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PRIMERA.- DEFINICIÓ  
 
El Festival Brot té per objectiu la promoció i l’exhibició de la creació juvenil en l'àmbit musical. 
L'organitza l'Ajuntament de Barcelona, impulsat des del Departament de Joventut de l’Àrea de 
Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI i diferents equipaments dels districtes de la 
ciutat.  
 
Els Premis Brot s’emmarquen dins del Festival Brot, que tindrà lloc del 24 d’abril al 30 de maig 
de 2020. Els equipaments organitzadors de la present edició són: 

 Espai Jove La Fontana 
 Espai Jove Les Basses 
 Espai Jove Boca Nord 
 Espai Jove Garcilaso 
 Espai Jove La Bàscula 
 Casal de Joves del Coll 
 Casal de Joves Les Corts 
 Centre Cultural Albareda 

 Els/ les participants podran prendre part del Festival tant a títol individual (solistes) com a 
títol col·lectiu (bandes/grups). 

 Aquestes bases específiques regulen el funcionament del Festival, en què es premiaran 
els/les participants inscrits/es als Premis Brot, en el marc del Festival amb el mateix nom.  

 El Premis Brot inclouen 2 categories: el Premi Embrió i el Premi Brot. 
 

 Premi Embrió 
 
o Premi Jurat Embrió: dotat amb 750 €, repartits de manera igualitària entre els/les 5 

participants finalistes fins a 18 anys. 
o Premi Públic Embrió, al/la participant fins a 18 anys més votat/da pel públic a la 

final, dotat amb 150 €. 
o Per a tots/es els/les participants finalistes, un vídeo amb la filmació de dues de les 

cançons interpretades a la final. 
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 Premi Brot 
 

o Premi Jurat Brot: dotat amb 1.800 € repartits de manera igualitària entre els/les 6 
participants finalistes fins a 29 anys. 

o Premi Públic Brot, als/les participants fins a 29 anys més votats/des pel públic a la 
final, dotat amb 300 €. 

o Per a tots/es els/les participants finalistes, un vídeo amb la filmació de dues de les 
cançons interpretades a final. 

o Per a tots/es els/les finalistes, 6 hores gratuïtes en els bucs d’assaig dels 
equipaments organitzadors. Cada participant (banda/grup o solistes) escollirà 
l’equipament per a dur a terme l’assaig, tenint en compte l’ordre de puntuació de la 
votació del Premi Públic Brot a la final. 

o Tots els/les finalistes del Premi Brot seran proposats/des per participar en alguns 
espais musicals de la ciutat com ara: 

 Les festes de la Mercè 
 Les festes de Santa Eulàlia – Lali jove 
 Primavera als Barris 
 Altres 

 

 La inscripció al Festival Brot implica l’acceptació plena de les bases generals i de les 
específiques de la present convocatòria. 

 L’organització del Festival es reserva el dret de resoldre, com cregui més convenient, 
qualsevol situació no prevista en aquestes bases.  

 El pagament dels premis s’efectuarà a càrrec del concepte econòmic 232.21 - 481.01 - 02.01 
o equivalent del pressupost de 2020 del Departament de Joventut de l’Àrea de Drets Socials, 
Justícia Global, Feminismes i LGTBI, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient 
per a l'exercici 2020. 

 
 
SEGONA.- PREMIS BROT 
 
El Premi Brot és un concurs de música per a joves fins a 29 anys que pretén impulsar el nou 
talent emergent de la ciutat. 
 
Qui pot participar? 
 

 El concurs és obert a qualsevol estil i gènere musical. 
 

 Els/les participants no podran superar l’edat de 29 anys, és a dir, hi podran participar les 
persones nascudes després de l’1 de gener de 1991. En el cas de grups o bandes, com a 
màxim un 25% dels components podran superar aquesta edat, però en cap cas es podran 
superar els 35 anys. És a dir, cap membre podrà haver nascut abans de l’1 de gener de 1985.  
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 En tots els casos, si algun/a participant és menor de 18 anys caldrà que aporti una 
autorització paterna/materna o del/la tutor/a legal segons el model que es troba al web del 
Festival, adjuntant també un document acreditatiu (DNI/NIE/Passaport) de la persona 
signant de l’autorització (Annex 1). 

 En el cas de bandes o grups, la participació es realitzarà a títol col·lectiu, tot i que caldrà 
nomenar un/a representant o apoderat/da únic/a del grup. (Annex 2) 

 

 En la present edició no podran participar les bandes guanyadores del Premi Jurat del Brot 
d’edicions anteriors a la edició 2018. 

 

 Com a criteri de selecció, es donarà prioritat a aquells/es participants amb components 
residents a la ciutat de Barcelona. 
 

 L'organització es reserva el dret d'excloure els/les participants que presentin treballs que 
amb el seu contingut vulnerin la dignitat humana i/o promoguin l'odi, el menyspreu o la 
discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, nacionalitat, opinió o qualsevol 
altra circumstància personal o social. 

 

 La inscripció al Festival implica la reserva de dates per part dels participants per tal de poder 
participar tant a la fase de semifinals com, en cas de què resultin finalistes, al concert final. 

 
Inscripció 
 
La inscripció és pública i gratuïta. Les persones participants hauran d’inscriure’s i fer arribar una 
mostra de la seva creació musical (temes/cançons) a través del formulari online d’inscripció, que 
es farà públic a través del web del Festival Brot - barcelona.cat/festivalbrot, a més de la següent 
informació: 
 

 Nom del grup o solista. 

 Nom, cognoms, edat i sexe de tots/es els/les components del grup o solista. 

 Fotocòpia del DNI/NIE/Passaport de tots/es els/les components del grup o solista. 

 Dades de contacte (adreça, correu electrònic, telèfon). 

 Enllaç, web o arxiu .mp3 o similar amb un mínim de 2 temes. Prioritàriament es faran 
arribar a través de plataformes com Bandcamp, SoundCloud o Youtube. No s’acceptaran 
enllaços amb caducitat temporal (per exemple, WeTransfer). 

 En cas de ser menor d’edat caldrà afegir a les dades del membre del grup o solista, 
l’autorització paterna/materna o del tutor/a legal i la fotocòpia del document acreditatiu 
(DNI/NIE/Passaport) de la persona signant de l’autorització. (Annex 1) 

 Si la participació és col·lectiva (grup o banda), s’ha de nomenar per escrit una persona que 
representi el col·lectiu, on constin les dades de tots els membres i del/la representant 
(noms, cognoms i DNI/NIE/Passaport(s)). (Annex 2) 
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La data límit d’inscripció al Festival Brot serà l’1 de Març de 2020 a les 24 hores. 
 
 
 
Funcionament del concurs 
 
1. Fase prèvia – semifinals 
 
De tots/es els/les participants inscrits/es, se’n seleccionaran un màxim de 24 seguint criteris de 
qualitat musical i originalitat. Aquests/es s’anunciaran no més tard del 23 de març de 2020 per 
correu electrònic a cada participant o representant del col·lectiu. Els/les seleccionats/des també 
es faran públics a través del web del Festival Brot barcelona.cat/festivalbrot. L’organització es 
reserva el dret de fer una llista amb participants de reserva per cobrir-ne possibles baixes.  
 
Els/les participants seleccionats/des actuaran dins del circuit de concerts de la fase prèvia, que 
es realitzaran en els diferents equipaments organitzadors entre el 24 d’abril i el 16 de maig de 
2020. El calendari de concerts es publicarà al web del Festival Brot. 
 
A cada concert d’aquesta fase prèvia hi actuaran un màxim de 4 bandes i/o solistes. La 
distribució dels grups els decidirà l’organització i tindrà en compte criteris tècnics i els estils 
musicals dels/les participants. 
 
Abans de la realització de cada concert de la fase prèvia es realitzarà una reunió amb els/les 
participants per detallar els detalls tècnics i el funcionament de la semifinal. A aquesta reunió ha 
d’assistir, com a mínim, un representant de cada grup i/o solista. La no presentació a aquesta 
reunió suposarà la seva eliminació. 
 
Cada participant haurà de portar el seu propi material (instruments, amplificadors...), excepte 
algun material que es detallarà a la reunió prèvia. 
 
L’actuació de cada participant serà d’un màxim de 30 minuts. El no compliment de la limitació 
horària suposarà la desqualificació automàtica. 
 
Al final de cada concert de la fase prèvia, el jurat anunciarà el grup finalista que tornarà a actuar 
al concert final del Festival Brot. 
 
Criteris de valoració per al jurat: 
 

 Qualitat tècnica 

 Originalitat 

 Posada en escena 
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2. Concert final 
 
Els grups finalistes de cada semifinal actuaran en un concert final el dia 30 de maig a l’Espai 
Jove Les Basses. 
Abans de la realització del concert final es realitzarà una reunió amb els/les participants per 
detallar els detalls tècnics i el funcionament de la final. A aquesta reunió ha d’assistir, com a 
mínim, un representant de cada grup i/o solista. La no presentació a aquesta reunió suposarà la 
seva eliminació. 
 
Cada participant haurà de portar el seu propi material (instruments, amplificadors...), excepte 
algun material que es detallarà a la reunió prèvia. 
 
L’actuació de cada participant serà d’un màxim de 25 minuts. El no compliment de la limitació 
horària suposarà la desqualificació automàtica. 
 
Tots els/les participants que arribin al concert final seran guanyadors del Premi Jurat Brot per 
igual i al final del concert es repartirà la documentació necessària per a l’acceptació dels premis. 
Així mateix, s’anunciarà el/la participants guanyador/a escollit/da pel públic i guanyador/a del 
Premi Públic Brot. 
 
Premis 
 

 Es comprovarà que tots els/les premiats/des compleixen els requisits establerts a la 
normativa d’aplicació. 

 L’import dels premis està subjecte a les retencions que estableixi la legislació vigent. 

 El Premi Jurat Brot 2020 està dotat amb 1.800 € repartits segons el contemplat a la base 
primera d’aquestes bases. 

 El Premi Públic Brot 2020 serà decidit pel públic assistent al concert final i està dotat amb 
300 €. 

 Per a tots/es els/les participants finalistes, un vídeo amb la filmació de dues de les cançons 
interpretades a final. 

 Per a tots/es els/les finalistes, 6 hores gratuïtes en els bucs d’assaig dels equipaments 
organitzadors. Cada participant (banda/grup o solistes) escollirà l’equipament per a dur a 
terme l’assaig, tenint en compte l’ordre de puntuació de la votació del Premi Públic Brot a la 
final. 

 Els/les finalistes del Premi Brot seran proposats/des per participar en alguns espais musicals 
de la ciutat com ara: 

o Les festes de la Mercè 
o Les festes de Santa Eulàlia – Lali jove 
o Primavera als Barris 
o Altres 

 Per poder gaudir del Premi Jurat i/o el Premi Públic, així com a la resta de premis i/o 
avantatges que ofereix el Festival Brot, és necessària la participació tant al concert 



 
 

 

 

 
 

6 

 

Departament de Joventut 
Direcció de Serveis d’Infància, Joventut i Persones Grans 

Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI 

semifinal com el final. L’absència d’un participant al concert final, si no ha estat 
degudament justificada per causa de força major, es considera una falta molt greu ja que 
treu la oportunitat a altres bandes o artistes de prendre’n part. Per aquest motiu, en cas de 
no presentació al concert final, la banda o artista serà exclòs/a del Festival i dels Premis.  

 A efectes de cobrament dels premis, el Festival pren com a referència la persona física que 
hagi participat en el Festival en el cas de solistes, o aquella que hagi estat representant i/o 
apoderat/da del grup o banda participant. En el cas que aquesta persona sigui menor d’edat, 
cal que aquesta consti com a beneficiaria d’un compte bancari, tot i que es pren com a 
referència les dades paternes/maternes o del/la tutor/a legal que hagi signat l’autorització 
de participació.  
 

 
 
TERCERA.- PREMI EMBRIÓ 
 
El Premi Embrió és un concurs de música per a joves d’entre 14 i 18 anys que pretén impulsar el 
nou talent emergent de la ciutat. 
 
Qui pot participar 
 

 El concurs és obert a qualsevol estil i gènere musical. 
 

 Els/les participants no podran superar l’edat de 18 anys, és a dir, hi podran participar les 
persones nascudes després de l’1 de gener de 2002. En el cas de grups o bandes, com a 
màxim un 25% dels components podran superar aquesta edat, però en cap cas es podran 
superar els 25 anys. És a dir, cap membre podrà haver nascut abans de l’1 de gener de 1995.  

 

 En tots els casos, si algun/a participant és menor de 18 anys caldrà que aporti una 
autorització paterna/materna o del/la tutor/a legal segons el model que es troba al web del 
Festival, adjuntant també un document acreditatiu (DNI/NIE/Passaport) de la persona 
signant de l’autorització (Annex 1). 

 

 En el cas de bandes o grups, la participació es realitzarà a títol col·lectiu, tot i que caldrà 
nomenar un/a representant o apoderat/da únic/a del grup. (Annex 2) 

 

 No podran participar les bandes guanyadores del Premi Jurat Embrió d’edicions anteriors a 
l’edició 2018. 

 

 L'organització es reserva el dret d'excloure els/les participants que presentin treballs que 
amb el seu contingut vulnerin la dignitat humana i/o promoguin l'odi, el menyspreu o la 
discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, nacionalitat, opinió o qualsevol 
altra circumstància personal o social. 
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Inscripció 
 
La inscripció és pública i gratuïta. Les persones participants hauran d’inscriure’s i fer arribar una 
mostra de la seva creació musical (temes/cançons) a través del formulari online d’inscripció, que 
es farà públic a través del web del Festival Brot - barcelona.cat/festivalbrot, a més de la següent 
informació: 
 

 Nom del grup o solista. 

 Nom, cognoms, edat i sexe de tots/es els/les components del grup o solista. 

 Fotocòpia del DNI/NIE/Passaport de tots/es els/les components del grup o solista. 

 Dades de contacte (adreça, correu electrònic, telèfon). 

 Enllaç, web o arxiu .mp3 o similar amb un mínim de 2 temes. Prioritàriament es faran 
arribar a través de plataformes com Bandcamp, SoundCloud o Youtube. No s’acceptaran 
enllaços amb caducitat temporal (per exemple, WeTransfer). 

 Per persones menors d’edat caldrà afegir a les dades del membre del grup o solista, 
l’autorització paterna/materna o del tutor/a legal i la fotocòpia del document acreditatiu 
(DNI/NIE/Passaport) de la persona signant de l’autorització. (Annex 1) 

 Si la participació és col·lectiva (grup o banda), s’ha de nomenar per escrit una persona que 
representi el col·lectiu, on constin les dades de tots els membres i del/la representant 
(noms, cognoms i DNI/NIE/Passaport(s)). (Annex 2) 

 
La data límit d’inscripció al Festival Brot serà l’1 de Març de 2020 a les 24 hores. 
 
Desenvolupament del Concurs 
 
De tots/es els/les participants inscrits/es, se’n seleccionaran, seguint criteris de qualitat musical 
i originalitat, un màxim de 5 que actuaran en un únic concert el dia 29 de maig al Casal de Joves 
del Coll. Aquests/es s’anunciaran no més tard del 23 de març de 2020 per correu electrònic a 
cada participant o representant del col·lectiu. Els/les seleccionats/des també es faran públics a 
través del web del Festival Brot barcelona.cat/festivalbrot. L’organització es reserva el dret de 
fer una llista amb participants de reserva per cobrir-ne possibles baixes. 
 
Abans de la realització del concert es realitzarà una reunió amb els/les participants per detallar 
els detalls tècnics i el funcionament de la semifinal. A aquesta reunió ha d’assistir, com a mínim, 
un representant de cada grup i/o solista. La no presentació a aquesta reunió suposarà la seva 
eliminació. 
 
Cada participant haurà de portar el seu propi material (instruments, amplificadors...), excepte 
algun material que es detallarà a la reunió prèvia. 
 
L’actuació de cada participant serà d’un màxim de 25 minuts. El no compliment de la limitació 
horària suposarà la desqualificació automàtica. 
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Tots els/les participants que arribin al concert final seran guanyadors del Premi Jurat Embrió 
per igual i al final del concert es repartirà la documentació necessària per a l’acceptació dels 
premis. Així mateix, s’anunciarà el/la participants guanyador/a escollit/da pel públic i 
guanyador/a del Premi Públic Embrió. 
 
Premis 
 

 Es comprovarà que tots els/les premiats/des compleixen els requisits establerts a la 
normativa d’aplicació. 

 L’import dels premis està subjecte a les retencions que estableixi la legislació vigent. 

 El Premi Jurat Embrió 2020 està dotat amb 750 € repartits segons el contemplat a la base 
primera d’aquestes bases. 

 El Premi Públic Embrió 2020 serà decidit pel públic assistent al concert final i està dotat amb 
150 €. 

 Per a tots/es els/les participants finalistes, un vídeo amb la filmació de dues de les cançons 
interpretades a la final. 

 Per poder gaudir del Premi Jurat i/o el Premi Públic, així com a la resta de premis i/o 
avantatges que ofereix el Festival Brot, és necessària la participació al concert. 

 A efectes de cobrament dels premis, el Festival pren com a referència la persona física que 
hagi participat en el Festival en el cas de solistes, o aquella que hagi estat representant i/o 
apoderat/da del grup o banda participant. En el cas que aquesta persona sigui menor d’edat, 
cal que aquesta consti com a beneficiaria d’un compte bancari, tot i que es pren com a 
referència les dades paternes/maternes o del/la tutor/a legal que hagi signat l’autorització 
de participació. 

 
Criteris de valoració 
 

 Qualitat tècnica 

 Originalitat 

 Posada en escena (si s’escau) 
 
 
 
 

QUARTA.- RELACIÓ D'EQUIPAMENTS 
 
Els equipaments organitzadors de la present edició del Festival Brot són: 
 

o Espai Jove La Bàscula.  C. del Foc, 128. 08038 Barcelona.  
Tel. 934 22 43 00 
Districte de Sants-Montjuïc 
a/e produccio@labascula.cat 
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o Centre Cultural Albareda. C. Albareda, 22 – 24. 08004 Barcelona. 
Tel. 934 433 719 
Districte de Sants-Montjuïc 
a/e difusio@ccalbareda.cat 

   
o Casal de Joves Les Corts.  C. Dolors Masferrer i Bosch, 33 – 35. 08028 Barcelona.  

Tel. 932 916 499 
Districte de Les Corts 
a/e cjlescorts@gmail.com 
 

o Espai Jove La Fontana.  C. Gran de Gràcia, 190-192. 08012 Barcelona. 
Tel 933 681 004 
Districte de Gràcia 
a/e programacio@lafontana.org 

 
o Casal de Joves del Coll.  C. Duran i Borrell, 24. 08023 Barcelona.  

Tel. 932 562 874 
Districte de Gràcia 
a/e casaljoves@ccelcoll.org 
 

o Espai Jove Garcilaso.  C. Garcilaso, 103. 08027 Barcelona.  
Tel. 93 256 29 59 
Districte de Sant Andreu 
a/e musica@espaijovegarcilaso.org 
 

o Espai Jove Boca Nord.  C. Agudells, 37-45. 08032 Barcelona.  
Tel. 93 429 93 69 
Districte d’Horta-Guinardó 
a/e musica@bocanord.cat 
 

o Espai Jove Les Basses.  C. Teide 20.  08031 Barcelona.  
Tel. 932 563 600 
Districte de Nou Barris 
a/e hectordinamitza@lesbasses.org 

 


