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Condicions de participació
Poden participar en el concurs totes aquelles persones entre 12 i 30 anys.

Les persones participants es poden presentar en solitari o per parelles.

Tenen preferència els i les joves empadronades a Palau-solità i Plegamans per cobrir les 
places disponibles.

Les participants no poden tenir cap disc gravat a la venda.

En el cas que les persones participants tinguin algun contracte amb alguna sala d’oci, aquest 
no haurà d’entrar en conflicte amb cap de les bases del concurs.

En el cas de les persones menors d’edat, caldrà una autorització del pare, mare o tutor legal.

Inscripció
Els i les dj s’hauran d’inscriure mitjançant el formulari penjat a la web www.espaijoveescor-
xador.cat o venint personalment a l’Espai Jove Escorxador de dilluns a divendres de 16 a 20 h.

Hauran d’adjuntar una sessió en viu, que tingui una durada de 10 minuts.

La sessió presentada s’haurà d’adjuntar mitjançant el youtube, plataforma soundcloud o 
enviar-la per wetransfer al mail joventut@palauplegamans.cat indicant a l’assumpte “Con-
curs DJ”.

Els i les dj han de tenir repertori suficient per a poder realitzar una sessió en directe durant 45 
minuts o 1 hora.

Les persones guanyadores hauran de responsabilitzar-se del material que necessitin per dur 
a terme l’actuació.

Les despeses de l’equip de so i de la sonorització de la sessió aniran a càrrec de l’Ajuntament 
de Palau-solità i Plegamans

La inscripció és gratuïta.

Fases del concurs
El període d’inscripció estarà obert des de l’1 al 24 de maig del 2019.

Entre totes les maquetes rebudes es farà una preselecció de 6 dj’s, mitjançant un jurat format 
per: l’equip de joventut, un/a jove d’entitat juvenil, una persona d’una productora musical i 
un/a dj que no participi del concurs.

La setmana del 3 de juny s’informarà a les 6 persones que passaran a la segona fase del 
concurs, punxant en directe a l’Espai Jove Escorxador, el dissabte 15 de juny del 2019.

El dissabte 15 de juny cada dj disposarà de 15 minuts per mostrar la seva música. L’ordre 
d’actuació es farà per sorteig, informant prèviament als i les participants.

El dissabte 15 de juny el jurat decidirà quin/a serà el/la dj que actuarà durant la Festa Major 
del municipi d’aquell mateix any. El jurat estarà format per: el públic assistent, l’equip de 
joventut, un/a jove d’entitat i un/a dj que no participi del concurs.

Condicions de la final
Es valorarà a les persones participants segons els següents ítems:

Mescla. És un requisit mesclar amb confiança

Capacitat tècnica. S’han de mantenir els nivells de volum correctes, fer mescles mentre es fan 
loops de diferents samples i s’utilitzen diferents vocals.

Selecció musical

Presència a l’escenari i posada en escena

Resposta del públic

Altres
L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans resta eximit de qualsevol responsabilitat derivada 
del plagi, o de qualsevol altra vulneració de la legislació vigent en matèria de drets d’autor en 
què pugui incórrer algun dels participants, que seran directament responsables de la seva 
actuació

Les persones participants, pel fet de presentar-se a aquest concurs, accepten de manera 
íntegra aquestes bases i les decisions del jurat i es comprometen a complir la normativa 
vigent i les ordenances municipals.

L’organització podrà utilitzar les imatges que es facin durant el concurs per fer difusió a les 
seves xarxes socials i publicacions municipals

Es reserva el dret a modificar les bases i condicions per motius externs

Qualsevol fet no previst en aquestes bases, o dubte sobre la seva interpretació serà resolt a 
criteri de l’equip de joventut de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

A través de la inclusió de la perspectiva feminista es valorarà:

Paritat o exclusivitat de dones en la inscripció al concurs

Utilització d’un llenguatge inclusiu i no sexista.

Representació de la diversitat a l’hora d’escollir els grups musicals i temes que es decideixin 
punxar: es valorarà l’esforç en incloure música feta per dones, per persones LGTBI i per 
dones racialitzades, i música amb contingut feminista (com per exemple posar a grups com 
Tremenda Jauría, Tribade, Mafalda, etc).

De la mateixa manera, tenint en compte aquesta perspectiva, es sancionarà:

La reproducció de rols i estereotips de gènere tant en la posada en escena com en el contingut 
de les cançons.

Reproducció de cançons que continguin un llenguatge masclista i racista. Serà especialment 
sancionat tot aquell contingut que faci apologia a la cultura de la violació.

Comportaments, actituds i comentaris que siguin masclistes, homòfobs, racistes o classistes.


