L'objecte d’aquesta convocatòria és escollir als grups que actuaran al 
concert del Dia de la Música 2017 al barri de Sant Martí de Provençals de 
Barcelona (escenari exterior, espai per concretar) el dissabte 17 de juny de 
2017 entre les 19 i les 00 hores. 
 

2. Es podran presentar a la convocatòria tots els grups musicals, sense límit 
d’edat dels components. 

 
3. Es prioritzaran els grups del Districte de Sant Martí de Barcelona. S’haurà de 

demostrar la residència al Districte si es demana per l’organització. 
 

4. Dotació econòmica: Cada grup seleccionat comptarà amb una dotació 
econòmica de 300€ 

 
5. S’ha d'enviar una maqueta  o link que inclogui un mínim de tres temes 

propis al correu:  dinamitzacio@ccsantmarti.net o de manera presencial a la 
recepció del Centre Cívic Sant Martí (c/ Selva de Mar 215) 
 

6. S’acceptarà qualsevol estil, sempre que les lletres no continguin referències 
sexistes, xenòfobes, feixistes, homòfobes, etc. 

 
7. El termini d’inscripció serà fins al 14 de maig de 2017. 

 
8. La maqueta s’ha de complementar amb la fitxa d'inscripció, una fotografia 

recent  i l'autorització en cas de ser menors. La fitxa i l'autorització es poden 
descarregar al web del Centre Cívic Sant Martí: barcelona.cat/ccsantmarti  

 
9. Com a criteri de selecció es tindrà en compte l’originalitat i la qualitat de la 

proposta musical, així com el fet que siguin propostes noves i d’artistes 
novells.  

 
10. Dels treballs rebuts el jurat escollirà 3 grups per participar al concert del Dia 

de la Música al barri de Sant Martí de Provençals el dissabte 17 de juny. 
 

11. La durada de les actuacions hauran de ser d’entre 40 i 50 minuts 
 

12. Els grups escollits seran seleccionats per un jurat format per membres de 
l’organització i professionals de l’àmbit musical. 

 
13. Els grups hauran de portar els seus instruments i amplis, i hauran d’adaptar-

se al rider del concert i a l’equip de so facilitat per l’organització. Per la seva 
banda, l'organització proporcionarà l’escenari, equip de so, personal tècnic i 
il·luminació.  
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14. Els grups guanyadors seran contactats per telèfon a finals de maig de 2017. 
 

15. Previ al concert es realitzarà una reunió per aclarir temes tècnics així com 
per organitzar el material entre les diferents bandes (caldrà compartir-lo). 

 
16. Els resultats del concurs es faran públics al web del Centre Cívic Sant Martí i 

a la pàgina de facebook de la convocatòria (facebook.com/lagabiasonica) a 
finals de maig de 2017. 

 
17. El jurat es reserva el dret a declarar un proposta deserta i a resoldre 

qualsevol situació no prevista de la manera que consideri més adient. 
 

18. La participació en aquesta convocatòria implica l'acceptació d'aquestes 
bases. 

 
19. L'organització es reserva el dret d'utilitzar el material rebut per fer difusió del 

concert (Web, xarxes, mitjans de comunicació,...). 
 

 
 

Per resoldre qualsevol dubte podeu contactar amb el Centre Cívic al correu 
electrònic: dinamitzacio@ccsantmarti.net  o al telèfon 93 256 57 60 

 
 
 
 

mailto:dinamitzacio@ccsantmarti.net

