Busquem PD’s pel concert jove
de l’Esplaiada 2022
Bases de la convocatòria oberta a grups de joves per a la
realització del concert de joves de l‘Esplaiada 2022
1. OBJECTE I FINALITAT DE LA CONVOCATÒRIA
Esplais Catalans (Esplac) fem una convocatòria oberta a grups de joves d’esplais que
participin a l’Esplaiada 2022 per fer de PD’s durant 25 minuts al concert jove de l’Esplaiada
2022, que serà la nit del dissabte 7 de maig de 21.45 h a 01.30 h

L’Esplaiada és la trobada general de tots els esplais d’Esplac. És un espai de trobada, unió,
enriquiment, intercanvi, visibilització de la tasca educativa dels esplais, i reivindicació que se
celebra cada tres anys! Aquest any se celebrarà els dies 6 7 i 8 de maig, guardeu-vos la data!
Allà ens reunirem infants, joves i monitores de tots els esplais per visibilitzar i denunciar que
vivim en una societat adultocèntrica.

Podeu trobar més informació al web d’esplac

2. REQUISITS DELS GRUPS PARTICIPANTS
Podrà presentar-se a la convocatòria qualsevol grup conformat per joves d’entre 15 i 18 anys
d’un esplai d’Esplac que participin a l’Esplaiada 2022.
No hi ha màxim ni mínim d'integrants al grup, i aquests poden ser mixtes o no mixtes. Així i
tot, heu de saber que hi haurà un comitè de valoració que vetllarà perquè hi hagi diversitat a
dalt de l’escenari i podrà prioritzar grups si així ho considera. No volem que es repeteixi la
situació habitual en esdeveniments musicals, on les veus o PDs femenines no són més del
20%. Per tant, si cap dels grups finalistes tenen integrants dones, es vetllarà per incloure
grups finalistes que tinguin representació femenina.
El fet de participar en aquesta convocatòria comporta el coneixement i l’acceptació
d'aquestes bases.
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3. FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES CANDIDATURES
Els grups interessats a participar hauran de presentar una candidatura fent arribar:
Un vídeo que presenti el grup, amb els següents requisits:
●
●
●

De 2 a 4 minuts de durada
En format horitzontal
Ha d’incloure:
○ Nom de l’esplai
○ Nom artístic del grup
○ Per què us presenteu al concurs
○ Una mostra de l’estil de música que punxareu

Els vídeos es penjaran el dia 7 de febrer a l’Instagram de l’Esplaiada @elefant.fan. Les
votacions es faran a través de les xarxes socials fins al 25 de febrer. Aquells vídeos amb
més “m’agrada” es consideraran els guanyadors del concurs!! Per tant, sigueu originals!
La data límit per a enviar els vídeos és el 24 de gener. Aquests s'han d’enviar a l'adreça
electrònica organitzacio@esplac.cat, indicant en l'assumpte del missatge: Concurs concert
Esplaiada 2022.
Un cop enviada la presentació del grup, es farà arribar el document de drets d’imatge. És
necessari que totes les participants que apareguin al vídeo signin aquest document, si no, la
candidatura no serà vàlida.
Aquells grups que hagin obtingut més “m’agrada”, tindran fins al dia 7 de març per fer arribar
per correu electrònic a organitzacio@esplac.cat una fitxa d’inscripció que se’ls hi haurà
enviat, amb les seves dades i una llista de reproducció amb les cançons que els agradaria
punxar. La llista de reproducció que ens feu arribar ha de tenir aproximadament uns 45
minuts de durada. Tingueu en compte que haureu d’incloure més cançons de les que
finalment punxareu perquè no es repeteixin cançons a l’escenari.
Així mateix, es poden realitzar consultes al telèfon 93 302 61 03.

4. COMITÈ DE VALORACIÓ
El comitè de valoració estarà format per membres del Gran Comitè i joves voluntàries que no
pertanyin a cap candidatura.
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Aquest comitè s’encarregarà de valorar les candidatures i les llistes de reproducció que enviïn
els grups per:
-

Vetllar que no hi hagi discriminació envers cap col·lectiu vulnerable o oprimit
Vetllar que hi hagi presència de veus femenines a les cançons
Valorar si els grups autors de les cançons encaixen amb els valors d’Esplac
Vetllar perquè hi hagi diversitat a dalt de l’escenari

Un cop fetes les valoracions de les candidatures, les i els membres del comitè de
valoració es posaran en contacte amb els grups per fer-los un retorn de la seva
candidatura.
Si vols formar part del comitè de valoració, escriu un correu a organitzacio@esplac.cat i
escriu com a assumpte: Comitè Valoració Esplaiada 2022.

5. FASES DEL CONCURS
●
●
●
●
●
●

10 de desembre: Es publiquen les bases del concurs.
10 de desembre al 24 de gener: S’envien a organització@esplac.cat les candidatures
dels grups en format vídeo
7 de febrer: Es pengen les candidatures a l’Instagram @elefant.fan
7 de febrer al 21 de febrer: Es voten les candidatures a través d’Instagram en cas
que n’hi hagi moltes.
21 de febrer al 28 de febrer: valoració de les candidatures més votades pel comitè
de valoració
28 de febrer: Anunci del resultat de les votacions.
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