
CONCURS DE MÚSICA JOVE
ROCK A L'ASCENSIÓ 2012
GRANOLLERS
1. PARTICIPANTS
Els grups participants han d’estar formats majoritàriament per persones 
residents al Vallès Oriental (com a mínim 2 dels seus components). Tots 
els membres han de tenir entre 16 i 35 anys durant les dates del concurs.

Queden exclosos de participació els grups guanyadors de les edicions 
anteriors  (des del 2003 fins al 2011)i els grups que tinguin contracte 
amb una companyia discogràfica.

El tipus de música pot respondre a qualsevol estil musical.

Els grups han d’estar formats exclusivament per les persones que figuren 
en la fitxa d'inscripció. Qualsevol canvi en la composició dels grups 
seleccionats s’ha de comunicar a l'organització del concurs, que valorarà 
les diferents variables.

2. INSCRIPCIONS
La inscripció es formalitza presentant un imprès que trobareu a 
www.grajove.cat i rumbmusical.wordpress.com acompanyat de:

• La maqueta, en format CD, amb un mínim de 4 cançons originals 
• Fotocòpia del DNI de tots els components del grup
• Currículum artístic del grup
• Ryder tècnic
• Imatges en format digital 

La data màxima de lliurament de les maquetes és divendres 20 d'abril de 
2012, als equipaments següents:

• CUB. Espai d’assaig musical: c. Mare de Déu de Montserrat, 36. Tel. 
93 870 52 46. Horari: de dilluns a divendres, de 17 h a 21 h

• GRA.  Equipament juvenil. pl. de l’Església, 8. Tel. 93 842 66 84. 
Horari: de dilluns a divendres, de 10 h a 14 h i de 16.30 h a 20.30 
h. Dilluns al matí, tancat

Per a més informació, truqueu al Servei de Cultura, al telèfon 93 842 66 
83, de 9 h a 15 h.

3. SELECCIÓ DE GRUPS 
Del total de grups presentats, el jurat seleccionarà 9 maquetes i 2 de 
reserva, que són els grups que participaran en les diferents fases del 
concurs.  Els concerts es portaran a terme a la sala NAU B1.  En el 
supòsit que algun dels grups seleccionats no pogués actuar, al seu lloc hi 
passaria el primer grup de la reserva. La designació de l'ordre de 
l'actuació del grups seleccionats es farà mitjançant sorteig públic, el 
dijous 7 de maig a les 19 h a NAU B1

http://www.grajove.cat/
http://rumbmusical.wordpress.com/


4. DESENVOLUPAMENT DEL CONCURS
El concurs constarà de dues fases.

1. Primera fase. Dissabte 12 de maig

En aquesta primera fase els 9 grups seleccionats hauran de tocar en 
directe un repertori de 30 minuts de durada, amb els 4 temes propis 
inclosos a la maqueta presentada al concurs.  Durant el concert, 
s'admetran versions. Hi haurà tres grups que passaran a la segona 
fase.

2. Segona fase. Dissabte 19 de maig

Hi actuaran els tres millors grups seleccionats a la primera fase. 
Tots ells tocaran en directe un repertori de 40 minuts. 
En aquest concert, es decidirà el guanyador del Concurs de Música 
Jove. Rock a l´Ascensió 2012

5. JURAT I SISTEMA DE VALORACIÓ
Els grups que passen a la segona fase, així com el grup guanyador del 
concurs, s'escollirà entre el vot del públic assistent i el vot del jurat. 

El públic assistent als concerts disposarà de butlletes per emetre el vot 
a favor d'un dels grups seleccionats. El vot popular representa el 30% del 
total de la puntuació i el 70% restant és del jurat.

El jurat el formaran persones vinculades al món de la música en els àmbits 
de la comunicació, formació, producció, creació musical, difusió i 
promoció. Per escollir el grup guanyador, el jurat valorarà la composició 
musical, la interpretació i la posada en escena. 

6. PREMIS
El premi al grup guanyador consistirà en:

• 1.000 €. Aquest import estarà sotmès als impostos o retencions 
vigents segons llei, llevat d'exempció concedida per l'òrgan 
competent de l'Administració tributària.

• Gravació d'un concert en estudi per part dels equips de VOTV i 
entrega del DVD corresponent, amb les condicions que s'estableixin 
entre el grup guanyador i Vallès Oriental Televisió.  

• Book de fotos. Sessió professional de fotografies. Lliurament d'un 
CD amb 15 imatges.

• Concert programat en un dels escenaris de la Festa Major de 
Granollers d'enguany. 



7. ALTRES CONDICIONS
Els participants accepten l’eventual difusió per televisió, ràdio, premsa, 
internet... de les imatges gravades durant el concurs i en cedeixen els 
drets a l’organització.

La participació en aquest concurs suposa l'acceptació total de les bases. 
Les inscripcions que no compleixin algun dels requisits especificats en 
quedaran excloses.

L’organització es reserva el dret de modificar les bases en benefici del 
bon desenvolupament del concurs.

Les dades de tots els grups presentats al concurs passaran a formar part 
de la base de dades de l’organització.

Organitza 
Ajuntament de Granollers 

Amb el suport de 
NAUB1. Centre de Creació i Difusió Musical de Roca Umbert 
VOTV


