
 MUSICART 
 Concurs de música i arts escèniques de Sant Andreu de Llavaneres 

 del 9 i 10 d’abril de 2010 

 

TEMÀTICA____________________________________________________________ 

Concurs de música i art al carrer. 

PARTICIPACIÓ__________________________________________________ 

Pot participar-hi qualsevol persona, solista o integrant d’un grup de qualsevol estil 
musical o disciplina artística (teatre, dansa, circ, etc). 

ORGANITZACIÓ_______________________________________________________ 

Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme de l’Ajuntament de Sant Andreu 
de Llavaneres, amb la col·laboració de la  regidoria de Joventut i de la regidoria de 
Cultura i Festes i el Col·lectiu de Músics del Maresme. 

CONVOCATÒRIA______________________________________________________ 

Al passeig Mare de Déu de Montserrat , dissabte 9 d’abril de 2010, de 11 a 14 h i de 
17 a 23 h. Les actuacions es realitzaran al centre de la vila, a peu de carrer, en els 
espais que indicarà el personal municipal. 

BASES_______________________________________________________________ 

1. Per participar-hi cal fer el pagament de 10€ a qualsevol banc o caixa i 
presentar el formulari d’inscripció omplert i segellat per l oficina bancària. Cal 
adjuntar un currículum de l’artista o grup d’artistes on consti el nom de tots els 
components, una breu història del solista o del grup, una adreça postal, una de 
correu electrònic i els telèfons de contacte. També cal afegir-hi una fotografia 
recent i el nom de l’autor de les cançons, de la coreografia o de la creació que 
correspongui. A ser possible, es facilitarà una maqueta o el link d’algun web on 
hi hagi alguna gravació o actuació de l’artista o artistes. 

2. En el cas de la música per participar també cal haver lliurat el rider tècnic del 
grup. 

3. L’actuació ha de tenir una durada mínima de 15 minuts i màxima de 45 minuts, 
i es farà en directe.  

4. Cada grup es compromet a respectar l’horari d’actuació assignat. 
5. Només es pot presentar una proposta musical o d’arts escèniques per persona 

o grup. Les persones que formin part d’un grup no es podran presentar com a 
solistes o integrants d’una altra formació. 

6. Cap participant o grup pot obtenir premi durant dos anys consecutius. 
7. Els instruments, materials o attrezzo necessari per a l’actuació va a càrrec del 

participant. 
8. L’escenari, quan calgui, és a càrrec de l’organització. 
9. El participant es compromet a que les lletres de les cançons i els textos de les 

representacions no seran homòfobes, xenòfobes, ofensives ni poden ferir la 
sensibilitat del públic assistent. 

10. Els noms dels guanyadors es facilitaran als mitjans locals de comunicació 
perquè els publiquin.  

11. L’organització es reserva el dret de resoldre qualsevol imprevist que no estigui 
reflectit en aquestes bases. 

12. No s’acceptarà cap participant que no compleixi les condicions anteriors. 



13. La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de totes aquestes bases. 
L’incompliment d aquestes invalidarà el grup o artista a rebre cap premi. 

JURAT_______________________________________________________________ 

El jurat està format per professionals del món de la música i les arts escèniques. 

Es valorarà l’originalitat, la creativitat i la qualitat artística.  

El veredicte del jurat serà inapel·lable i podrà declarar el premi desert si la qualitat de 
les actuacions així ho requereix. 
 
 

INSCRIPCIONS________________________________________________________ 

El full d’inscripció es pot recollir a: 

- Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), situada a la plaça de la Vila, 1.  
-  Regidoria de Promoció Econòmica, situada a l’ edifici Ca l’Alfaro, Av. Mare 

de Déu de Montserrat 27-33. 
- Descarregar-lo al web municipal http://www.santandreudellavaneres.cat 

La inscripció s'ha de presentar, juntament amb la documentació requerida, als 
llocs indicats o bé enviar-la mitjançant el formulari penjat al web municipal, per fax 
al 937 952 630 o per correu electrònic en format escannejat a 

promocio.economica@llavaneres.es 

Els menors d’edat han de formalitzar la inscripció acompanyats de l’autorització escrita 
d’un adult.  

 

PREMIS______________________________________________________________ 

Els premis es lliuraran a continuació de la valoració del jurat. 

S’atorgarà un primer premi de 700,00€ i un segon premi de 300,00€. 

El guanyador es comunicarà durant el mes de maig en un acte públic, en el 
decurs del qual es lliurarà a cada participant un CD amb fotografies de l’actuació 
realitzada durant el Musicart i un diploma de participació. 

 


