ESCALDES SOUND 2022
Presentació
El Departament de Joventut d’Escaldes-Engordany i la Regidoria de Joventut de la
Paria de Cervera tornen a engegar la Segona Edició del Concurs musical 2022.
El concurs Escaldes Sound té els següents objectius:
-

-

Identificar i promocionar les iniciatives musicals dels joves artistes al País.
Fomentar la producció musical de joves d’entre 12 i 35 anys dels dos
territoris.
Crear un espai de referència al País per als solistes o grups musicals.
Facilitar la cohesió i la cooperació entre els joves artistes tant del País com de
les zones properes a la població catalana.

BASES DE PARTICIPACIÓ 2A EDICIÓ “ESCALDES SOUND”
Destinataris
Podran participar joves de 12 a 35 anys dins del mon de la música ja sigui banda
(màxim 8 components), cantoautor, punxadics... ja siguin novells o
semiprofessionals i que puguin realitzar un concert.
En cas de joves a nivell individual hauran de ser residents al Principat d’Andorra. En
cas de bandes, la meitat dels membres com a mínim hauran de ser residents al
Principat d’Andorra.
Explicació del concurs i les seves fases
Incompatibilitats
L’artista guanyador/a de l’edició anterior corresponent al Escaldes Sound no podrà
participar a la posterior. Tampoc podran participar en el concurs aquells artistes o
bandes que tinguin un contracte amb una empresa discogràfica.
Inscripcions
El període d’inscripcions s’iniciarà el dilluns 07 de febrer i s’allargarà fins al 6 de maig
(ambdós inclosos). Durant aquest període els interessats cursaran la inscripció
incloent a tots els components de la banda. La votació serà de caràcter anònim i es
realitzarà clicant el botó “m’agrada”en el vídeo corresponent a cada artista o grup.
Durant aquest mateix període, els inscrits faran arribar tota la documentació
sol·licitada (veure apartat inscripció).
Votacions
El dia 11 de maig, es publicaran els vídeos dels participants a Youtube (al compte
joventutee, gestionat pel Departament de Joventut) Un cop publicats, la ciutadania
podrà votar els/les artistes preferits. El període de votacions s’allargarà fins el
diumenge 03 de juny (inclòs).
El nombre de vots dels participants a Youtube és farà en modo ocult.

Guanyador/a
El dia 13 de juny es publicarà el nom del guanyador/a. La publicació es donarà a
conèixer a través de les nostres xarxes socials Facebook, Instagram i la web del
Departament Joventut del Comú d’Escaldes-Engordany.
Concert: data pendent de confirmació
L’artista/grup guanyador del concurs a Escaldes-Engordany obtindrà com a premi
l’oportunitat de fer un concert a Cervera amb un màxim de 45’ ( es concretarà en
funció de l’organització de la Regidoria de la Joventut de Cervera de cara a l’estiu)
en la qual també participarà l’artista /grup guanyador de la darrera edició del Cervera
Sound amb 2 temes màxim.
El dia concret així com altres aspectes de l’organització (horari, concert exterior o
no...) li seran comunicats en els següents dies.
L’ajuntament de Cervera assumirà les despeses de manutenció i pernoctació de tots
els membres del grup així com les despeses derivades de l’organització i publicitat
del concert. Les despeses de desplaçament hauran de ser assumides pels participants
guanyadors.
Inscripció
En el moment de la inscripció en el concurs s’hauran d’inscriure tots els components
del grup i no podran haver variacions posteriors (excepte causa justificada i
comunicada amb una antelació mínima de 10 dies naturals abans de l’inici del
concurs).
Per formalitzar les inscripcions, els/les participants hauran de presentar:
• El full d’inscripció emplenat (disponible a l’Espai jovent o a la web del Comú
d’Escaldes-Engordany) es presentarà del divendres 07 de febrer fins al
divendres 6 de maig ( ambdós inclosos).
• Fotocòpia/es del/s DNI/s o passaports de residència de les persones
participants.
• En cas de no ser resident, presentar la documentació requerida; fotocòpia o
passaport.
• En el cas dels menors d’edat, l’autorització del pare/mare/tutor.
• Escrit amb les lletres dels temes presentats.
• 1 tema propi enregistrat en format Àudio o Vídeo d’una durada màxima de 5
minuts pels artistes que actuïn en solitari o bandes (en els punxadiscos caldrà
presentar una sessió amb una durada màxima de 10 minuts).
Les inscripcions es presentaran a l’Espai Jovent d’Escaldes-Engordany en el període
especificat a l’apartat anterior en horari de dilluns a divendres de 15h a 19h30h
(tel.890882 / WhatsApp 639 443).
Algunes especificacions que cal tenir en compte
Les inscripcions que no compleixin algun dels requisits especificats a les presents
bases i/o a la convocatòria corresponent quedaran automàticament excloses del
concurs.

Les dades de tots els participants que s’hagin presentat al concurs passaran a formar
part de la base de dades de l’organització per informar-los de futures edicions, així
com d'altres concursos que es portin a terme des del Comú d’Escaldes-Engordany.
Els /les participants accepten el tractament de les dades per gestionar el concurs.
El participants eximeixen l'organització del concurs de qualsevol responsabilitat
derivada del plagi o de qualsevol altra transgressió de la legislació vigent en què es
pogués incórrer.
L’organització es reserva el dret de fer els canvis que consideri oportuns en els casos
necessaris pel desenvolupament del Concurs, quan alguna circumstància imprevista
faci necessari la interpretació o adaptació de les bases.
Els participants accepten l’emissió per internet i xarxes socials de tot el material
audiovisual. Els participants renuncien de forma expressa a exigir cap mena de
contraprestació econòmica ni indemnitzacions en concepte de drets d’autor derivats
del material presentat per al certamen per a la seva exhibició.
L’organització podrà excloure del concurs qualsevol artista o grup que utilitzi lletres
o símbols de caire discriminatori o que puguin incitar a l’odi.
La participació en el concurs pressuposarà l'acceptació íntegra d'aquestes bases,
d’aquelles condicions que es puguin establir a la corresponent convocatòria, i dels
drets i les obligacions que se'n derivin. Qualsevol qüestió no prevista serà resolta pel
Comú d’Escaldes-Engordany.

