BASES REGULADORES DEL 1R CONCURS DE MÚSICA JOVE 2017

Primer. Objecte del Concurs
Aquestes bases regulen el concurs de musics joves organitzat per les Regidories de
Joventut i Cultura de l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola. L'objectiu d'aquest
concurs és promoure l’oferta d’activitats per als joves del municipi així com incentivar
la participació del guardiolencs i guardiolenques d’aquesta franja d’edat.

Segon. Requisits del participants:
1. Com a mínim la meitat dels integrants del grup han de tenir menys de 30 anys i
poden provenir de qualsevol punt de Catalunya.
2. La durada del concert serà entre 30 i 40 minuts, per tant, el grup ha d’estar en
disposició d’oferir un show d’aquesta durada.
3. Els grups participants no poden tenir un contracte discogràfic vigent.
4. Es valorarà positivament que els grups cantin en català i facin cançons pròpies, tot
i que no és un requisit indispensable.
5. Els grups finalistes hauran de fer una versió original de la cançó “El boig de la
ciutat” de Sopa de Cabra.
Tercer. Documentació a presentar.
1. Tots els grups participants hauran de lliurar la documentació especificada en aquest
apartat en el termini de temps establert:
a) Butlleta d’inscripció emplenada correctament.
b) Document de presentació i descripció del grup que contingui informació sobre
l’estil, la història, el nom del grup o d’altres informacions d’interès. Cal adjuntar
com a mínim dues fotografies.
c) El rider complet
d) Una gravació de so o vídeo de dues cançons.

Quart. Temporització del concurs
1. Presentació oficial del concurs
Dia 30 de desembre a les 21h al pavelló municipal d’esports de Sant Salvador
de Guardiola.
Concert d’Arlet i No Matters.
2. Període d’inscripció i recepció de sol·licituds
Del dia 2 de gener fins el 26 de febrer
Lloc de presentació de sol·licituds:

Registre d’entrada de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola
Horari: de dilluns divendres de 9h a 13.30h i dijous de 16h a 18.30h
(C/de Dalt 19, 08253 – informació: telf. 938358025 / ssg.joventut@diba.cat)
3. Període de selecció de grups finalistes:
Del 27 de febrer fins el 5 de març
Valoració de les propostes i presa de decisió del jurat.
4. Comunicació dels grups finalistes:
Dia 6 de març
L’organització donarà a conèixer els grups seleccionats a través de les xarxes
socials, al mateix temps, que es comunicarà la decisió directament als grups.
5. Final concurs:
Dia 8 d’abril
La final del 1r concurs de grups de música jove de Sant Salvador de Guardiola
se celebrarà a La Sala-teatre (C/de la Creu núm. 8, Sant Salvador de
Guardiola).
*Els grups finalistes hauran de presentar-se a les proves de so en l’horari que
designi l’organització.

Cinquè. Jurat
Els membres integrants del jurat que seleccionarà les tres propostes que aniran a la
final estarà format per tècnics i regidors de Sant Salvador de Guardiola, músics de la
comarca i professionals del sector de la música.
Pel que fa a la final, el guanyador serà escollit per votació popular del públic assistent
al concert del dia 8 d’abril. Després del recompte de vots, s’anunciarà el guanyador.

Sisè. Premis
Els tres grups finalistes obtindran els següents premis:
- 1r classificat: 500 euros + concert a la FM’17 amb un caixet de 500 euros
- 2n classificat: 250euros
- 3r classificat: 250 euros
Les dades de les persones que rebin el premi figurarà en la declaració anual del model
347 que presenta l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola a l’Agència Tributària i
es comunicarà a la BDNS.
El mateix participant no podrà obtenir més d’un premi.

Setè. Acceptació de les bases

La participació al concurs implica l’acceptació totes aquestes bases.
L’organització es reserva el dret de resoldre qualsevol situació imprevista que es pugui
donar o no estigui previst en aquestes bases.

NOTA: ÉS MOLT IMPORTANT PER EVITAR L’EXCLUSIÓ DE QUALSEVOL
PARTICIPANT
OBSERVAR ATENTAMENT AQUESTES BASES I FACILITAR
TOTES LES DADES EXIGIDES

L’Alcalde,
Albert Miralda i Sellarès

Sant Salvador de Guardiola, a data de la signatura electrònica

