
 

GUITARRADA PORTA 

Guitarrada Porta és un concurs musical obert, dels estils Rock i Rumba. Té com a objectius 

promocionar bandes que no tinguin un contracte amb discogràfiques,  donar a conèixer el 

barri de Porta, el Centre Cívic Can Verdaguer i la Plaça Sóller com a espais oberts per la 

cultura i la música; així com l’Associació Juvenil Sociocultural de Porta-Sóller com a grup 

actiu, juvenil i dinamitzador del barri. 

El grup guanyador rebrà un premi de 400€ a per adquirir material musical a la botiga 

Melodia (carrer Alcúdia 68, Barcelona). 

 

Bases del concurs musical Guitarrada Porta: 

 Els grups interessats ens han de donar accés a 3 cançons i una forma de 

contactar fàcil i efectiva.  

 El dia 22 de març es tanca el període d’inscripció i es notificarà el 26 de març es 

notificarà els grups participants a la semifinal. 

 No poden tenir un contracte vigent amb cap discogràfica. 

 Semifinals de Guitarrada Porta a Can Verdaguer: 

 La primera selecció de grups participaran a les semifinals a Can Verdaguer, on 

competiran 4 grups de cada estil, per arribar a la final de Guitarrada Porta. 

 Per participar a la semifinal només poden venir màxim 4 representants del 

grup complert, per temes de logística. El temps d’actuació tindrà un màxim 

d’un quart d’hora. 

 La selecció del grup guanyador de Rock es farà el 5 d’abril i de Rumba el 12 

d’abril, al centre cívic de Can Verdaguer amb un jurat del món de la música. 

 Final de Guitarrada Porta a la Plaça Sóller: 

 Els dos grups guanyadors de cada estil participaran a la gran final de Guitarrada 

Porta, a la Plaça Sóller, amb el seu grup complert. Es realitzarà durant les festes del Barri de 

Porta  i per votació popular es decidirà el guanyador de Guitarrada Porta. 

 



 

 

Premis pels participants 

Hi haurà premis per a tots. 

 

El grup guanyador a la final rebrà un xec de 400€ per gastar a la botiga Melodia. 

Els grups que arribin a la final també actuaran a la sala musical Alfa Bar, al barri 

de Gràcia. 

Tots els grups que contactin amb nosaltres i compleixin les bases, podran 

participar a l’Escenari Obert, projecte musical organitzat pel centre cívic Can 

Verdaguer, per fer la seva actuació. 

 

 

 

 

 

 Contacte per presentar les seves cançons: 

 Correu: jovesnoubarrissud@gmail.com 

 Facebook: CasaldejovesdeNoubarris Sud 

 +info a: www.jovesnoubarrissud.wordpress.com 

 Si tens qualsevol dubte contacte amb nosaltres! 

ORGANITZA COL.LABORA 
Associació Juvenil Sociocultural Porta-Sóller Melodia (instruments musicals) 
Centre Cívic Can Verdaguer Alfa Bar Musical 
 


