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La Pua – Oficina Musical ofereix una beca de suport a 
la creació i promoció musical (ProMusic) per a músics i 
formacions emergents de Sant Cugat. 

ConvocatòRiEs
1a. Del 15 de setembre al 15 d’octubre de 2021

2a. Del 15 de febrer al 15 de març de 2022

QuÈ oFEREIx
• Enregistrament d’una maqueta de 3 cançons 

• Suport a la producció musical 

• Gravació d’un videoclip 

• 20 hores d’assaig als bucs del Casal Torreblanca 

• Participació en un dels escenaris dins de la programació de la XCCP (Xarxa de 
Centres Culturals Polivalents de Sant Cugat).  

A quí va DiRigiDa
Músics i formacions musicals de qualsevol estil de música popular, entenent 
per popular aquelles músiques modernes com: blues, folk, rock, pop, funk, ska, 
electrònica, rumba, jazz, mestís, hip-hop, flamenc..., residents a Sant Cugat, o que 
com a mínim hi hagi un membre de Sant Cugat, i que no tinguin cap treball editat. 

QuÈ Es valoRaRà
• El caràcter emergent del projecte i de la formació musical o banda. 

• L’originalitat de la proposta musical, quant al format i al % de lletres i composició 
pròpies. 

• El percentatge de representació santcugatenca del grup.

• La paritat de gènere dins del grup. 

• El contingut de les seves lletres, prestant especial atenció al respecte en els 
valors i drets humans i en col·lectius i persones en situació de desigualtat o de risc 
d’exclusió social.  

Com PREsEntaR-sE
Per formalitzar la demanda de participació caldrà omplir i enviar la sol·licitud a: 
oficinamusical@santcugat.cat.  
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JuRat
El jurat estarà format per diferents agents musicals i culturals de la ciutat i per 
l’equip gestor de La Pua – Oficina Musical. 

El jurat, en primer lloc, comprovarà una a una totes les sol·licituds i documentació 
i materials presentats per a verificar el compliment efectiu de les condicions 
establertes en aquestes bases i, en conseqüència, pronunciar-se sobre l’admissió.

REsolució
Un cop totes les propostes hagin estat valorades es procedirà a fer una 
deliberació per tal d’anunciar les dues formacions musicals que podran optar a la 
beca. 

Aquesta resolució s’anunciarà directament al músic/grup escollit i també 
mitjançant les xarxes socials.

ExEcució 

1ª convocatòria: entre el novembre de 2021 i el gener de 2022.

2ª convocatòria: entre l’abril i el juny de 2022

Durant aquests períodes s’acordarà amb el músic/formació musical un calendari 
d’execució de cadascuna de les accions establertes a la beca.
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SOL.·LICITUD PROMUSIC

DADES CONTACTE 

• Nom i cognoms: 

• Telèfon: 

• Correu electrònic: 

DADES GRUP 

• Nom: 

• Estil i influències: 

• Xarxes socials: 

• Correu electrònic del grup: 

• Breu descripció del projecte musical: 

• Formació instrumental del grup (quins instruments intervenen i quants vocalistes hi ha): 

• Nom i cognom i ciutat de residència dels membres (cal que adjunteu el padró o document que 
acrediti la residencia dels membres de Sant Cugat del Vallès): 

Cal que ens adjunteu : 

• 2 fotografies d’alta resolució on apareguin tots els membres de la formació/banda ( una en 
format horitzontal i una altre en format vertical). Seran utilitzades en publicacions. 

• 1 vídeo o 1 arxiu d’àudio. O un enllaç a un vídeo/arxiu d’àudio on estigueu tocant /assajant. 


	Campo de texto 2: 
	Campo de texto 7: 
	Campo de texto 11: 
	Campo de texto 5: 
	Campo de texto 6: 
	Campo de texto 9: 
	Campo de texto 10: 
	Campo de texto 12: 
	Campo de texto 13: 
	Campo de texto 14: 


