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BASES 2017 
 

PARTICIPANTS 
1. Poden participar en aquesta mostra grups musicals o solistes de la comarca del Segrià. Els grups 

en un municipi de la comarca del Segrià de dues de les 
persones integrants. 
 

2. Els grups 
dels grups o solistes inclòs dins la música popular moderna i qualsevol dels seus 
gèneres (pop, rock, metal, punk, hip-hop, electrònica, folk, ..). 

 
3.  vulgui inscriure ha de tenir entre 14 i 30 anys.  

 
4. Les persones participants menors de 16 anys,  el spectacles Públics i 

Activitats Recreatives (Decret 112/2010 de la Generalitat de Catalunya), ha i romandre a 
les sales de concerts acompanyades dels seus progenitors o tutors.  

 
5. No poden participar al Directe 2017: 

 Els grups guanyadors dels premis Directe 2016. 
 Grups que hagin realitzat una actuació a la Festa Major o les Festes de Tardor de Lleida de 

2016. 
 Els grups o solistes amb contracte discogràfic vigent. 

 
6. Un/a solista o grup solament pot presentar una proposta. 
 

INSCRIPCIÓ 
7. La inscripció serà gratuïta. 
 
8. Les persones participants hauran de presentar la següent documentació: 

 Fitxa d'inscripció. 
 Fotocòpia del DNI de cadascun dels components. 
 Rider tècnic 
 En un CD: 

 Tres cançons de composició pròpia en format MP3. 
 Les lletres de les tres cançons presentades en format Word. 
 Una fotografia recent del grup o solista en format digital (mides 13 x 10 cm). 

 Autoritzacions paternes dels . 
 

 En cas que el lloc de residència no es pugui acreditar amb la fotocòpia del DNI, solament 
volant municipal o la 

matrícula acadèmica  del Segrià corresponent al curs 2016-2017. 
 

 , el model de rider tècnic es poden 
descarregar al web http://joventut.paeria.cat/creacio/directe 

 
9. La inscripció  de fer personalment abans del divendres 24 de febrer de 2017 (inclòs).  

 
10. Caldrà presentar en un sobre tancat tota la documentació DIRECTE  

Mostra de Música Jove del Segrià 2017  
 

11. La documentació es podrà presentar en els següents llocs i horaris: 
 

 PALMA. CENTRE DE RECURSOS JUVENILS DE LLEIDA 
C. de La Palma, 6-10. 25002 LLEIDA. 
Horari : de dilluns a divendres, de 10 a 13.30 h i de 16.30 a 20 h.  
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 Ó JUVENIL  
 

C. Major, 84-86 . 25180 ALCARRÀS.  
Horari : de dilluns a divendres de 10 a 13.30 h. Tarda: dimarts i dijous de 17 a 19h. 
 
 CAL JOVE TORREFARRERA 
C/ Major, 51. 25123 TORREFARRERA 
Tel: 973 982 409 
Horari ió: de dilluns a divendres de 16h a 20h. 

 
 SERVEI COMARCAL DE JOVENTUT DEL CONSEL COMARCAL DEL SEGRIÀ 

 C. del Canyeret, 12, 1ª Planta. 25007 LLEIDA 
: de dilluns a divendres de 07.30 a 15.00 h. 

 
 

FASE SELECCIÓ DE FINALISTES 
12. De totes les inscripcions rebudes, el jurat de la mostra seleccionarà un màxim de 8 grups i/o solistes, 

que actuaran a la fase final. 
13. Es seleccionaran 2 reserves per suplir qualsevol baixa dels grups o solistes seleccionats.  
14. Els criteris de selecció seran, entre la qualitat musical, la tècnica instrumental, la 

qualitat vocal, la concordança de les propostes musicals amb t i la qualitat de 
. 

 

FASE FINAL 
15. Els grups i/o solistes seleccionats realitzaran una única actuació en un dels dos concerts finals que es 

faran els dies 8 i e 2017 i que tindran lloc al Cafè del Teatre . 
 
16. Els grups i solistes seleccionats seran informats amb anticipació del dia i hora de la seva actuació. 

En cas que algú no pogués actuar el dia assenyalat no podrà ser programat un altre dia i quedarà exclòs 
de la participació a la mostra.   

 
17. El temps d  és de 25 minuts. 

 
18. El repertori dels participants haurà de ser de cançons pròpies. N  versions. 
 
19. Els grups i solistes seleccionats aportar el backline i els instruments de les actuacions. 

es fa , la microfonia i el tècnic de so. Així mateix  es 
reserva el dret a instal·lar un backline comú per facilitar el desenvolupament dels concerts. En aquest 
cas, degudament a les persones participants i 
hauran de portar.  

 

PREMIS 
20. Els premis són: 

 1r premi: una actuació remunerada amb 1.350 euros a la Festa Major de Lleida 2017 i 
3 temes en directe. 

 
 2n premi: una actuació remunerada amb 675 euros en algun dels actes festius 

de Torrefarrera 
musical de 3 temes en directe. 

 
 3r premi: una actuació remunerada amb 675 euros en algun dels actes festius 

durant el 2017 i 
3 temes en directe. 

 
 4t premi: una actuació remunerada amb 675 euros en algun dels actes festius 

de 3 temes en directe. 
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21. En el cas que algun dels grups finalistes participés en les edicions de 2017 
ciutat de Lleida i fos premiat amb una actuació a la Festa Major de Lleida 2017 amb anterioritat a 
les finals del Directe, solament podrà optar el 2n, 3r i 4t premi. 
 

22. En cas que algun grup o solista renunciés al seu premi, aquest recaurà sobre el següent grup o solista 
classificat a la fase final. 
 

23. establertes per les normatives 
fiscals vigents. 

 
24. La producció i edició dels vídeos musicals en directe es regularà amb unes bases específiques. Una 

vegada es faci públic el veredicte del jurat es comunicaran aquestes bases a les persones guanyadores, 
que les hauran acceptar per participar en aquest. 

 

JURAT I VEREDICTE 
25. El jurat estarà format per músics, periodistes especialitzats, professionals relacionats amb el 

sector musical i/o tècnics i responsables municipals. 
 
26. El jurat pot declarar desert qualsevol dels premis. 

 
27.  
 

ALTRES DISPOSICIONS 
28. Es demanarà als grups i solistes participants que a poder difondre i 

comunicar a través de qualsevol mitjà (internet inclòs) les imatges fotogràfiques i 
enregistraments de vídeo que es facin durant el desenvolupament del Directe 2017, així com de les 
cançons interpretades.  la promoció del projecte i dels grups i 
solistes participants, sempre sense finalitats comercials. 
 

29. Els grups i solistes participants es comprometen que cap de les seves creacions serà contrària a la 
normativa vigent en matèria legal, de propietat intel·lectual i . 
declina tota la responsabilitat en relació a qualsevol vulneració de les lleis en què puguin incórrer les 
persones participants.  

 
30. El material presentat a les inscripcions no es retornarà i romandrà . 
 

ACCEPTACIÓ DE LES BASES 
31. La participació a la mostra Directe 

modificacions o ajustaments que durant la celebració de la mostra pugui realitzar. 
 

MÉS INFORMACIÓ: 
 
AJUNTAMENT DE LLEIDA 
Departament de Joventut  
c. La Palma, 6-10  (PALMA  - Centre de Recursos Juvenils) 
25002 LLEIDA 
Tel: 973 700 666 
A/e: joventut@paeria.cat    Web: www.paeria.cat/joventut  
 
 

S 
 

 
C. Major, 84-86  
25180 ALCARRÀS  
Tel. 973 795 700  
A/e: joventut@alcarras.cat    Web: www.alcarras.cat 
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C. de Lleida, 42 
25110 ALPICAT 
Tel: 973 736 006 
A/e: joventut@alpicat.cat    Web: www.alpicat.cat 
 
 
AJUNTAMENT DE TORREFARRERA 
Cal Jove Torrefarrera 
C/ Major, 51 
25123 TORREFARRERA 
Tel: 973 982 409 
Horari de dilluns a divendres de 16h a 20h 
A/e: joventut@torrefarrera.cat    Web: www.torrefarrera.cat      
 
 
CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ  
Servei Comarcal de Joventut  
C. del Canyeret, 12, 1ª Planta. 
25007 LLEIDA 
Tel. 973 05 48 00 
A/e: joventut@segria.cat    Web: www.jovesegria.cat  
 
 

COL·LABOREN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ORGANITZA: 
 


