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El Concurs de Joves Compositors de La Clau pretén donar suport i promocionar els grups i/o solistes 

emergents locals de música jove del poble. 

Els objectius d’aquest concurs són: 

- Donar cobertura als músics novells de La Garriga. 

- Millorar la formació musical dels músics novells del poble. 

- Reconèixer la importància de la creativitat en el jovent. 

El concurs es regirà per les bases següents: 

1 Aspectes generals 

El concurs és obert a qualsevol estil i gènere musical. 

1) Com a mínim un dels components dels grups que hi participin ha d’estar empadronat a La Garriga. 

2) Es valorarà, en les cançons presentades, l'ús de la llengua catalana i que siguin temes propis. 

3) Com a criteri de selecció es tindrà en compte l'originalitat i la qualitat de les propostes musicals. 

4) No hi poden participar grups ni solistes que ja hagin publicat algun disc o bé que tinguin contractes 

discogràfics o de management vigents. 

 

2 Qui hi pot participar? 

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

1) Grups els components dels quals siguin d'edats compreses entre els 12 i els 25 anys. 

2) S'admet que algun dels components dels grups sigui major de l’edat indicada, sempre que la majoria de 

components del grup estiguin dins de la categoria. En tot cas, l'edat màxima és de 30 anys. 

4) El grup o solista ha de designar una persona de contacte, que en serà la interlocutora. Aquesta persona 

ha de ser major d'edat. 

 

Inscripcions 

Les inscripcions es podran fer presencialment a La Clau  o via correu electrònic adjuntant la següent 

documentació: 

- Un sobre on a dins hi constarà el nom dels components del grup o del solista que ha compost la cançó i 

les seves dades personals i de contacte. 

- Una partitura amb la lletra i la melodia principal amb el corresponent xifrat d’acords, com a mínim, de la 

cançó composta. 



- La cançó ha de tenir una durada màxima de 3 minuts i mig. 

- Un arxiu mp3, amb la cançó que decideixin inscriure al concurs en un llapis de memòria. 

- Certificat d’empadronament d’un dels components del grup i/o fotocòpia del DNI. 

- Original i fotocòpia del DNI del representant del grup. 

- Full d'inscripció omplert i signat pel representant. 

 

4 Tancament d'inscripcions 

La inscripció estarà oberta fins a l’1 d’abril en horari lectiu de l'escola. De dilluns a divendres de 16:30 a 

20:00, matins divendres de 10:00 a 13:00h. 

 

5 Selecció de finalistes 

Un jurat especialitzat valorarà les cançons presentades pels grups o solistes i seleccionarà fins a un màxim 

de tres grups o solistes, que passaran directament a la fase final. 

 

Als grups seleccionats se'ls comunicarà la decisió del jurat, telefònicament primer i per correu electrònic 

després, el dia 20 d’abril. 

 

Els noms dels grups finalistes o solistes seleccionats es faran públics el 23 d’abril de 2017 amb l’entrega 

del premi al guanyador. 

 

6 Jurat 

 

El jurat estarà constituït per cinc persones relacionades amb l'àmbit musical escollides pel seu bagatge 

professional:  El sr. Albert Benzekry, regidor de cultura de l’ajuntament de La Garriga. 

 El sr.Jordi Musquera, promotor musical. 

 La sra. Eulàlia Purtí, filòloga en llengua catalana. 

 El sr. Joan Rectoret, músic baixista. 

 I el sr. Rubén Sánchez, músic oboista. 

El veredicte del jurat és inapel·lable. 

 

7 Entrega de premis 

1) Els grups o solistes finalistes actuaran el diumenge 23 d’abril de 2017 en un concert en un espai que 

determinarà l'escola organitzadora. 

2) Cada grup o solista disposarà d’un màxim de 10 minuts d'actuació, amb l’obligació de tocar el tema 

presentat al concurs. 

3) Es contemplarà la possibilitat de cobrir la baixa d'algun membre del grup sempre i quan aquesta baixa 

estigui degudament justificada. 

 

9 Notes addicionals 

1) El jurat pot declarar el premi desert. 

2) La inscripció al Concurs de Joves Compositors de La Clau  implica l'acceptació de les seves bases. 

3).Qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases serà valorada i resolta per l'organització. 

 
  



10 Premis 

El grup o solista guanyador absolut obtindrà: 

a) L’enregistrament d’una maqueta de la seva cançó sota la supervisió d'un productor professional, en un 

estudi professional abans de la finalització de l’any 2017. 

b) Assessorament musical personalitzat. 

 

 

Per formalitzar les inscripcions, us podeu adreçar a: 

La Clau. Centre d’Expressió Musical 

c/Calàbria, 176 Baixos 

08530 La Garriga 

Horari:  

Tardes de dilluns a divendres de 16:30 a 20:00h 

Matins divendres de 10:00 a 13:00h 
 

O bé a través del correu electrònic: 

hola@laclaulagarriga.cat 

 

mailto:hola@laclaulagarriga.cat

