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MAKOT ROCK – CONCURS DE BANDES – III Edició
IIIº Edició - Bases 2022
Aquest reglament estableix les normes de participació al
Concurs de Bandes de l’Associació Makot Rock d’Alguaire en la
seva III Edició. 

Participants:

·Podrà participar qualsevol grup/banda/formació o solista de la
demarcació de Ponent. 
·En format banda es demana un mínim de  3 membres del grup
empadronats/ades a municipis de la demarcació de Ponent. 
·En format cantautor/ora amb 1 o 2 membres es demana que
tots/es estiguin empadronats/ades a la demarcació de Ponent.
·Tothom qui s’hi vulgui inscriure i participar ha de tenir 14 anys
fets en el moment de la seva inscripció.
·Els grups/bandes/formacions o solistes participants hauran de
presentar cançons pròpies i no s’admetran versions en la fase
de selecció. En la fase final es permetrà que les versions formin
part del repertori fins un màxim de 2 temes.
·L’estil musical dels grups o solistes ha d’estar inclòs dins la
música popular moderna i/o qualsevol dels seus gèneres i sub-
gèneres (pop, rock, metal, punk, hip-hop, rap, electrònica, folk,
indi, indie pop, rock en català, cançó d’autor, ...).
·És imprescindible que els grups que es presentin, en el cas de
ser seleccionats per actuar a la fase final, tinguin un repertori
suficient de 30 minuts en el moment del concurs.
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No poden participar:

·No poden participar bandes que tinguin acords i/o contractes
discogràfics en vigor.
·No poden participar els primers, segons tercers classificats de
les edicions de l’any 2019 i 2020.
Inscripcions
·La inscripció és gratuïta. 
·La inscripció es pot realitzar fins el diumenge 10 d’Abril de 2022
(inclòs).

Per fer la inscripció:

Enviar email a makotrockalguaire@gmail.com amb la següent
informació. 
o  Nom del grup o solista.
o  Breu descripció del grup i estil musical.
o  Rider tècnic actuació.
o  Adreça i telèfon de contacte.
o  Foto.
o  Vídeo amb un tema propi del grup en format mp4.

mailto:makotrockalguaire@gmail.com
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Fase selecció:

La fase de selecció serà per mitjà de jurat.
El veredicte es farà públic el divendres 15 d’abril de 2022.
El jurat valorarà de cada proposta:
·Originalitat, qualitat musical, tècnica instrumental, les lletres, la
qualitat vocal, la concordança de les propostes musicals amb
l’estil practicat.
Es seleccionaran 5 bandes i 2 en reserva per suplir qualsevol
baixa dels grups o solistes finalistes. 

Fase final:

Els grups i/o solistes seleccionats realitzaran una única actuació
en un concert final que es celebrarà el dia 30 d’abril de 2022 a
Alguaire.
El temps d’actuació és de 40 minuts. 
Els grups i solistes finalistes seran informats de l’hora d’actuació
així com dels horaris de les proves de so. En cas que algú no
pogués actuar el dia assenyalat no podrà ser programat i
quedarà exclòs de la participació al concurs.  
Els grups i solistes seleccionats han d’aportar els instruments de
les actuacions. L’organització es fa càrrec de l’equip de so, la
microfonia, llums i tècnics. 
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Així mateix, l’organització es reserva el dret a instal·lar un
backline comú per facilitar el desenvolupament dels concerts.
En aquest cas, s’informarà degudament a les persones
participants i se’ls informarà dels aparells i instruments que
hauran de portar. 

El jurat en cada actuació valorarà, entre d’altres, l’originalitat, la
qualitat musical, la tècnica instrumental, les lletres, la qualitat
vocal, la concordança de les propostes musicals amb l’estil
practicat, la projecció de futur i l’actuació en directe.

Premis:

1r Premi. Enregistrament en estudi de gravació d’una maqueta
+ Actuació III Edi. Del MAKOT FEST'22.
2n Premi. Enregistrament d’un videoclip.
3r Premi. Book fotogràfic.
4r Premi. Enregistrament en estudi d'un tema. 
5è Premi. Teaser promocional. 

En cas que el grup o solista guanyador renunciés al premi,
aquest recaurà sobre el següent grup o solista classificat a la
fase final. 
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Jurat i veredicte:
El jurat estarà format per músics, professionals relacionats amb
el sector musical i/o tècnics de joventut, responsables
municipals i algun membre de l’entitat Makot Rock.
El jurat pot declarar desert qualsevol dels premis.
L’organització es reserva el dret d’excloure els grups 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, ètnia, sexe, religió, nacionalitat,
opinió o qualsevol altra circumstància personal o social.
El fet de participar en aquest concurs suposa l’acceptació de la
decisió del jurat.

La participació a l’esdeveniment suposa l’acceptació íntegra
d’aquestes bases així com de les modificacions i decisions que
durant la celebració d’aquest es puguin realitzar.

Altres:

Es demanarà als grups i solistes participants que autoritzin
l’organització a poder difondre i comunicar a través de
qualsevol mitjà (internet inclòs) les imatges fotogràfiques i
enregistraments de vídeo que es facin durant el
desenvolupament del Concurs de Bandes, així com de les
cançons interpretades. L’objectiu principal d’aquesta difusió és
la promoció del projecte i dels grups i solistes participants,
sempre sense finalitats comercials. 


