Vall de Bandes és un concurs de música jove organitzat per la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Lliçà de
Vall, en col·laboració amb diferents escoles que tenen relació amb el municipi: Escola de Música de la
Mancomunitat de la Vall del Tenes, sound village, vallstage, el Petit Estudi Musical i la botiga Cat Music de
Cardedeu. Aquesta primera edició del concurs busca el potenciar i promocionar els grups musicals amb membres
juvenils de la zona, per tal de fer visible les potencialitats artístiques del jovent.

Qui hi pot participar?
Tots aquells grups o solistes joves que hi tinguin interès, amb almenys una membre amb edats compreses entre els
12 i els 30 anys.
És imprescindible que els grups que es presentin, en el cas de ser seleccionats, tinguin un repertori suficient de 20
minuts amb una duració màxima de 40 minuts en el moment del concurs.

Inscripcions
Les formacions que vulguin presentar-se al concurs tindran una persona portaveu major d’edat, que serà la
interlocutora amb l’organització i l’encarregada de formalitzar la inscripció. En el cas que la formació estigui
integrada de manera completa per joves menors de 16 anys, serà un pare/mare/representant legal qui actuarà de
portaveu.
Per formalitzar la inscripció, cada formació haurà de presentar:
a) Formulari d’inscripció amb l’acceptació de les bases corresponent que indiqui també la persona de
contacte i de referència.
b) En el supòsit que hi hagi menors d’edat, s’haurà d’adjuntar la corresponent autorització dels tutors
legals/pares permetent la participació del/de la fill/a al concurs i conforme autoritzen a l’Ajuntament a
publicar, si és el cas, fotografies on aparegui la persona menor sota la seva tutela o cura.
c) Una imatge recent del grup o solista. Una gravació en format digital mp3 (mínim 160 kbps). Es pot
presentar en suport físic (CD, USB...) o bé facilitant un enllaç des d’on descarregar l’arxiu.
d) El rider tècnic del grup.
e) També es podrà presentar qualsevol altre material o informació complementària que el grup o solista
consideri adient.

Com es pot fer la inscripció i fins quan?
La documentació s’haurà de lliurar entre el 21 de gener i les 23:59h del 17 de febrer.
Les inscripcions es formalitzaran a través del següent enllaç:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDabRsOlStXWq4LXFK1GkTCE1WR7v6wy2o_Wr8HSBjvg_fA/viewform
o a través de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Lliçà de Vall.
La documentació a lliurar en la inscripció, es podrà entregar via telemàtica en el mateix formulari d’inscripció o
presencialment en les dependències municipals de l’OAC.
Des de l’organització s’enviarà un missatge via correu electrònic confirmant la rebuda de la inscripció i un llistat
dels materials adjunts. Un cop rebut aquest missatge el grup o solista formarà part de la pre-selecció.
En el cas de no rebre confirmació en un termini de 7 dies, la formació o solista que haurà de contactar amb
l’organització a través del correo: joventut@llissadevall.cat o per telèfon 647 78 24 88, per assegurar la recepció del
material.
L’organització es reserva el dret d’ampliar el termini de presentació de treballs en cas de no haver assolit en mínim
necessari d’inscripcions el dia 17 de febrer.

Selecció dels finalistes
D’entre tots els presentats, se seleccionaran un màxim de 6 formacions que seran les convidades a participar al
concurs Vall de Bandes, en un total de 3 concerts que es duràn a terme al Kaliu per tal d’optar a finalistes,
juntament amb una semifinal i final

La selecció es farà per part d’un equip tecnico-juvenil, amb l’assessorament de professionals del sector, mitjançant
les maquetes presentades tenint en compte els següent s criteris:
a) Llenguatge no sexista ni que agredeixi contra algun tipus de col·lectiu.
b) Número de participants que estan en el rang d’edat.
c) Musicalitat.
d) Formacions composades per dones.
e) Originalitat.
f) Posada en escena.
g) Proximitat dels components al poble de Lliçà de Vall.

A tots els grups presentats se’ls comunicarà els resultats de la selecció a través de la pàgina web de l’Ajuntament
http://www.tuslabiospamixuluxulai.com entre el dia 25 de febrer. Posteriorment, fins el 28 de febrer, quedarà
obert un torn d’al·legacions que es tramitaran via instància a l’OAC de l’Ajuntament de Lliçà de Vall. Fent el dia 8 de
març el anunci oficial a traves de la pàgina web de l’Ajuntament del fallo definitiu.
Un cop realitzat aquest procés l’organització es posarà en contacte amb els sel·leccionats a través d’una trucada al
representant.

Els concerts de Vall de Bandes
Hi participaran un total de 6 grups, repartits en 2 formacions o solistes per a cada dia de les concerts.
Els concerts estan programats pels dies 16, 23 i 30 de març , horari 19h a 21h. Essent la primera actuació a les 19h
aproximadament i la segona 20h aprox.
L’assignació dels dies i horari de les actuacions es farà per sorteig el dia 1 de març a les 17h..
Les probes de so es faran al Casal de Joves El kaliu. Els dos grups que realitzaran el concert en aquell dia hauran
d’estar a les 18h a l’equipament juvenil.
els grups seleccionats es comprometen a tenir disponibilitat i flexibilitat durant el mateix dia de la realització del
concurs.
Durant les actuacions els grups han d’estar localitzables per part de l’organització.
L’organització garanteix els mínims de qualitat tècnica necessaris per al desenvolupament satisfactori dels
diferents concerts, així com la disponibilitat d’aigües pels grups.
Cada grup disposarà de 30 minuts d’actuació.

Final i Semifinal de Vall de Bandes
Durant el concerts un jurat anirà observant les bandes o solistes i puntuant diferents items, on el 2 grups més
votats passaran a la fase de final i els grups que amb la seva puntuació s’han situat en 3r i 4r lloc passaran a la fase
de seminifinal on es decidiran el 3r i 4r lloc del concurs.
En el cas d’empat dins dels 4 primers puestos els grups empats amb puntuació optaran a la categoria que pertoqui.
La semifinal està programa pel dia 6 d’abril a partir de les 19h en el Casal de Joves El Kaliu.
La final està programada pel divendres dia 12 d’abril en horari 23h a l’escenari de la Festa de la Primavera.
En el cas de Final i Seminifinal s’aplicarà el bases de concerts.

El jurat i el seu veredicte
El jurat estarà format per 1 representant del Servei de Joventut de l’Ajuntament de Lliçà de Vall, 4 joves membre
d’entitats juvenils o grups organitzats .
El jurat només serà conegut pel Servei de Joventut i assumit el Servei les tasques de representació d’aquest.
Podran ser convidats a complementar el jurat, el/la regidor/a de joventut, algun representant de les entitats de
formació musical adreçades al municipi o alguna persona que formi part de alguna corporació musical sense relació
amb els participant.
El jurat es pot considerar constituït amb o sense la presència dels convidats.
El seu veredicte és inapel·lable i es comunicarà als grups guanyadors quan finalitzi la final de Vall de Bandes.

Premis
PRIMER PREMI

-

Gravació d’una cançó en un estudi de producció professional, amb la supervisió d’un professional del
sector.
Actuació a la nit de Km 0 de la Festa Major

SEGON PREMI
Un Val de 150 euros de compra a la botiga Cat Music de Cardedeu.
Actuació a la nit del Km 0 de la Festa Major.
TERCER PREMI
Actuació a la nit de Km 0 de la Festa Major.

Altres
- El jurat i l’organització es reserven el dret de declarar els premis deserts
- La inscripció al concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.
- El material presentat al concurs no es retornarà i totes les formacions presentades formaran part de la base de dades de la
Regidoria de Joventut, que pot tenir-los present de cara a altres actes relacionats amb el Vall de Bandes o amb l’àmbit del foment
de la cultura.
- L’organització farà un seguiment periòdic del concurs: això implica que el seguiment será anterior, durant i després de la
realització de la final del Vall de Bandes.
- Qualsevol situació no prevista a les bases del Vall de Bandes serà resolta per l’organització.
*A través de la inclusió de la perspectiva feminista, en aquesta nova edició del Vall de Bandes es valorarà:
- Paritat o exclusivitat de dones en la formació del grup.
- Utilització d’un llenguatge inclusiu i no sexista.
- Representació de la diversitat en el contingut de les cançons: reconeixement i valorització de la feina de les dones i de la lluita
feminista, visibilització de persones LGTBI, reivindicació de drets de persones migrades...
De la mateixa manera, tenint en compte aquesta perspectiva, es sancionarà:
- El llenguatge masclista denigrant cap a les dones i cap al col·lectiu LGTBI.
Serà especialmente sancionat tot aquell contingut que faci apologia a la cultura de la violació.
- Comportaments, actituds i comentaris que siguin masclistes, homòfobs o racistes o cap a
qualsevol altre col·lectiu oprimit (que es trobada en situació de desigualtat).

