Bases del concurs de bandes juvenils
CONTRABAND
Lliçà d’Amunt 2017
Contraband és un concurs musical organitzat per un grup de joves. Ha estat la
proposta seleccionada dels pressupostos participatius 2017 de l’àrea de
joventut de l’ajuntament de Lliçà d’Amunt. Compta amb la col·laboració de
l’Ateneu l’Aliança.
1. Finalitat
La finalitat d’aquest concurs és identificar i donar suport a iniciatives musicals
joves de Lliçà d’Amunt i la comarca. L’objectiu és generar un espai de
referència per a joves d’entre 15 i 30 anys al poble.
2. Participants
2.1. Poden participar al concurs joves d’entre 15 i 30 anys de Lliçà d’Amunt i la
comarca.
2.2. Queden exclosos aquells grups que tinguin un contracte vigent amb una
discogràfica i/o que tinguin un disc.
2.3. Els participants accepten el tractament de les dades necessari per a la
gestió del concurs.
3. Condicions per participar i terminis
3.1. S’accepta la presentació de qualsevol estil musical.
3.2. La formació mínima per presentar-se ha de ser un duet.
3.3. No es permeten bases simulades, ha de ser música de creació en directe.
3.4. Serà necessari un mínim de 5 grups per duar a terme el concurs. En cas
de no arribar al mínim, el concurs quedarà automàticament anul·lat.
3.5. Els grups han d’estar formats exclusivament per les persones de la fitxa
d'inscripció. Qualsevol canvi en la composició dels grups seleccionats s’ha de
comunicar a l'organització i caldrà presentar la documentació pertinent amb una
antelació mínima de 10 dies abans de l'inici del concurs. En cas contrari
l’organització es reserva el dret d'admissió del grup.

3.6. Per poder participar al concurs Contraband, s’ha de presentar tota la
documentació demanada a través de la web de l’Espai Jove El Galliner
www.espaijovegalliner.cat .
Els documents que s’han de presentar per participar són:
· La fitxa del grup (on hi ha la informació personal dels membres i el contacte
del grup).
· Autoritzacions dels membres en cas de ser menors d’edat.
· Fotocòpia del DNI de tots els components.
· Currículum artístic en format digital.
· Rider tècnic del grup en format digital.
· Imatges del grup en format digital i logo o imatge del grup.
3.7. El termini de lliurament per presentar la documentació esmentada en el
punt 3.6. per participar en el concurs serà el 7 d’abril.
3.8. No s'acceptarà en cap cas la documentació fora del termini estipulat,
exceptuant si hi ha un canvi d'un membre del grup inscrit tal com s'ha esmentat
en el punt 3.5.
3.9. El concurs Contraband tindrà lloc el divendres 21 d’abril, el dissabte 22
d’abril i el divendres 28 d’abril segons els grups que s’hagin presentat, a
les 20h. El concurs seguirà els divendres següents fins que tots els grups hagin
actuat. L’Ateneu l’Aliança serà el lloc on es durà a terme el concurs.
3.10. En cas de pluja el concurs no s'anul·larà.
4. Funcionament del Concurs.
4.1. Selecció de grups.
· La organització seleccionarà un màxim de 9 grups en total per ordre
d'entrada. En el cas d'haver un nombre major de 9 grups, la resta passaran en
estat de reserva- llista d'espera ordenada igualment d'acord amb l'ordre de
registre d'entrada.
· En cas que un grup comuniqui la seva baixa del concurs o que no compleixi
els requisits descrits en aquestes bases, automàticament quedarà desqualificat
cedint la seva plaça el primer grup en reserva o llista d'espera, i així
successivament. En el cas que un grup musical en llista d'espera no es pugui
localitzar amb un màxim de 48 hores es passarà al següent grup en llista i així
contínuament.

4.2. Desenvolupament del concurs
· La designació de l’ordre d’actuació dels grups i la repartició dels diferents dies
es farà per mitjà d’un sorteig. El sorteig es farà prèviament i es comunicarà el
divendres 14 d’abril a tots els grups seleccionats.
· En cap cas es realitzaran canvis després del sorteig, exceptuant quan es
valorin causes suficientment justificables. En aquest cas, s'intentarà establir els
acords necessaris i òptims amb la resta de grups que els hi pugui afectar.
· El màxim nombre de grups musicals que poden tocar en un dia són 3.
· Un cop s’hagi establert l’ordre d’actuació i la repartició de dies, l’organització
podrà valorar la necessitat de realitzar reunions prèvies amb els representants
dels grups per tal de garantir el bon funcionament d'aquest.
· El concurs es realitzarà mitjançant actuacions musicals en directe a l'Ateneu
l’Aliança, amb back-line del grup.
· Cada actuació ha de tindre una durada aproximada de 30 minuts.
· L'organització és la responsable de vetllar per el bon funcionament del
concurs i per informar en tot moment els grups de la planificació horària de
cada grup el dia del concurs.
5. Jurat i criteris de valoració
5.1. Jurat
· El jurat estarà format per persones que tinguin un vincle amb la música.
· El jurat actuarà de forma col·legiada en l'adopció de les seves decisions per
majoria de vots.
· Els membres del jurat actuaran de conformitat amb els principis d'imparcialitat,
independència i objectivitat, sense que, en cap cas, puguin intervenir en
l'elaboració de les propostes que es presentin.
· La decisió del jurat és inapel·lable.
5.2. Criteris de valoració
· La valoració es farà a partir de la puntuació del jurat, el vot del públic i el vot
de les xarxes socials.
· Cada membre del jurat votarà en base 10 i la mitjana de tots serà la puntuació
del grup musical.

· El vot del públic s’efectuarà a través de paperetes que es repartiran a l’entrar
a l’Ateneu. El grup que al final hagi aconseguit més vots guanyarà un punt
extra.
· El vot de xarxes socials es durà a terme a través de la plataforma facebook on
el grup que aconsegueixi més “m’agrada” en la seva imatge representativa –
que penjarà l’organització- s’emportarà un punt extra.
· En cas d’empat el jurat decidirà.
· La puntuació màxima que es pot treure és 12.
6. Premis
6.1. La proclamació dels guanyadors i l’entrega de premis es farà el divendres
28 d’abril o el dissabte 29 d’abril, següent a l’últim dia de concurs a les
20h a l’Ateneu l’Aliança. L’entrega de premis estarà acompanyada d’un concert.
6.2. 1r premi
· L’oportunitat de poder tocar en un escenari professional, dins d’una cartellera
de grups seleccionats per la regidoria de joventut la Nit Jove de Festa Major
de Lliçà d’Amunt.
· L’oportunitat d’estar en un estudi professional a Guisla studi i gravar durant 10
hores.
6.3. 2n premi
· Val de 300€ bescanviable per material musical i tècnic pel grup a la botiga
Cau de Músics de Granollers.
7. Altres condicions
· Els participants accepten l’eventual emissió per televisió, ràdio, premsa,
Internet... de les imatges gravades durant el concurs i en cedeixen els drets a
l’organització.
· La participació en aquest concurs en suposa l'acceptació total de les bases.
· Les inscripcions que no compleixin algun dels requisits especificats en
quedaran excloses.
· L’organització es reserva el dret de modificar les bases en benefici del bon
desenvolupament del concurs.
· Les dades de tots els grups que s’hagin presentat al concurs passaran a
formar part de la base de dades de l’organització.

8. Publicitat de les bases
8.1. La publicació d’aquestes bases es farà al portal web de l’Espai Jove el
Galliner www.espaijovegalliner.cat

Si necessiteu més informació podeu contactar amb l’organització enviant un
correu electrònic a contraband@espaijovegalliner.cat

