
 

 

INTRODUCCIÓ 

Una de les finalitats d'un Espai Jove com Les Basses, és fomentar la creativitat dels i les joves, 
oferint els recursos necessaris i realitzant accions que promoguin la seva activitat artística. 

En moments complexes com els que estem vivint, seguim treballant en aquesta línia i us convidem a 
participar al #VideoBassesClips de confinament, un concurs de videoclips per a músics/as joves 

Per participar heu de presentar un videoclip amb la vostra proposta musical. Es prioritzaran les 
propostes de creació pròpia, i les versions per el seu grau d’originalitat (toc personal de la banda, 
canvi d’estil..)  
 
Es valorarà la creativitat musical i la creativitat en la realització del vídeo. 

 

BASES DEL CONCURS 

1. Es poden presentar solistes i grups de qualsevol estil, d’edats compreses entre els 16 i 35 anys. 
Només s’acceptarà un tema per grup o solista.  El videoclip s’haurà d’enviar amb un enllaç del 
Youtube o Vimeo, juntament amb les dades del grup, a través del formulari de la web de Les Basses 
http://lesbasses.org/concurs/ 

2. Es premiaran dues categories, la CREATIVITAT MUSICAL i la CREATIVITAT DEL VÍDEO 

- Creativitat musical 
Per a optar a aquesta categoria, la música ha de ser original, de creació pròpia o una versió 
diferent a l'original, i es valorarà l'originalitat i la interpretació musical, no la qualitat de 
l'enregistrament d'àudio o vídeo, entenent que en aquesta situació de confinament o semi 
confinament per al Covid-19 els recursos poden ser “precaris o casolans”. 

- Creativitat en la realització del vídeo. 
Es es valorarà exclusivament la creativitat en el vídeo, no la qualitat tècnica del mateix. Es 
poden utilitzar imatges de qualsevol tipus: enregistraments propis, dibuixos, fotos,… sempre 
respectant els drets d'autor. La vostra imaginació fa la resta. 

3. El grup o solista guanyador/a, serà el que sumi més punts entre criteris de valoració musicals i els 
de vídeo. 
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4. El premi consisteix en un enregistrament d’àudio en format multipistes d'un fals directe (sense 
públic) i l’enregistrament d’un vídeo.  La proposta del grup o solista guanyadora disposarà de dues 
hores per a realitzar la gravació, a part de les proves de so. Es lliurarà un vídeo amb l’àudio editat, i 
totes les pistes d’àudio per separat per si després cadascú vol fer un muntatge diferent. 
Aquest enregistrament es farà a l’auditori de Les Basses un cop finalitzi el confinament i les mesures 
de prevenció del Covid-19 ho permetin. 

5. L'E.J. Les Basses utilitzarà el directe per a la realització d'un vídeo que documenti el procés i 
poder publicar en la seva web i/o les seves xarxes socials. 

6. El jurat estarà format per tres membres de l’equip de l’Espai Jove Les Basses, vinculats al món de 
la música i la creativitat artística. 

7. El jurat puntuarà les propostes sumant el resultat de les dues categories (musical i vídeo). La 
major puntuació serà la guanyadora.  
8. La data d'inici de la convocatòria és el 18 de maig, tancant-se la mateixa el 15 de juny. El 

veredicte del jurat es comunicarà el 26 de juny. 

 

 

 

 

 

D'acord amb la normativa de protecció de dades, us informem que, en tramitar aquest 

document, consentiu expressament que les vostres dades personals (en cas dels menors, 

també les dels tutors legals), siguin tractades per l'Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de 

gestionar les activitats per a infants i joves organitzades pel propi Ajuntament i siguin incloses 

al fitxer Activitats per a joves de l'Ajuntament de Barcelona. L'encarregat del tractament 

d'aquestes dades és Trànsit Projectes SL, amb NIF B59489351. Tots aquests tractaments es 

legitimen pel vostre consentiment exprés, d'acord amb allò disposat als articles 6 i 9 del 

Reglament 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016. No se cediran 

dades a tercers, tret que sigui obligació legal. Teniu dret a accedir a les dades, rectificar-les, 

suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació. 

Podeu consultar la informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades al lloc 

web següent: http://www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades. Les vostres dades seran 

eliminades un cop acabada la gestió de l'activitat indicada a la finalitat. 

 

 


