
   
                                                                                       

CONCURS DE BANDES URV- BASES DEL CONCURS 

 

 

BASES CONCURS DE BANDES 

 

1. Objecte  
 

És un concurs especialment pensat per grups novells vinculats a la Universitat Rovira i Virgili 
que pretén potenciar la música en viu i permetre als grups que s’inicien en el món de la música 
promocionar-se i poder participar en un festival de gran format i una gran producció final a 
Tarraco Arena Plaça.  
 

2. Participants  
Poden participar els grups de música que compleixin els requisits següents:  
 

 Almenys un dels membres del grup ha d’estar matriculat a la Universitat Rovira i Virgili 
el curs 2016-2017.  

 
 Cap integrant en un grup de música pot participar en el sí del concurs amb un altre grup 

diferent.  
 

 Els grups de música han de ser capaços de, en el cas de ser seleccionats, tocar un mínim 
de 30 minuts durant la fase final.  

 
 S’hi pot presentar una sola persona o un col·lectiu, amb el ben entès que el premi és 

únic. 
 

 És necessari que els participants hagin omplert i presentat en el termini indicat el 
formulari d’inscripció al concurs a través de la página oficial o event a Facebook. 

 
 El grup de música ha d’interpretar al menys un tema propi o original,  s’accepten també 

la inclusió de versions dintre del repertori. 
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3.INSCRIPCIONS  
 

1. La inscripció s’haurà de realitzar a través del formulari previst a través de la página oficial de 
l’esdevinemt del CE URV, present també a les webs de www.tap.cat i www.salazero.com. 

2. Adjunt al formulari s’haurà d’aportar les dades dels integrants dels grups de música i una 
còpia del resguard de matrícula d’aquells integrants que siguin estudiants a la URV.  
 
3.De cara a la fase prèvia, el grup de música haurà d’aportar una cançó pròpia a través d’un 
link de soundcloud o equivalent, una fotografia recent i un text explicatiu del grup.  

 

4. Termini i lloc de presentació  
 
1. El termini de presentació de les sol·licituds comença el dia següent de la  publicació 
d’aquestes bases a la pàgina web de l’esdeveniment i finalitza el dilluns dia 30 de gener de 
2017. 
 
2. La documentació requerida, arxius requerits o dubtes es poden dirigir a través de correu al 
responsable del consell d’estudiants ofes@urv.cat o al correu concursurv@salazero.com 

5. FASES  
Existiran dues fases del concurs diferents:  
 

 FASE SEMIFINAL: en aquesta fase hi participaran aquells grups de música que s’hagin 
inscrit al Concurs i hagin sigut pre-seleccionats. La fase semifinal inclou una actuació a 
la Sala Zero el dia 02 de Febrer per decidir els finalistes. 

 

 FASE FINAL: hi participaran aquells grups que superin la fase FINAL i actuarán a la gran 
final de bandes el dia 16 de Febrer a la Tarraco Arena Plaça.  

 

A les dues fases hi haurà un jurat format per especialistes del món musical, un periodista, un 
promotor i la copresidència del Consell d’Estudiants de la URV, a raó dels següents criteris de 
puntuació:  
 
·Originalitat de les composicions: 15 punts  
·Posada en escena: 5 punts  
·Qualitat artística: 15 punts  
·Valoració de la viabilitat del grup en relació amb el mercat actual o futur: 5 punts 
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8. PREMI  
 
1. El premi està valorat en la quantitat de 250€ estarà format per un paquet d’ entrades i 

abonaments per a concerts i esdeveniments organitzats per SALA ZERO i TARRACO ARENA 
PLAÇA. 

 
2. El grup guanyador tindrà dret a participar en un concert de promoció durant les Festes 

Majors de Tarragona de 2017 organitzat per ZERO PRODUCCIONS i de teloner en un 
concert organitzat per Sala Zero. 

 
3. El premi es lliurarà en el mateix dia del festival de 25è aniversari a la Tarraco Arena Plaça. 

Tots els grups de música hauran d’assistir a l’acte del lliurament del premi.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


