
Final 22 de desembre de 2018
Concurs obert a totes les formacions 

musicals no professionals



Connectant talent creatiu i territori

El concurs de grups de música CALABUTÍ forma part del programa CONNECTANT TALENT 
CREATIU I TERRITORI; un projecte que té la finalitat d’incorporar el talent del sector cultural-creatiu 
als projectes de desenvolupament local de la comarca de la Selva.
El projecte pretén millorar la professionalització del sector, establir una xarxa de col·laboració entre els 
agents i generar nous projectes o productes que millorin la oferta cultural-creativa al territori.
El concurs de grups de música es una idea impulsada per l’Associació musical Calabutí amb el suport 
de l’Ajuntament de la Cellera i l’acompanyament tutelat del Consell Comarcal de la Selva.

bases
Fases i FUnCiOnamenT

el COnCUrs

El concurs té les següents fases:
1. Inscripcions – Fins el 15 de novembre
2. Selecció de bandes participants – 20 de novembre
3. Primera eliminatòria. – 25 de novembre als Jutjats de la Presó de la Ce-

llera de Ter
4. Segona eliminatòria – 2 de desembre als Jutjats de la Presó de la Cellera 

de Ter
5. Final Concurs CALABUTÍ – 22 de desembre a la Carpa del Passeig de 

l’Estació de la Cellera de Ter

L’objectiu del concurs és la promoció i difusió de grups de música.



Connectant talent creatiu i territori

Premis

Premi del grUP 
gUanyadOr:

Premi del grUP 
gUanyadOr 
Per vOTaCió 
POPUlar:

Premi Per 
les 4 bandes 
FinalisTes:

 √ Pre-producció (16 hores) i enregistrament d’EP de 4 temes (46 
hores)

 √ Creació d’una càpsula audiovisual: enregistrament de 2 temes en 
format actuació per promoció de la banda

 √ Difusió de les càpsules audiovisuals a través de la Casa de la músi-
ca la Mirona de Girona

 √ Programa de suport i acompanyament a iniciatives del sector musi-
cal de l’Espai Marfà; centre de suport a la creació, la formació i les 
iniciatives del sector musical de Girona:
 - Inscripcions sense cost als cursos i tallers de formació musical. 

Cursos de gener a juny 2019.
 - Assessorament i informació per ajudar a orientar les carreres 

professionals i artístiques del músic.
 √ Actuació musical durant les Festes del Roser de la Cellera de Ter

 √ Programa de suport i acompanyament a iniciatives del sector musi-
cal de l’Espai Marfà de Girona:
 - Inscripcions sense cost als cursos i tallers de formació musical. 

Cursos de gener a juny 2019.
 - Assessorament i informació per ajudar a orientar les carreres 

professionals i artístiques del músic.
 - Actuació musical durant la Fira de la Cervesa de la Cellera de 

Ter

 √ Assessorament i informació per ajudar a orientar les carreres pro-
fessionals i artístiques del músic a càrrec de l’Espai Marfà.

insCriPCiOns
Els grups podran presentar les sol·licituds a través d’aquest formulari 
d’inscripció i enviar al correu electrònic a calabutimusica@gmail.com el 
material que es demana (Dossier del grup, imatge el grup, enregistrament 
de 2 o 3 temes en format mp3)El termini d’inscripció és el dia 15 de 
novembre.
Tota la informació del concurs a www.selvacultura.cat

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyZFQOwLSWOF7i0pQhaG0K_fdMwaJOltLlEy9Cnl8gOHC5jw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyZFQOwLSWOF7i0pQhaG0K_fdMwaJOltLlEy9Cnl8gOHC5jw/viewform?usp=sf_link
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 ∞ No s’acceptaran els grups que 
tinguin signat un contracte dis-
cogràfic vigent.

 ∞ En queden exclosos els grups 
de versions.

 ∞ Selecció per eliminatòries:
•	 L’organització analitzarà tota 

la documentació facilitada 
pels grups i confeccionarà 
la llista d’inscrits que com-
pleixin els requisits, els que 
no, quedaran exclosos del 
concurs. 

•	 Es seleccionaran un màxim 
de 8 bandes. 

•	 Eliminatòries: es realitza-
ran dues eliminatòries (dos 
concerts en directe) el 25 de 
novembre i el 2 de desem-
bre seleccionant dos grups 
cada dia.

 ∞ Final del concurs: 
•	 Un total de 4 bandes parti-

ciparan a la final que será el 
dia 22 de desembre de 2018 
a la Cellera de Ter.

 ∞ Criteris per valorar les propos-
tes:
•	 Es valorarà l’originalitat, la 

qualitat musical individual i 
col·lectiva

•	 El jurat estarà format per 
1 representant de l’Asso-
ciació Musical Calabutí, 1 
representant d’Acció Cultu-
ral Cellera, 1 professor de 
música, 1 representant de 
l’ajuntament de la Cellera de 
Ter, i el vot popular.

•	 El resultat es comunicarà el 
mateix dia, i en el cas que la 
banda escollida ja no esti-
gui present en el recinte se 
li farà saber via mail o via 
telefònica.

•	 Els assistents a la final el 
dia 22 de desembre, podran 
votar el grup finalista que 

els agradi més mitjançant 
unes butlletes que es facili-
taran durant el concert. (vot 
popular)

•	 El vot del públic assistent 
es tindrà en compte per a la 
resolució final del jurat. 

•	 El jurat farà públic el nom 
del guanyador del concurs 
després d’escoltar els grups 
finalistes i un cop realitzat 
l’escrutini de la votació 
popular.

•	 Tant en la fase d’inscripció 
com en la del concurs el 
jurat pot declarar el premi 
desert per les raons que 
cregui convenient.

 ∞ Funcionament del projecte:
•	 Les bandes seleccionades 

hauran d’actuar sense cap 
cost i interpretar en direc-
te els temes presentats al 
concurs i no superar els 30 
minuts de concert

 ∞ Compromís adquirit per part 
dels participants:
•	 Participar en les reunions 

que l’organització convoqui 
(si s’escau) per informar i 
coordinar l’activitat.

•	 En cas de ser seleccionat, 
interpretar en l’escenari els 
temes inclosos en la grava-
ció, de forma desinteressa-
da i fins a un màxim de 30 
minuts d’actuació.

•	 Actuar, si és necessari, amb 
el backline que l’organitza-
ció posarà a disposició dels 
grups (equip de so, amplifi-
cadors de guitarra i de baix, 
i bateria) o amb el material 
propi.

•	 Accedir amb igualtat de 
condicions al premi del con-
curs que la resta de grups.

reqUisiTs i 
FUnCiOnamenT 
del COnCUrs

Tota la informació del concurs a www.selvacultura.cat



Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals

Ajuntament de la 
Cellera del Ter

ORGANITZEN: COL·LABOREN:


