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LA LLAVOR 2019 

II Concurs de grups novells de 

Llinars del Vallès 

 

Bases del Concurs 

1. Presentació 

Per segon any, tornem a regar la Llavor de la música que altres sembren. L’equip de joventut 

de l’Ajuntament de Llinars del Vallès us presentem amb molta il·lusió les bases del concurs la 

Llavor 2019. Reprenem la segona edició amb més ganes encara de fer créixer i assentar 

aquest projecte al poble, i apostem per ell ja que la música ens apropa, dóna vida als carrers, 

confronta idees al compàs de les cançons i és l’excusa per organitzar esdeveniments plegats. I 

si la cosa va de joventut... és que no hem tingut totes la nostra pròpia banda sonora? Així que 

grups: sortiu dels vostres locals d’assaig i compartiu el que esteu coent! 

El concurs consta de dues fases. En la primera, la fase decisòria, un jurat seleccionarà els 4 

grups que tocaran en el concert final. Aquest es durà a terme el dia 11 de maig a Llinars 

del Vallès, després de la Trobada Gegantera que organitza la Colla Gegantera la Patufa. Al 

concert final es decidirà el o els guanyadors de la Llavor 2019. 

2. Inscripcions 

2.1. Poden inscriure’s al concurs tots els grups formats per joves d’entre 12 i 35 anys 

2.2.  La meitat dels seus integrants (si són imparells, la majoria) hauran d’estar 

empadronats en algun municipi del Vallès Oriental 

2.3.  Aquelles persones menors de 18 anys hauran de portar una autorització firmada 

per la mare, pare o tutor/a legal  
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Podeu trobar l’autorització escrivint un e-mail a lamasoveria@llinarsdelvalles.cat o 

descarregant-ho a la pàgina web de la Masoveria: http://jovellinars.wixsite.com/lamasoveria 

2.4. Caldrà omplir el formulari web en el següent enllaç: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs15TxImfxyRyOQyAbNHreVbfUcl

AX-6Mg54vsB6zkrzzP2w/viewform?usp=sf_link 

2.5. La inscripció és gratuïta, però cal comprometre's a assistir 

2.6. Període d’inscripcions: del 18 de març al 12 d’abril, ambdós inclosos 

3. Requisits 

3.1. Els grups que es presentin han de poder interpretar mínim un directe de 30 minuts 

3.2. L'estil de música és lliure i es podrà expressar en qualsevol idioma 

3.3. Els grups que es presentin no poden estar en cap companyia discogràfica en el 

moment de la inscripció 

3.4. Cal tenir 2 temes gravats per tal de presentar a la organització i poder passar la 

primera fase eliminatòria. Serà suficient amb una gravació de vídeo o d'àudio d'un 

assaig o concert previ. Podrà estar penjada a internet (youtube, bandcamp...) o 

enviar-la directament a la organització (en vídeo, mp3...) 

3.5. Adjunteu una breu descripció del grup (qui sou, quin estil de música toqueu, d’on 

sou, quan porteu tocant plegats...) i una fotografia 

Si teniu dubtes o dificultats amb el formulari web podeu escriure a 

lamasoveria@llinarsdelvalles.cat o contactar a través del mòbil 659 300 963 

La data límit d’inscripció és el divendres 12 d’abril 
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4. Selecció dels grups finalistes 

D'entre totes les bandes presentades, el jurat tindrà en compte els següents ítems per tal de 

seleccionar qui passa a la següent ronda.  

- La originalitat (ja sigui dels propis temes o la dels arranjaments de versions d'altres grups) 

- Número de participants que estan en el rang d’edat. És a dir, es valorarà si és un grup 

emergent molt jove que se’l vol promocionar. 

- La poètica i expressivitat de les lletres. Contràriament, es sancionarà tot aquell contingut 

que faci apologia a la cultura de la violació, la violència o discrimini a qualsevol col·lectiu 

oprimit (LGTBI+, dones, migrants...) 

- La posada en escena del grup 

- La tècnica individual i col·lectiva 

4.1. Primera fase: eliminatòria 

4.1.1. D'entre tots els grups presentats, el jurat escollirà 4 grups que passen a la 

següent fase 

4.1.2. Es valoraran els ítems esmentats en el punt 4 (excepte “la posada en escena 

del grup”) 

4.1.3. Els resultats sortiran el divendres 26 d’abril. Dos setmanes abans del concert 

dels finalistes 

4.1.4. Es notificarà directament als grup seleccionats i es publicarà a la xarxes 

socials (facebook, web i instagram) de l'espai jove La Masoveria 

4.2. Segona fase: concert decisori (dissabte 11 de maig) 

4.2.1. Els 4 grups seleccionats tocaran pel públic el dia 11 de maig a Llinars del 
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Vallès, a la Plaça dels Països Catalans. Caldrà presentar-se a l'hora acordada 

amb el responsable a l'esdeveniment 

4.2.2. S'haurà d'oferir un concert d'un màxim de 30 minuts de durada. 

L'incompliment del temps podrà ser motiu de desqualificació 

4.2.3. Caldrà facilitar el rider tècnic del grup, en el qual s'haurà d'especificar:  

4.2.3.1. Número de membres del grup  

4.2.3.2. Quins instruments toquen 

4.2.3.3. Com s'amplifiquen  

4.2.3.4. Altres detalls que es creguin convenients 

4.2.4. Per tal que el públic es reparteixi de la manera més equitativa entre tots els 

concerts no es fixarà l’ordre d’actuació fins la mateixa tarda dels concerts 

finals 

4.2.5. El jurat decidirà quin és el grup guanyador tenint en compte els ítems 

especificats en el punt 4 

4.2.6. Es sabrà el resultat del concurs el mateix dia acabats els concerts de La 

Llavor’19 i abans de començar amb la nit de festa 

5. El jurat 

5.1. El jurat estarà compost per diferents persones vinculades al món de la música 

5.2. El veredicte final del concurs serà inapel·lable 

5.3. El concurs es pot declarar desert si el jurat considera que no hi ha prou qualitat 

musical entre els finalistes 
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6. Premi 

Els premis d’enguany de la Llavor’19 són:  

6.1. Premi La Llavor’19: 

6.1.1. Contractació per tocar a la Festa Major de Llinars del Vallès el dia 6 de 

setembre per un valor 250€ 

6.1.2. Gravació d’una maqueta als estudis de gravació professional Nan Mercader 

Estudis de Cardedeu (dos dies de gravació + mescla) 

6.2. Premi Assemblea de Joves de Llinars 

6.2.1. Val de compra a la botiga Cat Music de Cardedeu, pel valor de 200€  

6.2.2. Tocar a la Trobada de Casals de Joves de Catalunya que tindrà lloc el pont de 

desembre de 2019 a Llinars del Vallès (aquest concert no està remunerat) 

6.3. Premi RKMM 

6.3.1. Ràdio Music Montseny (RKMM) ofereix la gravació d’àudio i vídeo 

professional d’un tema en directe al seus estudis de Cardedeu 

El jurat pot decidir repartir els premis entre 1 o més d’un grup.  

PERÍODE D’INSCRIPCIONS COMUNICACIO FINALISTES FINAL LA LLAVOR’19 

Del 18 de març al 12 d’abril Divendres 26 d’abril Dissabte 11 de maig 

 

La participació en aquest concurs suposa l'acceptació íntegra d'aquestes bases 

Equip de Joventut, La Masoveria 

Llinars del Vallès 
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