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Concurs de Música Jove de Sant Martí  
 
 
 
 

1. L'objectiu d’aquest concurs és promoure grups novells del Districte de Sant 
Martí. 
 

2. L'edat del 60% dels membres del grup ha de ser menor de 22 anys, i cap 
membre podrà superar els 30 anys. En cas de dubte, l’organització es 
reserva el dret de demanar els DNI a les persones seleccionades que 
consideri oportunes. 

 
3. S’acceptarà qualsevol estil, sempre que les lletres no continguin referències 

sexistes, xenòfobes, feixistes, homòfobes, etc. 
 

4. Els grups seleccionats en edicions anteriors podran tornar-se a presentar en 
cas d’oferir noves propostes. 

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

propis al correu:  amplificatstmarti@gmail.com . 
 

6. Les maquetes s’acceptaran del 26 de febrer al 16 de març del 2018. 
 

7. La maqueta s’ha de complementar amb:  
 

- Fitxa d'inscripció omplerta. 
- Una fotografia recent. 
 
I en cas de ser seleccionats per participar:  
 
- Autorització d’us dels dret d’imatge. 
-I en cas de ser menors, l'autorització de menors.  

 
No es podrà participar al concurs si no es presenten les autoritzacions.  
Tota la documentació per omplir la trobareu a: 
https://amplificatstmarti.wordpress.com/documentacio/  
 

8. 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.  

 
9. De totes les maquetes rebudes, entraran a la fase de concurs 8 com a 

màxim. 
 

10. Les maquetes seran seleccionades per un jurat format per persones 
membres de l’organització i professionals de l’àmbit musical. 

 
11. El jurat podrà declarar deserta alguna d’aquestes 8 places. 
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12. SEMIFINALS : Aquests concerts es celebraran els divendres 11 i 18 de 
maig de 2018  al Centre Cívic Parc Sandaru i al Centre Cívic Besós 
respectivament. 

 
Els  grups seleccionats hauran de tocar en directe un repertori d’entre 20 i 30 
minuts. En aquest repertori hauran d'incloure els temes propis presentats en 
la maqueta. 
 
Els grups finalistes es decidiran segons el criteri d’un jurat format per 
persones membres de l’organització (75%) i per la votació del públic assistent 
(25%).  
 
FINAL : La final serà el dia 25 de maig del 2018 al Casal de Joves Can Ricart 
del Poblenou. Els grups finalistes hauran de tocar entre 20 i 30 minuts.  

 
L’ordre dels premiats es decidirà segons el criteri d’un jurat professional* 
(75%) i per la votació del públic assistent (25%).  
 

*El jurat professional de la final estarà format per persones vinculades al món de la 
música. 
 

13. Pel fet de participar a l’Amplifica’t els grups seleccionats per a tocar a les 
semifinals rebran, en concepte de premi, 200€ i els que passin a la final 
rebran 300€ més. (En tots els casos es tracta d’imports en brut). 
 

14. El grup guanyador de l’Amplifica’t 2018 participarà en una minigira de 
concerts remunerada (amb 200€ bruts per cada concert) que es realitzarà en 
4 equipaments de la ciutat de Barcelona: el Casal de Joves  Palau Alòs,  el 
Centre Cultural  Albareda, l’Espai Jove  Boca Nord i el Centre Cultural la 
Farinera del Clot. Per tal de poder cobrar aquests concerts, és 
imprescindible que el grup guanyador pugui facturar. 
 

15. Els grups hauran de portar els seus instruments i amplis, i hauran d’adaptar-
se als riders de les sales on es faran els concerts. En cap cas se’n podrà 
modificar la seva estructura tècnica ni aportar microfonia pròpia. Per la seva 
banda, l'organització proporcionarà l’escenari, equip de so, personal tècnic i 
il·luminació. En cap cas els grups participants podran aportar personal tècnic 
propi.  
 

16. Les proves de so seran a les 16 h del dia del concert. Caldrà que tant els 
membres dels grups participants com el material tècnic que hi aportin siguin 
a la sala aquesta hora, per poder fer les proves de so corresponents. 
 

17. Previ a cada concert es realitzarà una reunió per aclarir temes tècnics així 
com per organitzar el material entre les diferents bandes (caldrà compartir-
lo). L’assistència a aquesta reunió és obligatòria.  

 
18. El jurat es reserva el dret a declarar un premi desert i a resoldre 

qualsevol situació no prevista de la manera que consideri més adient. 
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19. Podran participar-hi tots els grups joves que no tinguin cap mena de 
contracte amb alguna companyia discogràfica. 

 
20. La participació a l’Amplifica't 2018 implica l'acceptació d'aquestes bases. 

 
21. L'organització es reserva el dret d'utilitzar el material rebut per fer difusió de 

l'Amplifica't (Web, xarxes, mitjans de comunicació,...). 
 
 
 
 
 
 
 
 

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal, us informem que les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer de 
dades de Gestió i ús d’equipaments, locals i espais municipals del que és titular l’Ajuntament 
de Barcelona amb la finalitat de la gestió de les activitats i dels usuaris dels equipaments 
municipals. 
Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit 
al Registre General de l’Ajuntament: Pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant clarament 
en l’assumpte Exercici de Dret LOPD. 

 
 


