
Bases del Concurs de Música Jove Joan Trayter 
en l’edició de l’Embarraca’t 2010 

  
1.- Aquest concurs està obert a tots els grups o solistes de música, independentment de l’estil que 
toquin i de la procedència geogràfica sempre i quan els seus integrants siguin majors d’edat. 
 
2.- El grup o solista participant no pot tenir més d’un LP editat, ja sigui amb contracte discogràfic o 
de producció pròpia. 
 
3.- Hi haurà una categoria única de participació, indiferentment de l’estil o qualsevol altre 
condicionant. 
 
4.- Tothom qui vulgui participar-hi haurà de fer arribar un treball en format CD amb un mínim de 
tres temes amb la indicació “Concurs Joan Trayter” a l’adreça següent: Ajuntament de Figueres, 
Àrea de Joventut, Avinguda Salvador Dalí, 107, 1r pis, 17600 Figueres. En el sobre, a part del CD, 
hi constaran el nom d’algun representant del grup, el nom del grup, un telèfon de contacte i 
l’adreça. També fotocòpia del DNI dels integrants del grup. S’hauran de fer arribar abans del 15 
d’abril de 2010. 
 
5.- Amb tots els treballs presentats, el jurat farà una tria de tres grups o solistes, que seran els que 
tocaran els dies 30 d’abril, 1 i 2 de maig de 2010 dins la programació de l’Embarraca’t.  
 
6.- Els grups seleccionats i que finalment actuïn rebran una gratificació de 200 euros en concepte 
de despeses diverses el mateix dia del concert.  
 
7.- Les actuacions tindran una durada màxima de 50 minuts i un mínim de 35 minuts, amb 
possibilitat de bisos si el públic ho demana.  
 
8.- El repertori ha d’estar format majoritàriament per temes propis. És permès d’interpretar un 
màxim de dues versions.  
 
9.- El jurat estarà format per membres de la promotora Tercera Via, periodistes especialitzats, 
membres dels Estudis MusicLan i membres de l’organització de l’Embarraca’t 2010.  
 
10.- Es valorarà l’originalitat de les composicions, la posada en escena i la qualitat musical. 
 
11.- El jurat atorgarà un únic premi al millor grup que consta de 1.000 euros, més la gravació d’una 
maqueta als Estudis MusicLan d’Avinyonet de Puigventós. També una actuació a l’Embarraca’t 
2011, remunerada amb un import màxim de 600 euros nets i sense intermediaris de representació, 
sempre que el grup no s’hagi dissolt i que pugui acreditar un mínim de concerts realitzats durant 
l’any següent al premi.  
 
12.- Els resultats es faran públics al llarg de la setmana següent de les festes de Figueres de la 
manera com l’organització cregui més adient.  
 
13.- Els materials presentats no es retornaran i passaran a ser propietat del fons del Servei de 
Joventut.  
 
14.- En tot allò no previst en aquestes bases s’aplicarà el criteri del jurat.  
 
 
Per a més informació podeu trucar al número de telèfon del Tècnic de Coordinació de 
l’Embarraca’t 2010, Servei de Joventut de l’Ajuntament de Figueres, Ramon Serra: 634 99 76 
93. També podeu enviar un correu electrònic a l’adreça: rserra@figueres.org  


