BASES REGULADORES DEL CONCURS DE GRUPS LOCALS DE TORDERA 2016.
Objecte:
Aquestes bases regulen el concurs de músics locals de Tordera organitzat per la Regidoria de
Joventut de l’Ajuntament de Tordera. L’objectiu d’aquest concurs es potenciar, promocionar i
donar suport els musics locals.
Requisits:
a. Característiques dels grups:
- Podran participar grups locals i cantautors de qualsevol estil musical.
Els grups han d’estar vinculats al municipi (han d’assajar o un dels seus membres ha d’estar
empadronat a Tordera).
b. Per participar al concurs cal presentar:
. Dos temes gravats en format MP3 o vídeo.
. Una fitxa del grup on s’inclourà:
Nom del grup.
Nom i Cognoms dels components.
Fotocopia DNI d’un component del grup de Tordera, telèfon de contacte i
adreça electrònica.
Fotocopia d’algun tipus de documentació que acrediti l’assaig al municipi.
Breu descripció del grup i dels temes que fan.
Rider tècnic amb la descripció del material i les posicions del grup.
Han de tenir un repertori mínim de 45 min.
Procediment del concurs:
a. L’elecció dels grups guanyadors la realitzarà un jurat composat per: un músic professional, un
jove del municipi, un representant de l’associació de músics la Pua i un representant de la
Regidoria de Joventut.
b. Els criteris de selecció seran els següents (amb una puntuació del 10 a l’1, considerant com a 10
el millor i així successivament de manera descendent. Per determinar els grups guanyadors es farà
una mitja aritmètica entre els tres criteris a valorar i els guanyadors seran els grups amb més
puntuació):
. Qualitat musical.
. Originalitat.
. Que la música esdevingui relacionada amb festa major.
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c. Les sol·licituds es presentaran en el termini de 7 dies hàbils a comptar de l’endemà de la
publicació íntegra de les presents Bases al BOPB. Els treballs es lliuraran en format electrònic amb
les dades corresponents i els temes a: casaldejoves@tordera.cat.
Premi:
Dels treballs rebuts s’escolliran 2 grups com a guanyadors. Cada grup obtindrà un premi de 350€ i
haurà de realitzar una actuació en directe de manera gratuïta durant la festa major 2016 que es
desenvoluparà durant els dies 14, 19, 20 i/o 23 d’agost. Els horaris d’aquesta actuació els
designarà l’Ajuntament.
El jurat es reserva el dret de declarar desert algun dels premis.
La valoració final del concurs serà tramesa a la Regidoria de Joventut que és qui farà en primera
instància l’adjudicació provisional dels premis i proposarà a la Junta de Govern l’adjudicació
definitiva.
El resultat del concurs es publicarà al web Tordera.cat i es comunicarà a tots els grups
participants.
Si un dels grups guanyadors renunciés al premi, el substituiria el grup següent al llistat de
puntuació.
Compromisos dels participants:
- Els grups guanyadors no podran participar a l’edició 2017 d’aquest concurs, si aquest es realitzés.
- La participació al concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. L’incompliment total o parcial de
les bases del concurs podrà ser motiu de desqualificació dels participants.
- Qualsevol situació no prevista a les bases serà resolta per l’organització.

Per qualsevol dubte podeu trucar al Casal de Joves al telèfon 937645885 de dilluns a dissabte de
16h a 20,30h.
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