
 

 

BASES CONCURS DE 

MÚSICA JOVE 2021 
 

El Concurs de Música Jove és un projecte impulsat per l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de 

Santa Maria de Palautordera que pretén donar suport als joves músics locals, creant un espai 

per mostrar el seu talent al públic i donar-se a conèixer com a artistes amb projecció de futur. 

1. Aspectes generals 

 

El concurs és obert a qualsevol estil i gènere musical 

a. Es valorarà, en les cançons presentades, l’ús de la llengua catalana i que siguin 

temes propis. 

b. Com a criteri de selecció es tindrà en compte l’originalitat i la qualitat de les 

propostes musicals. 

c. No hi poden participar grups ni solistes que tinguin contractes discogràfics o de 

management vigents.  

 

2. Qui hi pot participar? 

 

Hi poden participar tots aquells grups o solistes que compleixin els següents requisits: 

a. Que els components dels grups o solistes tinguin edats compreses entre el 16 i 

30 anys, i com a mínim un dels components estigui empadronat a Santa Maria 

de Palautordera, Sant Esteve de Palautordera o Sant Celoni.  

b. El grup ha de designar una persona de contacte que en serà la interlocutora. 

Aquesta persona ha de ser major d’edat. 

c. En el cas que tots els membres del grup siguin menors d’edat, la persona 

interlocutora haurà de ser el pare, mare o tutor legal d’algun dels membres. 

 

3. Inscripcions 

Procés d’inscripcions: les inscripcions es presentaran del dilluns 3 de maig al divendres 4 de juny  

de 2021 a través del canal d’Instagram @CanRahull o per correu electrònic a 

smpt.joventut@smpalautordera.cat. No s’acceptarà cap inscripció fora d’aquest termini. 

S’admetran totes les inscripcions que reuneixin els requisits. 

Per tal de fer la inscripció cal presentar: 

mailto:smpt.joventut@smpalautordera.cat


 
- Formulari d’inscripció emplenat que es troba a la pàgina web www.smpalautordera.cat 

i www.activitatspalau.cat o a l’equipament de Can Rahull en horari d’obertura. 

- 2 temes propis o versionats en format mp3 

- 1 vídeo (a través de WeTransfer, Youtube,  Dropbox) que serà publicat a l’Instagram de 

@CanRahull i es posarà a votació popular 

- En el cas dels menors d’edat, l’autorització del pare, mare o tutor legal. 

 

4. Jurat 

El Jurat especialitzat: estarà presidit pel regidor de joventut. El jurat estarà conformat pel 

regidor, un tècnic de joventut i dues persones relacionades amb l’àmbit musical escollides per 

la regidoria de joventut. El veredicte del jurat serà inapel·lable.  

Criteris de valoració per al jurat: 

- Qualitat tècnica 

- Originalitat 

- Posada en escena 

El Jurat popular: seran totes aquelles persones que participin a través de la votació oberta a 

través del canal d’Instagram de @CanRahull.  

5. Selecció de finalistes 

El jurat especialitzat farà la preselecció de 4 propostes que a posteriori seran posades a votació 

popular a través del compte d’Instagram @CanRahull. 

De les 4 propostes preseleccionades, les 2 que tinguin un major nombre de vots (likes) seran les 

seleccionades per tocar al concert del divendres 9 de juliol en el marc de la  Zona Jove. 

El període de votació a través d’Instagram de les propostes serà del 7 al 18 de juny de 2021.  

6. Premis 

Els grups o solistes que obtinguin un major nombre de vots tocaran al concert del divendres 23 

de juliol de 2021 a Zona Jove. 

7. Notes addicionals 

a. El jurat pot declarar els premis deserts. 

b. L’organització farà un seguiment periòdic del concurs. 

c. Els grups que participin en el concurs cedeixen els drets de les obres 

presentades i dels concerts en directe a l’organització per a finalitats 

promocionals i no comercials. 

d. La inscripció al Concurs de Música Jove implica l’acceptació de les seves bases. 

e. En el cas dels grups formats per una majoria de membres de Santa Maria de 

Palautordera seran inclosos al Cens d’Artistes Joves i se’ls tindrà en compta per 

ser programats en altres esdeveniments culturals organitzats per l’Àrea de 

Joventut. 

f. Si un grup o artista guanyador denega l’oportunitat de tocar al concert del 

divendres 23 de juliol de 2021 en el marc de la Zona Jove, el jurat especialitzat 

seleccionarà un dels dos grups de reserva. 

g. Quedarà exclòs del concurs l’artista o grup que utilitzi lletres o símbols de caire 

discriminatori o que pugui incitar a l’ordi, a criteri del jurat. 

http://www.smpalautordera.cat/
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h. Qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases es valorarà i serà resolta per 

l’organització.  


