
L’Esplai Sant Llorenç, mitjançant la comissió de Campanya Econòmica, organitza 
un concurs de música en el marc de la campanya econòmica de LA FERA el 
proper dissabte 23 de maig de 2020, amb l’objectiu de donar a conèixer grups de 
músics i/o solistes catalans i donar un impuls a la seva carrera musical.  

Aquest concurs s’organitza en col·laboració amb el Casal de Joves de Sant Feliu 
de Llobregat.  

A continuació s’exposen els requisits per a participar en el concurs, les fases del 
mateix i els premis als que opten els concursants:  

1. El concurs és obert a la participació de grups i solistes de tots els estils  

musicals i residents a territori 
català.  

2. Tots els temes presentats al concurs han de ser propis.  

3. Els grups o solistes no han de ser professionals i no poden estar contractats  

per una discogràfica o productor 
musical.  

4. Han de tenir un repertori per a tocar en directe de 30 minuts.  

5. Tots els membres dels grups o solistes han de ser menors de 40 anys.  

6. Els grups han de tenir un màxim de 6membres.  

7. Si els participants són menors d’edat, cal el permís del pare, mare o tutor/a legal i 
fotocopia del DNI. 

8. Per a inscriure’s al concurs caldrà fer el 

següent:  

a) Omplir el formulari que trobareu al web:  

www.esplaisantllorenç.com/la-
fera  

b) Enviar un mail a laferaesplai@gmail.com, adjuntant:  

▪ Una fotografia recent del grup o solista  

▪ Un o dos temes propis en format MP3 o WAV i/o l’enllaç a  

alguna plataforma (YouTube, SoundCloud, 
...)  

▪ Rider tècnic (què porteu i què 
necessiteu)  

 



Els participants accepten la difusió, per part de les xarxes socials de l’Esplai Sant  

Llorenç i de La Fera i la web de l’Esplai, 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 en concepte de drets d’autor derivats  

del material 
presentat.  

1. El termini de presentació de propostes per concurs comença el 07 de Març  

i acaba el 30 de març. No s’acceptaran inscripcions fetes prèviament o  

posteriorment a les dates 
fixades.  

2. Hi haurà una selecció de finalistes, en què es triaran els 4 grups o solistes  

finalistes. En funció dels inscrits es farà una preselecció de màxim 9  

formacions (abans del dia 25 d’Abril) que passaran a la selecció, que en cas  

de produir-se, es farà mitjançant votació popular a través del compte  

d’Instagram de La Fera (@la.fera) durant el mes d’Abril..  

3. Els 4 finalistes actuaran en la final que decidirà el guanyador, el proper  

dissabte dia 23 d’abril, al Pati de l’Ateneu de Sant Feliu de Llobregat. L’horari  

de les actuacions serà de les 22:00h fins les 
00:30h.  

a) Les actuacions han de tenir una durada de 25-30 
minuts.  

b) L’ordre de les actuacions es decidirà per sorteig un cop es facin públics  

els noms dels finalistes i s’informarà als grups amb antelació suficient.  

c) Caldrà estar al lloc de la final el mateix dia a les 12:00h indistintament de  

l’hora de l’actuació; i parlar amb algú de la organització.  

d) Caldrà estar present en el moment de l’anunci dels guanyadors,  

després de l’última 
actuació.  

e) Hi haurà un backine fix amb monitors, amplis per a dues guitarres i  

un baix, tres DIs, tres micros de veu, una bateria i microfonia per  

percussió menor. Per qualsevol cosa que s’hagi d’afegir, caldrà  

informar a la organització amb la màxima antelació possible, un cop  

es coneguin els grups 
finalistes.  

4. El grup o solista guanyador s’anunciarà el mateix dia de la final, després de  



l’última actuació. El guanyador s’escollirà per dues vies diferents.  

a) Votació popular en què per cada consumició realitzada es podrà optar  

a votar a un dels 
finalistes.  

b) Valoració tècnica d’un jurat format per membres de l’Esplai Sant  

Llorenç, del Casal de Joves i professionals del món de la música. Es  

valorarà posada en escena, qualitat musical i 
professionalitat.  

Els participants es comprometen a complir amb totes aquestes especificacions, 
d’altra forma no podran optar al premi del concurs.  

1r Premi del 
Concurs:  

▪ Gravació d’una maqueta de 1-2 cançons en un estudi 
professional.  

▪ Actuacions a la Sala Milenio de Sant Feliu, al Casal de Joves 
de Sant Feliu i més sales per confirmar. 

L’Organització es reserva el dret de fer els canvis que consideri oportuns tant en 
les bases com en el programa. També es reserva el dret de cancel· lar el concurs 
si ho considera pertinent.  
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