
BASES CONCURS 

17/12/2021

Organitza: Regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Eivissa

Bases 

1. TEMA

Cançó d’elaboració pròpia

2. CONDICIONS TÈCNIQUES:

• Ha de ser original, de creació pròpia e inèdita.
• No pot haver contingut explícit ni atemptar contra la dignitat de les persones o animals.
• El format serà MP3 i/o WAV per reproducció a la plataforma YOUTUBE
• La canço haurà d’estar penjada a YOUTUBE i se’ns farà arribar un enllaç a l’instagram de

Vilajove i enviar una còpia a ajvilajove@gmail.com.
• Els estils podran ser variats com ara: rap,trap,R&b,pop i d’altres. 

3. CONCURSANTS

Podran presentar-se joves de 12 a 30 anys de tota l’illa d’Eivissa.

4. PRESENTACIÓ DE TREBALLS

Penjar l’enllaç del video de la cançò a alguna de les plataformes digitals: Youtube, SoundCloud,
Spotify...
Compartir l’enllaç amb l’ Instagram de Vilajove. #vilajove 

Enviar-la  per  correu  electrònic  a  ajeivissa.vilajove@gmail.com amb  el  Nom,  cognoms,  data
naixament, dni, telèfon i email de contacte. 

5. LLOC I DATA D 'LLIURAMENT

El termini del concurs és des del dilluns 29 de novembre fins al 13 de desembre de 2021, els dos
dies inclosos.

6. SELECCIÓ I JURAT

Tant la selecció com l'atorgament de premis es realitzarà per un representant del departament de
joventut  i  els  artistes  residents  que  canten  al  concert  del  dia  17  de  desembre.  Aquest  jurat
designarà les tres cançons  guanyadores.

L’equip valorarà:
·0 Originalitat
·1 Qualitat
·2 Temàtica
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·3 Valoració personal
·4 Ambientació
·5 Estil
·6 Aptituds

7. PROPIETAT DE L'OBRA

Totes les actuacions podran ser utilitzades i reproduïdes lliurement per la Regidoria de Joventut de
L’Ajuntament d’Eivissa, en cas de no voler donar permís o qualsevol modificació, s’ha de notificar
a la Regidoria.

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

8. PREMIS

S'estableix un mateix premi per als tres artistes guanyadors i serà:

Actuar i comparti escenari amb els artistes:

 NASHIRA SANCHEZ

 NAMO DELAROSE

ASTRID CANALES

VINNIE DOLLAR

DJ MAGNO

Les actuacions de les 3  cançons seleccionades obriran el concert del dia 17 de desembre 
entre les 19.00 h i les 20.00 hores.

Important: 

La base instrumental de les cançons guanyadores s’hauran de poder reproduir en format 
MP3 i/o WAV.

Per motius tècnics i de sonorització, no estarà permès pujar a l’escenari amb instruments 
musicals.

10. RESOLUCIÓ DEL JURAT

A partir  del  dia  15  de  desembre,  s’informarà  a  l’Instagram  del  Vilajove,  quins  han  estat  els
seleccionats i es contactarà amb ells per organitzar l’actuació.


