Bases del concurs
CONVOCATÒRIA
Es convoca pel dia 20 d’octubre de 2018, dins el marc de les activitats organitzades per les
Fires de Girona, el concurs de cançons en català del barri de Sant Narcís de Girona:
“CançóCat”.
ORGANITZADORS
Els organitzadors convocants són l’Associació de Veïns del barri de Sant Narcís i el Festival de
la Cançó Catalana.
PARTICIPACIÓ








El concurs està obert tant per grups com per solistes, i no hi ha restriccions a cap estil
musical.
L’edat mínima de participació al concurs és de 16 anys, amb l’únic requisit que tots els
menors d’edat (menors de 18 anys fets) han d’estar degudament autoritzats a
participar en el concurs pel pare, mare o tutor legal (l’autorització es troba adjunta a la
fulla d’inscripció).
Cada solista o grup només podrà presentar/interpretar una cançó.
Tant la música com la lletra han de ser inèdites, ja que no s’acceptaran cançons que:
o Estiguin gravades en CD editats amb segell discogràfic,
o Estiguin a la venta en botigues físiques,
o Estiguin a la venta en botigues virtuals,
o O estiguin a disposició en serveis d’streaming que requereixin de pagament.
Les lletres de les cançons han de ser íntegrament en Català.

INSCRIPCIONS
Per inscriure's al concurs cal enviar un correu electrònic a festival@avsantnarcis.cat amb
l’Assumpte CançóCat 2018 i adjuntar al mateix correu electrònic els documents annexats al
final de les bases degudament omplerts:





Formulari d’inscripció (Annex 1)
Butlleta de situació dalt l’escenari (Annex 2)
Lletra de la cançó (Annex 3)
I una breu descripció del grup (Annex 4)
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En cas de necessitat per volum de participants, l’organització pot demanar un arxiu on
estigui enregistrada la cançó per tal de poder fer la preselecció. De necessitar-se,
l’organització enviarà un correu electrònic i fixarà el termini per poder enviar-lo.

El període d’inscripció s’obrirà el dia 1 d’agost de 2018 i finalitzarà el dia 28 de setembre de
2018. L’ordre de comptabilització dels solistes/grups inscrits es farà segons l’hora de recepció
del correu electrònic en el servidor de l’organització. Tota candidatura presentada abans o
després del termini s’entendà per no presentada.
Totes les dades personals consignades als formularis o butlletes d’inscripció seran degudament
custodiades per l’Associació de veïns del barri de Sant Narcís i el Festival de la cançó catalana, i
no es compartiran amb tercers sota cap concepte.
INSTRUMENTS MUSICALS
Cada grup pot portar els instruments que cregui necessaris per a realitzar l’actuació tenint en
compte els següents punts:
 No hi ha restriccions pels instruments sense connexió elèctrica.
 Respecte els instruments que requereixen de connexió elèctrica, es podran utilitzar
fins a 3 entrades a taula (per exemple, dues guitarres i un teclat o una guitarra, un baix i
un teclat, etc.).
 L’organització posarà la bateria pel dia de l’actuació.
Respecte a la microfonia, l’organització posarà a disposició dels intèrprets 5 micròfons. En cas
de necessitar-ne més, caldrà informar-ho a l’organització i aquesta decidirà en una resolució
inapel·lable.
Es poden projectar imatges i vídeos durant la cançó, si fos necessari.

ENREGISTRAMENT
Els organitzadors es reserven el dret d’enregistrar i editar les actuacions en directe el dia del
concurs, bé per compte pròpia o bé per compte aliena. Tots els drets d’imatge i sons
enregistrats durant el concurs passaran a ser propietat dels organitzadors i en podran fer ús
per tal d’editar-ne DVD, CD i esquetxos publicitaris en futures edicions. No es vendran mai a
tercers.
L’organització no es fa responsable dels vídeos o sons gravats durant les actuacions en directe
que no siguin els que ella mateixa ha enregistrat.
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PREMIS
El mateix dissabte 20 d’octubre es farà l’entrega de premis del concurs i es concediran tres
premis:
PRIMER PREMI: consistent en l’entrega d’una dotació de 300€, un trofeu, interpretar el
tema guanyador abans del concert de la Nit Jove de la Festa Major del barri de Sant Narcís
i participar al concert del Festival de la Cançó Catalana interpretant 5 temes (el guanyador
i quatre més) de lliure creació.
SEGON PREMI: al finalista del concurs amb una dotació de 200€, un trofeu i participar al
concert del Festival de la Cançó Catalana interpretant 3 cançons (la participant i dues
més).
TERCER PREMI: al finalista del concurs amb una dotació de 100€, un trofeu i participar al
concert del Festival de la Cançó Catalana interpretant la cançó premiada al concurs.
Els premis podran ser declarats deserts si així ho estima el jurat. El veredicte del jurat serà
inapel·lable.
JURAT
L’organització designarà un jurat integrat per persones relacionades amb el món de la música,
les lletres, mitjans de comunicació i la cultura. També pot designar una altra persona que cregui
convenient i que tingui una relació directe amb el barri.
En funció dels grups o intèrprets inscrits, l’organització podrà realitzar una selecció prèvia dels
temes atenent als criteris musicals i d’acord amb les presents bases. Això només es durà a
terme en cas que el volum de grups i/o solistes sigui molt elevat cares al format del concurs. La
llista definitiva de participants/concursants es farà pública el dia 6 d’octubre de 2018.
Aquest veredicte serà inapel·lable.

ALTRES INFORMACIONS
Els vídeos i sons enregistrats per l’organització romandran al seu arxiu, i la mateixa en podrà
disposar per editar CD, DVD i falques publicitàries. Es respectarà sempre l’autoria de les
cançons participants. Tots el material, també i ja sigui en la seva totalitat o no, podran ser
utilitzats per a la difusió als mitjans de comunicació d’altres activitats organitzades per
l’Associació de Veïns del barri de Sant Narcís.
No s’acceptaran les butlletes d’inscripció que no estiguin degudament omplertes.
La participació en aquest concurs implica l’acceptació de les seves bases.
Qualsevol dubte serà aclarit el mateix dia del concurs per l’entitat que convoca.
Per a qualsevol altra informació contacteu amb: festival@avsantnarcis.cat
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ANNEX 1
BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ I AUTORITZACIÓ LEGAL

Butlleta d’inscripció

Nom del grup:
Núm. membres:

Nom del representant del grup:
DNI:
Telèfon de contacte:
Correu electrònic:

Títol de la cançó:
Durada de la cançó:
Temàtica de la cançó:
Instruments amb entrada elèctrica:
Núm. de vocals:
Instruments sense entrada elèctrica:

Per fer efectiva la inscripció, cal enviar aquesta butlleta degudament omplerta al correu festival@avsantnarcis.cat,
juntament amb la resta d’annexos especificats en les bases. Per qualsevol dubte, podeu contactar amb l’organitzador a
través d’aquest mateix correu.
Al presentar aquesta butlleta d’inscripció s’accepten les bases del concurs en la seva totalitat tant el presentador i
responsable del grup com tota la resta dels integrants del mateix.

RECORDATORI: Aquest document s’ha d’acompanyar de la resta
d’annexos fixats a les bases per a formalitzar la inscripció al concurs
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ANNEX 1
BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ I AUTORITZACIÓ LEGAL

Autorització legal
Jo, ____________________________, amb DNI __________________________, major d’edat i en qualitat
de representant del grup/participant amb el nom _________________________________________
em comprometo a complir, i fer complir a la resta del grup que represento, les bases del
concurs i a assistir al concurs CançóCat el dia 20 d’octubre de 2018.

Firmat a ___ de ______________ de 2018

________________________________________________________

Autorització per a menors d’edat (+16 anys)
En/la __________________________________________________, amb DNI ______________________ com a
pare, mare o tutor legal d’en/la ________________________________________________, faig constar
que l’autoritzo a:



Assistir al concurs CançóCat, acceptant totes les bases i condicions establertes.
A què el meu autoritzat sigui fotografiat, gravat i enregistrat per l’organització i
n’autoritzo a fer-ne ús d’aquestes fotografies, gravacions i enregistraments a
l’organització segons el que es detalla a les bases del concurs.


Firmat a ___ de ______________ de 2018

RECORDATORI: Aquest document s’ha d’acompanyar de la resta
d’annexos fixats a les bases per a formalitzar la inscripció al concurs
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ANNEX 2
BUTLLETA SITUACIÓ DALT DE L’ESCENARI

Butlleta situació dalt de l’escenari

MARQUEU AMB UNA “X” ON US COL·LOCAREU DALT DE L’ESCENARI PER
L’ENTRADA DE MICRÒFONS

MARQUEU AMB UN “O” SI HI HA ENTRADA PER UN INSTRUMENT ELÈCTRIC

PÚBLIC

RECORDATORI: Aquest document s’ha d’acompanyar de la resta
d’annexos fixats a les bases per a formalitzar la inscripció al concurs
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ANNEX 3, 4, 5
INFORMACIÓ SOBRE LA CANÇÓ I EL GRUP

Informació sobre la cançó i el grup

Ens heu de fer arribar, juntament amb els altres dos annexos (l’1 i el 2):


Un document, anomenat Annex 3, que tingui la lletra de la cançó. El document ha
de ser en un format editable, preferiblement en .doc.



Un document, anomenat Annex 4, on hi feu una breu descripció del
grup/participant: orígens, trajectòria, estil musical, etc. El document ha de ser en
un format editable, preferiblement en .doc.

Respecte l’Annex 5, tal i com s’especifica en les bases, només serà necessari a petició de
l’organització. De totes maneres, l’organització recomana tenir a punt una gravació del
tema per si fos requerida, ja que així es podria enviar sense problemes dins del termini
establert que es comunicarà en el mateix correu electrònic.

RECORDATORI: Aquest document s’ha d’acompanyar de la resta
d’annexos fixats a les bases per a formalitzar la inscripció al concurs
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