
 
 
 

 
BASES CONCURS “PALAFRUGELL CANTA” 

 
L’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, conjuntament amb l’Àrea de 
Cultura de l’Ajuntament de Palafrugell, presenten el 1r Concurs Palafrugell Canta, un 
concurs per a donar a conèixer el talent musical dels joves del municipi, donant-los 
l’oportunitat de tocar en un escenari dins del marc del Festival Flors i Violes, i 
premiant al millor grup o solista amb l’enregistrament d’un EP, ajudant-los a 
promoure i difondre la seva música. 
 
 
1. BASES GENERALS 
 
1.1 Podran participar en el concurs tots els grups o solistes que resideixin a 
Catalunya i que, com a mínim, un dels seus membres estigui empadronat a 
Palafrugell (abans del 31 de març de 2021) o amb vinculació demostrable a alguna 
entitat cultural, juvenil, esportiva o acadèmica de Palafrugell, sense importar l’estil de 
música que practiquin ni l’idioma en què cantin.  
 
1.2 Tots els participants hauran de ser majors de 14 anys i,  com a màxim, dos dels 
membres del grup podran tenir més de 30 (exceptuant el cantant o solista). Els 
menors de 18 anys hauran de presentar, conjuntament amb la inscripció, el 
document d’autorització dels tutors legal. Aquest document s’haurà de descarregar 
al web www.florsivioles.cat. 
 
1.3 Els grups participants no hauran de tenir cap contracte en vigor amb cap 
discogràfica. 
 
 
2. INSCRIPCIÓ: 
 
2.1 Els concursants s’hauran d’inscriure al web www.florsivioles.cat emplenant el 
formulari d’inscripció. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 11 d’abril 
de 2021 a les 23.59 h. 
 
2.2 Els participants hauran de presentar les seves propostes (temes instrumentals 
i/o cantants). Podran ser tant temes propis com versions de temes ja existents. 
 
2.3 Les propostes presentades al concurs constaran de mínim dos temes (un 
d’aquest ha de ser obligatòriament propi) i una durada total, en cas de que siguin 
més de dos temes, màxima de 15 minuts. De tots els temes presentats, els grups 
hauran de presentar-los per ordre de preferència i el primer serà el que el jurat 
valorarà, els altres temes seran els que complementaran la valoració del jurat si 
s’escau. 
 



 
 
 
 
2.4 Els temes presentats s’hauran d’adjuntar, des del Youtube o plataforma 
Soundcloud, al formulari d’inscripció. Es valorarà únicament el contingut artístic de la 
gravació. No obstant això, la qualitat de la mateixa ha d’assolir un nivell acceptable 
per a ser escoltada i valorada correctament. Els grups podran adjuntar l’enllaç d’un 
vídeo de youtube on apareguin en una actuació en directe d’un màxim de dos 
temes. Aquest vídeo no és obligatori, però podrà servir per complementar la 
valoració del jurat. 
 
 
3. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ: 
 
3.1 Una persona pot estar en un o més grups, però dos o més grups on els 

components siguin els mateixos només podran presentar una única sol·licitud de 
participació. 

 
3.2 El nombre màxim de components per grup és de 6 persones. 
 
3.2 Els participants han de tenir repertori suficient per a poder dur a terme una 

actuació en directe durant un mínim de 40 minuts. 
 
3.3 Els participants hauran de responsabilitzar-se dels instruments musicals que 

necessiten per a dur a terme l’actuació, és a dir, cada formació ha de portar el 
seu backline i tots aquells aparells tècnics que requereixi qualsevol instrument, 
amplificadors, symplers, pedals...) 

 
3.4 Les despeses de l’equip de so i de la sonorització dels concerts aniran a càrrec 

de l’organització. 
 
3.5 Els participants al concurs, en el cas que siguin temes propis, cedeixen al 

Festival Flors i Violes els drets promocionals i no comercials de les obres per tal 
de reproduir-los a través d’Internet i/o, amb caràcter promocional i no lucratiu, a 
ràdio i Televisió, eximint a l’organització del Flors i Violes de qualsevol 
responsabilitat o reclamacions de tercers. 

 
3.6 No es toleraran actituds feixistes, sexistes o homòfones, (ja sigui a través de les 

lletres de les cançons o mitjançant qualsevol tipus d’imatges) Qualsevol classe 
d’actitud que l’organització consideri inacceptable serà motiu de desqualificació i 
expulsió del dia del concert. 

 
3.7 Els artistes presentats al concurs accepten aquestes bases i es comprometen a 

presentar, en cas de seleccionats o guanyadors, tota la documentació 
necessària, que acrediti que compleixen els requisits del concurs. En cas 
contrari, seran exclosos del concurs. 

 



 
 
 
 
 
3.8 Els membres dels grups finalistes del concurs accepten i es comprometen al 

compliment de les normes i indicacions del personal de l’organització per tal de 
vetllar pel bon funcionament del concurs i de les actuacions musicals en directe, 
així com del compliment de la normativa que estigui en vigor en el moment,  
referent als espectacles en directe dictades pel Procicat. Serà obligatori seguir 
totes  les normes i mesures de seguretat higièniques per evitar la propagació de 
la COVID-19. Així mateix el dia de l’actuació tots els membres de la formació 
hauran  de signar un document de declaració responsable en relació amb la 
situació de pandèmia generada per la Covid-19, en el cas de menors aquesta 
declaració la signaran els tutors legals. 

 
3.9 L’organització es reserva el dret de modificar les bases aquí citades. 
 
 
4. FASES DEL CONCURS, MEMBRES DEL JURAT i VALORACIÓ DE LES 
PROPOSTES: 
 
4.1 El termini per presentar la sol·licitud de participació estarà actiu fins el dia 9 
d’abril de 2021 a les 14 h. 
 
4.2 De totes les propostes presentades, el jurat del festival n’escollirà 5 que 
passaran directament a la final. La publicació dels 5 finalistes es realitzarà el 
divendres 16 d’abril de 2021 i es publicarà al web del Festival Flors i Violes. 
 
4.3 Els grups seleccionats passaran a formar part del cartell oficial del Festival Flors 
i Violes 2021, on tindrà lloc la fase final. 
 
4.4 La final es realitzarà els dies 30 d’abril, 1 de maig i 2 de maig de 2021 dins el 
marc del Festival Flors i Violes i constarà d’una única actuació per grup d’una durada 
de 40 minuts. En cas d’empat es prioritzarà els grups o solistes que participin amb 
algun dels temes en català. 
 
4.5 El jurat de la final escollirà el guanyador del 1r concurs Palafrugell Canta. 
 
4.6 El Jurat estarà format per professionals del sector artístic i musical. 

 
4.7 El jurat valorarà l’estil, la qualitat musical i del directe dels grups. 
 
4.8 El jurat i l’organització es reserven el dret de modificar el nombre de finalistes. 
 
 
5. ACCEPTACIÓ DE LES BASES: 
 



 
5.1 Els guanyadors del concurs Palafrugell Canta es comprometen a tocar en directe 
al Festival Flors i Violes 2022. 
 
 
 
5.2 En cas que no es pugui realitzar el Festival Flors i Violes 2022, l’organització no 
tindrà l’obligació de incloure’ls a un altre esdeveniment. 
 
5.3 El fet de participar en aquest concurs implica l’acceptació íntegra de les seves 
bases, així com les interpretacions i/o ajustaments que l’organització hi pugui fer. 
L'incompliment total o parcial de les bases del concurs podrà ser motiu de 
desqualificació dels participants. 
 
5.4 L’organització del concurs Flors i Violes 2021 es reserva el dret a modificar 
totalment parcialment les presents bases, comunicant-ho als interessats tan aviat 
com sigui possible. 
 
5.5 L’organització es reserva el dret de declarar desert el concurs. 
 
5.6 Els participants autoritzen la difusió pública dels treballs presentats a concurs, 
incloent però no limitant formats (tant streaming com descarregables) d’àudio i/o 
vídeo digital per Internet. 
 
5.7 L’organització es reserva el dret a descartar participants per raons de volum de 
participació, qualitat artística de les propostes o intentar comprar vots, ja sigui amb 
diners o regals materials. 
 
 
6. PREMIS: 
 
6.1 El guanyador (1r premi) de la primera edició del concurs Palafrugell Canta, tindrà 
l’oportunitat de gravar un EP a l’estudi de gravació ubicat a la localitat de Palamós 
“Japan Records”. Les dates de gravació seran, segons la disponibilitat de l’estudi i, 
com a màxim, durant el darrer trimestre de l’any 2021. Els costos de l’enregistrament 
en l’estudi de gravació anirà a càrrec de l’organització del concurs i seran per 
enregistrar un EP de, màxim, 5 cançons, i en un termini màxim de 5 dies. 
L’organització no es farà càrrec d’altres despeses com dietes, drets d’autor, còpies, 
comercialització que anirà a càrrec del grup o solista guanyador del concurs. 
 
6.2 El guanyador (1r premi) de la primera edició del concurs Palafrugell Canta, 
formarà part del cartell oficial del Festival Flors i Violes 2022. Les condicions de 
l’actuació les detallarà l’organització del festival abans del 31 de març de 2022. 
 
6.3 El segon classificat (2n premi) del primer concurs Palafrugell Canta, tindrà 
l’oportunitat d’enregistrar un videoclip d’un tema al Teatre Municipal de Palafrugell. 
 


