
 

 

 

 

 

Vè CONCURS DE NOUS TALENTS DE CASTELLDEFELS 2016 

 

L’Ajuntament de Castelldefels convoca el Vè CONCURS DE NOUS TALENTS DE 

CASTELLDEFELS, en el marc del programa de dinamització artística del departament de 

joventut per tal de promoure la iniciativa artística dels músics de Castelldefels i donar a 

conèixer la seva activitat i la seva obra. 

 

Objecte: L’objecte d’aquestes bases és establir les condicions de participació i concessió 

dels premis del Vè CONCURS DE NOUS TALENTS DE CASTELLDEFELS  segons els 

següents criteris: 

 

1er El concurs és obert a tots els estils musicals. Hi poden participar tots els grups de 

música i/o intèrprets  locals de Castelldefels (al menys un dels components ha de ser de 

Castelldefels o pertanyents als grups de música vinculats al kasal de joves). 

 

Al menys, el 50% del grup han de tenir edats compreses entre 14 i 35 anys. 

 

L’edat de la modalitat de cantants  ha de ser entre 14 i 35 anys.  

 

Queden excloses aquelles formacions i cantants que tinguin un contracte discogràfic.  

No es podran presentar les formacions guanyadores de l’edició anterior. 

En cas de ser guanyadors, els grups musicals, han de poder tocar 45 min de repertori i 

els cantants 30 min de repertori. 

En el cas dels grups musicals hauran de tocar repertori propi i en el cas dels cantants 

hauran de fer versions. 

Només  es podrà repetir una única cançó en cas que s’arribi a la final. 

 

2n. Inscripcions.  

 

Categoria Grups musicals 

Els participants hauran  d’enviar un e-mail a casaldejoves@castelldefels.org o presentar 

en un sobre tancat al punt d’informació: 



 

 

 

-Una gravació en mp3  amb 2 cançons.  

-Un link o vídeo on se’ls pugui veure en directe (no es tindrà en compte la 

qualitat de la gravació) 

-Un rider tècnic del grup. 

-Les dades personals dels participants: nom, edat, telèfon, adreça i DNI. 

 

Categoria Cantants  

Enviar un mail a casaldejoves@castelldefels.org o presencialment al kasal: 

-Nom, edat, telèfon. 

--Una gravació en mp3  amb 2 cançons.  

-Un link o vídeo on se’ls pugui veure en directe (no es tindrà en compte la qualitat de la 

gravació) 

 

 

El termini de presentació comença dilluns  11 d’abril  i finalitzarà a les 18 hores del 

dilluns 2 de maig. 

El sobre tancat s’ha de lliurar en mà al Punt d’Informació Juvenil o kasal situat a la 

primera planta del Centre Frederic Mompou, a la plaça Joan XXIII, s/n (Castelldefels). De 

dilluns a divendres de 16h a 22h i dissabtes de 10h a 14h i de 16h a 21h. Tel: 936 364 

144. 

 

3r Hi hauran dues categories: “Grups musicals” i “cantants”. 

La categoria de “Grups Musicals” inclou a qualsevol formació que interpreta temes propis 

en viu. La categoria de “cantants” es refereix a veus solistes sobre base musical pre-

grabada.  

La organització farà la selecció dels grups musicals mitjançant l’audició de les maquetes 

presentades. De totes elles es seleccionaran 6 grups musicals i 5 cantants solistes.  

En cap cas es podria presentar una  mateixa persona en les dues categories (com a 

membre d’una banda i com a solista). 

 

4rt. Dinàmica del concurs. 

El concurs es desenvoluparà en dos fases; prèvies i final. 

La fase prèvia constarà d’un concert a la Plaça de l’Església. D’aquesta eliminatòria 

sortiran 4 grups musicals i 3 cantants que seran els finalistes del concurs. 



 

 

La prèvia serà el dia 14 de maig a la plaça de l’església  (en cas  de suspensió per pluja la 

prèvia quedarà anul·lada i el concurs es resoldrà únicament en la final). La final serà 

diumenge 22 de maig al Teatre Plaza. 

En les dues fases, els participants hauran de tocar dos cançons de com a màxim 4 

minuts. 

 

 

5é Selecció del guanyador   

 

El procés de qualificació serà el resultant de les puntuacions del Jurat.  

A la prèvia: Al final del concurs el jurat es reunirà per a fer la valoració i puntuarà als 

grups participants de l’1 al 10. Els 4 grups musicals i els 3 solistes amb més puntuació 

seran els finalistes del concurs.  

A la final: Es farà el mateix procediment quedaran com a guanyadors 2 grups musicals i 

un cantant solista.  

 

6é El jurat  

 

El jurat estarà integrat per 3 persones relacionades amb el món artístic. 

 

7è Premis 

1er grup musical: una actuació dins la programació d’estiu (cobrant 500€) 

2n grup musical: una actuació dins la programació d’estiu (cobrant 200€) 

Cantant Solista: una actuació dins la programació d’estiu (cobrant 100€) 

 

Els participants accepten l’emissió per televisió, ràdio, premsa, internet, etc. de tot el 

material audiovisual entregat durant el procés del Concurs. Els participants renuncien de 

forma expressa a exigir cap mena de contraprestació econòmica ni indemnitzacions a 

l’Ajuntament de Castelldefels en concepte de drets d’autor derivats del material presentat 

per al Concurs. 

La participació en aquest concurs suposa el coneixement i l’acceptació d’aquestes bases. 

 

8è Els membres del jurat i els seus familiars no poden participar en el concurs. 

9è  Qualsevol imprevist no contemplat en aquestes bases serà resolt per la organització 

d’aquest concurs. 



 

 

10è La presentació al concurs implica la total acceptació d’aquestes bases. 

 

Més informació: 

Casal de joves 

Centre Frederic Mompou, 1a planta, Plaça Joan XXIII, s/n. 

Tel. 936 364 144 

Correu electrònic: casaldejoves@castelldefels.org  

Pàgina web: www.jovesdecastelldefels.cat  

Facebook: www.facebook.com/jovesdecastelldefels  


