
BASES PER AL 2n. CONCURS DE 
CANTAUTORS/ES DEL MONOCICLE 

Les inscripcions s’adreçaran per correu electrònic a monocicleribes@gmail.com amb 

la següent informació: 

• Títol de capçalera: CONCURS DE CANTAUTORS/ES MONOCICLE RIBES. 

• Fitxa d’inscripció per al Concurs degudament emplenada. 

• 2 cançons en format .mp3 o .wav. 

• Arxiu, en format word o pdf, amb una breu descripció de l’artista que 

s’utilitzarà per fer la promoció i publicitat dels participants i de 

l’esdeveniment. 

• Arxiu, en format word o pdf, amb les lletres de les cançons presentades. 

• Fotografia recent en format jpg. La fotografia s’utilitzarà per fer la promoció i 

publicitat dels participants i de l’esdeveniment. 

El període d’inscripció és a partir del 25 de juliol fins al 8 de setembre de 2016. 

Pot participar qualsevol persona interessada, sense exclusió per límit d’edat i queno 

tingui contracte discogràfic vigent. 

No es podrà presentar el guanyador de l’edicion anterior. 

Les cançons presentades hauran de ser originals i pròpies (música i lletra) i 

interpretades per l’autor/a. A la fitxa d’inscripció també s’haurà d’especificar el tipus 

d’instruments acompanyants, i no es podrà modificar a les actuacions de la final. Els 

finalistes hauran de facilitar a l’organització el backline corresponent. No s’admet 

bateria. 

Un jurat especialitzat, format per persones relacionades amb l’àmbit musical i 

determinat per l’organització, seleccionarà 2 finalistes i un reserva que participaran a 

la final del concurs. 



La selecció de la tercera proposta finalista s’escollirà a través de les xarxes social 

del concurs, per tant la votació popular serà determinant en aquesta tria. 

El concert Festival Monocicle es realitzarà el dia 17 de setembre a l’entitat Els 

Xulius de Sant Pere de Ribes. 

L’organització es posarà en contacte amb els 3 finalistes a partir del dia 8 de 

setembre. 

Els autors hauran de disposar d’un repertori mínim de 30 minuts i almenys el 

50% de les cançons hauran de ser pròpies. 

Perquè tothom gaudeixin de les mateixes oportunitats els participants hauran de 

provar i l’odre de les actuacions es farà prèviament i per sorteig. Un cop acabades 

les actuacions, el jurat, comunicarà el resultat. 

La participació al concurs implica l’acceptació íntegra de les seves bases, i per tant, 

l’incompliment d’aquestes significarà la desqualificació immediata. 

Premi per al guanyador: 

• 3 CONCERTS: 

1- PROGRAMACIÓ DEL CICLE DE MÚSICA INTIMISTA MONOCICLE (Sant Pere 

de Ribes). 

2- PROGRAMACIÓ DEL BAR ITÀLIA (Vilanova i la Geltrú) 

3- PARTICIPACIÓ EN L’ATEVEU 2017, Mostra de Cançó d’Autor  de Vilanova i 

la Geltrú. 

• UN DIA D’ENREGISTRAMENT a l’estudi MCTR (Mi Casa Teléfono Records) 

de Vilanova i la Geltrú. 

• REMUNERACIÓ ALS 3 GRUPS FINALISTES del Concurs de Cantautors 

Monocicle. 100 euros. 



	


