
VOLS PARTICIPAR EN UN CONCERT DE GRANS DIMENSIONS?
VOLS RENOVAR EL TEU MATERIAL?
CONCERT DIVENDRES 8 D’OCTUBRE DEL 2021, A LES 21H
PARTICIPA-HI!

Centre Cívic Sarrià
Eduardo Conde, 22-42

Tel. 932562720
joves.sarria@qsl.cat o ccsarria@qsl.cat

Bases de participació

1. Podran participar-hi tots aquells grups de música amateurs de Barcelona i Catalunya, els quals no poden tenir
cap contracte discogràfic vigent i els seus membres han de tenir fins a 29 anys. S’admet però, que només un
dels membres del conjunt pot ser major de 29 anys. La convocatòria és oberta a qualsevol proposta musical
sense limitació estilística.

2. Els participants hauran de presentar una gravació amb un màxim de dues cançons en format MP3 -amb
almenys una composició original- i la butlleta d’inscripció degudament emplenada . Recomanem enviar
enllaços web d’algun directe realitzat per les formacions (youtube, vímeo, etc...). La convocatòria és oberta i
es poden presentar propostes fins al 15 de Setembre del 2021 a les 21h.

Lliurament telemàtic i per mail: És poden descarregar les bases al web del Centre Cívic Sarrià
www.bcn.cat/ccsarria on hi trobareu tota la informació del concurs. Al web hi haurà també un enllaç per
a fer la inscripció online Les cançons s’han d’enviar posant un enllaç a la inscripció online. Si es

prefereix, es pot enviar la fitxa d’inscripció i les cançons per mail a joves.sarria@qsl.cat.

3. Es farà una preselecció de les gravacions presentades per un jurat expert i per tant relacionat amb el món de la
música. Les decisions del jurat seran inapel·lables. S’escolliran un total de 4 finalistes. L’organització
comunicarà la resolució el divendres 20 de setembre de 2021.

4. No és podran presentar guanyadors de passades edicions, però si finalistes.

5. Un cop seleccionats, els grups finalistes seran convocats a un concert que determinarà els guanyadors del
concurs. Aquest concert es farà el divendres 8 d’octubre del 2021 a partir de les 21 h, als Jardins de la
Vil·la Cecília de Barcelona i se’n farà una gran difusió. Serà un concert gratuït i a l’aire lliure. Aquest concert
es realitzarà en gran format, en condicions de so i llums professionals.

6. L’organització es farà càrrec de les despeses de viàtics (sopar) dels membres dels quatre grups finalistes.

7. Els grups finalistes es comprometen a acceptar les condicions del concert, així com a assistir a les reunions de
backline i preparació. L’ordre de l’actuació serà establert amb anterioritat mitjançant sorteig, amb la
possibilitat de revisió sempre que tots els grups estiguin d’acord.

8. Els criteris de valoració durant el concert seran musicals (sobretot de conjunt); la posada en escena, l’originalitat
en la proposta i l’actitud i compenetració dalt de l’escenari. D’aquest concert de quatre bandes en sortirà el
guanyador/rs de les tres categories de premis. Dos dels premis no són excloents entre ells i per tant poden
ser  acumulables.

9. El veredicte, recompte i entrega de premis es farà el mateix dia 4 d’octubre quan acabin les actuacions.

10. L’organització del concurs es reserva el dret, ”si cal”, d’introduir aquelles modificacions que cregui necessàries
per a un millor funcionament del concurs.



11. L’organització no es fa responsable del contingut de les lletres, de les obres presentades a concurs.

12. La participació en la convocatòria d’aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.


