
Qui hi pot participar?
Tots aquells grups o solistes joves que hi tinguin interès, independentment del seu lloc de
residència.
Es considera solista jove aquell que tingui entre 12 i 30 anys d’edat. En el cas dels grups,
es considerarà grup jove el que tingui, almenys, dos membres d’entre 12 i 30 anys.
És imprescindible que els grups que es presentin, en el cas de ser seleccionats, puguin
tocar un mínim de 20 minuts en el moment del concurs.
Queden exclosos aquelles formacions o solistes que tinguin un contracte discogràfic, així
com aquells que tinguin un disc editat.

Què cal presentar?
- Una gravació en format digital mp3 (mínim 160 kbps). Es pot presentar en suport físic
(CD, USB...) o bé facilitant un link des d’on descarregar l’arxiu.
- El rider tècnic del grup.
- El full d’inscripció al concurs, completat amb les dades de les persones participants.
- També es podrà presentar qualsevol altre material o informació complementària que el
grup o solista consideri adient.
En el moment del lliurament del material caldrà entregar obligatòriament el full d’inscripció
corresponent amb les dades de les persones participants.

On s’ha d’inscriure i fins quan?
La documentació s’haurà de lliurar abans de les 20h del divendres 26 d’octubre a:
L’Espai Jove l’Escorxador - c/ Passeig de la Carrerada, s/n (al costat del Pavelló d’Esports)
Tel. 93 864 51 18 - Horari: de dilluns a divendres de 16h a 20h
També es pot fer arribar per correu electrònic a  (indicant a l’assumpte #Concursmusicajove).
Un cop entregat el material, es facilitarà un número de participant. L’entrega d’aquest
número és el què dóna dret a la participació al concurs.
(En cas d’enviar el material i full d’inscripció per correu electrònic, és d’especial importància
comprovar que s’ha rebut, i s’ha entregat el número de participant. No prendrà part en el
concurs cap grup a qui no s’hagi facilitat aquest número. Davant qualsevol incidència,
contacteu per telèfon amb l’organització)

Selecció
D’entre tots els presentats, es seleccionaran un màxim vuit (8) grups finalistes per a
participar al concert del Concurs de Música Jove.
La selecció es farà mitjançant les maquetes presentades tenint en compte criteris qualitatius.
En cas d’empat, o si el nombre de grups preseleccionats fos major de vuit, es prioritzaran
aquells grups en els quals almenys un dels components sigui del municipi.
A tots els grups presentats se’ls comunicarà els resultats de la selecció entre el 29 i el 31
 d’octubre.

El jurat i el seu veredicte
El jurat estarà format pel regidor de Joventut i dos tècnics de l’Ajuntament de Palau-solità
i Plegamans, un jove membre d’entitats juvenils, i un representant de la Bucbonera i/o
l’empresa So JC. A més, podran ser convidats a complementar el jurat, una persona en
representació dels grups musicals de Palau-solità i Plegamans que no participi al concurs,
i un representant del grup guanyador de l’edició anterior.  El jurat es pot considerar constituït
amb o sense la presència dels convidats.
El seu veredicte és inapel·lable i  es comunicarà al grup guanyador la setmana del 26 al
30 de novembre.

El concert
Els concerts es faran els dies 4 i 5 de novembre a les 22h a la Sala Polivalent del Teatre
de la Vila. L’organització garanteix els mínims de qualitat tècnica necessaris per al satisfactori
desenvolupament dels diferents concerts.

Premi
1er premi: El grup guanyador tindrà com a premi la gravació d’una maqueta i la participació
a la Festa Major 2013 amb un concert de promoció.
2on premi: El grup que quedi en segon lloc, tindrà com a premi l’abonament gratuït als
grups d’assaig Galliner! durant tres mesos (pack bàsic, 2 hores la setmana).
L’Ajuntament es reserva el dret de declarar els premis deserts.

Altres
El material presentat al concurs no es retornarà i formarà part de la borsa de grups de
l’Ajuntament. La participació al concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol
situació no prevista serà resolta per l’organització.

La Regidoria de Joventut
de l’Ajuntament de Palau-
solità i Plegamans convoca
la VIII Edició del Concurs
de Música Jove. L’objectiu
d’aquest concurs és oferir
un espai on els grups
novells o amb una
trajectòria musical no gaire
extensa tinguin l’oportunitat
d’exposar els seus
coneixements musicals,
així com donar suport als
joves del municipi que
dediquen el seu temps a
l'art de la música.

+INFO a: www.espaijoveescorxador.cat


