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EL CONCURS 
 
Intro, el Concurs de Música en Viu del GIRONÈS va arribar a la seva cinquena edició el passat 
2011 amb l’objectiu inicial aconseguit, donar un impuls a la creació musical de la comarca del 
Gironès i tenir una bona afluència de grups musicals participants (35 formacions, 175 músics.) 
 
Fins ara, el concurs ha anat adaptant-se a diferents canvis evolucionant en diferents formes. De 
nou, el Concurs Intro evoluciona per convertir-se en el concurs de les Comarques Gironines. 
Enguany, els participants de l’Intro inclouen els guanyadors dels concursos més importants de les 
comarques Gironines obrint així l’horitzó del concurs. A més a més, seran seleccionats 5 grups de 
la ciutat de Girona. 
 
Per aquest nou projecte, plantegem un canvi significatiu en tot l’enfocament del concurs. Volem 
integrar  tota una sèrie d’activitats que ja es fan dins de la ciutat de Girona, utilitzar diferents 
espais i implicar agents i organitzadors culturals que treballen en la mateixa línea del concurs per 
unificar esforços. Mireu l’agenda del Concurs!! 
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Fases i Funcionament 
 

1. Obertura del Període inscripció (del 25 de Maig al 27 de Juny) 
2. Selecció grups (veredicte, 2 de Juliol) 
3. Semifinals (6, 13, 20 i 21 de Juliol)  
4. Stage (19, 20, 21, 25, 26, 27  de Setembre i 2, 3 i 4 d’octubre) 
5. Final (Fires de Sant NArcís, Girona.)  
 
 
Obertura del Període d’inscripció: Del 25 de Maig al 27 de Juny es mantindran obertes les 
dates d’inscripcions al Concurs Intro 2012. Durant aquest període, es podran presentar les 
maquetes i material sol·licitat al web i bases del concurs. Totes les sol·licituds es podran presentar 
al web del concurs, on cada grup podrà omplir el formulari i enviar per mail el material que es 
demana (fotos, cançons, etc.) o, per aquells que no tenen conexió fàcil a internet, es pot presentar 
tot a l'Estació Espai Jove (Santa Eugènia, 17 - 17005 GIRONA.) 
 
Selecció de grups: Un jurat seleccionarà les 5 millors propostes d’entre tots els grups 
participants, seguint sempre els criteris i la filosofia del concurs. Els finalistes s'anunciaran el 2 de 
Juliol. En el concurs hi participaran 10 grups, 5 grups seleccionats de la ciutat de Girona i 5 
guanyadors dels concursos de les comarques gironines.  
 
Semifinals (6, 13, 20 i 21 de Juliol): Aquests concerts serveixen per seleccionar els grups que 
actuaran a la Final de La Copa. La tria es realitza per criteris establerts a través del jurat que 
avaluarà diferents aspectes del grup com la posta en escena, la imatge, la qualitat musical... Es 
realitzaran 4 concerts on els participants podran demostrar tot el que poden arribar a fer per tal de 
formar part dels 3 seleccionats que passaran a la final del concurs i podran fer l’Stage a La 
Mirona. Els 10 grups participants seleccionats pel jurat competiran en 4 nits de música en viu a La 
Bombolla (Sala la Mirona, Salt.) Les semifinals seran els dies: 6, 13, 20 i 21 de Juliol 
 
L’Stage: (19, 20, 21, 25, 26, 27  de Setembre i 2, 3 i 4 d’octubre)  La Casa de La Música 
Popular - Sala La Mirona (Salt) 
Consisteix en una oportunitat única d’assaig tutelat. Els 3 grups finalistes disposaran de l’escenari 
de La Mirona i tot l’equip per preparar la final del concurs. Assesorats pels tècnics de la sala i 
diferents professionals del sector. Al final dels 3 dies, disposaran de la sala per fer un concert amb 
els seus seguidors i provar les nocions apreses. Pretén portar a terme diferents activitats 
formatives i informatives de cares a la professionalització dels grups i la millora de la seva gestió 
interna, posada en escena i qualitat tècnica a l’escenari. La temàtica de les activitats comprendrà 
temes i matèries com:  
 
Objectiu. Donar una coherència estètica a la posta en escena del repertori d’una banda. A partir 
de la producció tècnica i artística. Per produir un espectacle en directe d’un grup, cal sortir del 
local d’assaig i posar-ho sobre l’escenari, per resoldre tots els aspectes tècnics i artístics. 
  
Pla de treball: 
  
Reunió prèvia – planificació. Components del grup, coordinador de l’stage.  
Sessió I: abordant tècnicament l’escenari. Una tarda amb el grup , el coordinador i el tècnic de la 
sala. 
            Arribada i Descàrrega. 
 Xerrada tècnica amb el tècnic de so. 
 Muntatge i proves de so. 
            Execució de temes i posta a punt tècnica. Si queda temps per fer una passada sencera 
 del repertori.     
  
Sessió II: La posta en escena. L’interpretació del repertori com un tot. 
                Arribada i escalfament. 
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                Passada de repertori filmada amb càmera. 
                Visionat del vídeo i revisió. 
                Passada a porta oberta i valoració amb els assistents del bolo. 
 
Tindran dret a aquest stage els grups seleccionats com a semifinalistes. Cada un d’ell realitzarà 
un stage de 2 dies repartits entre les dues últimes setmanes de setembre i la primera d’octubre. 
D’aquesta manera, posen en pràctica els coneixements durant la final del concurs a La Copa. 
 
La final: Els 3 grups participants pel jurat participaran en una final on es decidirà el guanyador del 
concurs amb els seus respectius premis. La fase final es farà a l'escenari de La Copa durant les 
Fires de Sant Narcís 2012 a Girona. 
 
A part del concurs “clàssic”, l’Intro 2012 proposa una sèrie d’activitats paral·leles per tal d’aportar 
formació i altres continguts a la proposta.  
 
ACTIVITATS:  Consisteix en una oferta de cursos i activitats com xerrades creades per a l’ocasió 
o que ja s’estan realitzant a diferents espais de la ciutat per tal d’incorporar un valor afegit al 
concurs i aportar més publicitat, participació i actes paral·lels a les activitats d’aquests espais. Els 
participants del concurs tenen descompte en aquelles activitats que siguin de pagament i en les 
que no, aprofitar la oportunitat per augmentar la participació. 
  
IMPORTANT! Algunes de les activitats són obligatòries pel 50% dels integrants dels grups 
participants (Mirar quines són i quines no a l’Agenda del web del concurs). 
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CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ (BASES): 
 

• El concurs està adreçat a grups de rock i música moderna de la ciutat de Girona i 
comarques. 

• Els grups que es presentin no poden estar en cap companyia discogràfica en el moment 
de la inscripció, o han de demostrar que la gravació del disc editat ha estat autofinançada. 

• Els grups poden expressar-se en qualsevol llengua. 
• El concurs està limitat a 5 grups de la ciutat de Girona pels que hi haurà una preselecció 

de maquetes, a càrrec d'un jurat escollit per l'Ajuntament de Girona. Els altres 5 grups 
participants corresponen als guanyadors de diferents concursos de les comarques 
gironines. (Calabutí, Salt de Músics, Intro 2011, Argila Pop, Amanida Sound.) 

• El concurs es portarà a terme durant els mesos de juliol a octubre de 2012. Realitzant la 
gran final a l’escenari de La Copa dins de la programació de Fires de Sant Narcís. 

 
 

• Els concerts: 
  Activitats i xerrades: Varis espais de la Ciutat de Girona. (Consultar AGENDA) 
  Stage-banc d’aprenentatge del concurs: Es realitzarà a La Mirona pels grups finalistes 
  els dies 19, 20, 21, 25, 26, 27  de setembre i 2, 3 i 4 d’octubre. 
  Semifinals: Es celebraran a l’epai La Bombolla de la sala de concerts La Mirona. Tots els 
  grups tocaran amb les mateixes condicions tècniques. Dies: 6, 13, 20 i 21 de Juliol 
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AGENDA - LES ACTIVITATS 
 
 
TALLER SOBRE PRODUCCIÓ TÈCNICA EN UN GRUP DE MÚSICA 
  
Com es pot optimitzar la sonorització al local d’assaig? Com s’ha de preparar la fitxa tècnica d’un 
grup? Com s’organitza una prova de so? Aquesta sessió està orientada a grups que vulguin 
millorar i adquirir unes nocions bàsiques sobre tots aquells aspectes tècnics a tenir en compte, 
tant al local d’assaig com a l’escenari. 
  
A càrrec de Joan Carles Ros (tècnic de so). 
  
Organitza: Espai musical Marfà / Àrea de Joventut – Ajuntament de Girona / Casa de la Música 
Salt - Girona 
Horari: Per confirmar 
Preu: Activitat gratuïta 
Inscripcions: Cal inscripció prèvia a l’Espai musical Marfà (C. de Baix, 2, 17006, Girona)           972 
010 009 - espaimarfa@ajgirona.cat 
 
 
CURS D'AUTOENREGISTRAMENT. HOME STUDIO (nivell I) ACTIVITAT OPCIONAL 
  
Curs per afrontar des de zero el món de l'estudi musical domèstic; de l'enregistrament d'àudio fins 
a la mescla, passant pel so, el MIDI i la producció musical. Es pretén donar els coneixements 
necessaris perquè els músics puguin elaborar versions de demostracions “demos” de les seves 
cançons a partir d'un ordinador, amb qualsevol dels programes seqüenciadors més comuns com 
el Cubase, el Logic, el ProTools, etc. 
  
Per realitzar el curs cal que els alumnes es portin el seu portàtil. 
 
Organitza: Espai musical Marfà / Àrea de Joventut – Ajuntament de Girona / Casa de la Música 
Salt - Girona 
Places: 15 
Horari: 3, 5, 10, 12, 17 i 19 de juliol de les 11:30 a les 14h  
Preu: 40 € / 30€ participants INTRO 2012 
Inscripcions: Al Servei d’Informació Juvenil de l’Espai Marfà (C. de Baix, 2, 17006, Girona) -     972 
01 02 61 - marfajove@ajgirona.cat 
 
 
CREACIÓ D’UN VIDEOCLIP ACTIVITAT OPCIONAL 
 
Si t’interessa aprendre tot el procés creatiu d’un videoclip, aquest taller t’hi ajudarà molt. Hi podràs 
veure les fases diverses de realització (guió, rodatge, edició, etc.) i acabaràs creant-ne un. 
 
Organitza: Espai musical Marfà / Àrea de Joventut – Ajuntament de Girona / Casa de la Música 
Salt - Girona 
Places: 12 
Horari: 17, 19, 24 i 26 de setembre i 1 d’octubre de les 19:30 a les 21:30h  
Preu: 30 €  /  20€ participants INTRO 2012 
Inscripcions: Al Servei d’Informació Juvenil de l’Espai Marfà (C. de Baix, 2, 17006, Girona) -     972 
01 02 61 - marfajove@ajgirona.cat 
 
 
 
 
 



DOSSIER DE PREMSA - CONCURS INTRO 2012  

 
 
 
TALLER DE MANIPULACIÓ D’EQUIPS DE SO DE PETIT FORMAT  ACTIVITAT OPCIONAL 
 
Fa més de quatre anys que l’Ajuntament de Girona cedeix a les entitats un equip de so molt vàlid 
a l’hora de sonoritzar espectacles o actes de petit i mitjà format. Aquesta jornada ens servirà per 
aprendre a fer-ne un bon ús i així, adquirir les nocions tècniques bàsiques per poder treure’n el 
millor rendiment. 
Organitza: Espai musical Marfà / Àrea de Joventut – Ajuntament de Girona / Casa de la Música 
Salt - Girona 
Places: 25 
Horari: Dissabte 22 de setembre de les 10 a les 11:45h  
Preu: Gratuït. Cal inscripció prèvia. 
Inscripcions: Al Servei d’Informació Juvenil de l’Espai Marfà (C. de Baix, 2, 17006, Girona) -     972 
01 02 61 - marfajove@ajgirona.cat 
 
 
LA CANÇÓ: FONS I FORMA (TÈCNIQUES NARRATIVES PER A LLETRISTES) 
  
El principal objectiu del curs és proporcionar recursos i tècniques literàries bàsiques per millorar la 
capacitat narrativa a l’hora d’escriure les lletres de cançons. 
El curs consistirà en una primera part teòrica on es donaran les eines per passar les idees al 
paper i d’una segona part pràctica, on es donaran recursos per passar del paper a l’estrofa 
(incorporant criteris rítmics i melòdics als textos). 
  
La segona sessió del taller, El repte de fer cançons serà impartida per Carles Sanjosé (Sanjosex) i 
analitzarà la psicologia de l’autor, la dinàmica de fer cançons, l’entorn, els coneixements del 
compositor i la connexió amb el públic,  entre d’altres. 
  
Organitza: Espai musical Marfà / Àrea de Joventut / Biblioteca Salvador Allende – Ajuntament de 
Girona / Casa de la Música Salt – Girona 
Places: 25 
Horari: 27 de setembre (sessió teòrica) i  4 d’octubre (sessió pràctica) de les 19 a les 21:30h 
Preu: 20 € / Gratuït pels participants de l’INTRO 2012 
Inscripcions: Al Servei d’Informació Juvenil de l’Espai Marfà (C. de Baix, 2, 17006, Girona) - 972 
01 02 61 - marfajove@ajgirona.cat 
 
 
TALLER DE MANIPULACIÓ D’EQUIPS D’IL·LUMINACIÓ DE PETIT FORMAT ACTIVITAT 
OPCIONAL 
 
Des de principis de l’any 2010, l’Ajuntament de Girona cedeix a les entitats un equip de llum per 
il·luminar espectacles o actes de petit format. Aquesta jornada ens servirà per aprendre a fer-ne 
un bon ús i així, adquirir les nocions tècniques bàsiques per poder treure’n el millor rendiment.  
Organitza: Espai musical Marfà / Àrea de Joventut – Ajuntament de Girona / Casa de la Música 
Salt - Girona 
Places: 25 
Horari: Dissabte 22 de setembre de les 12 a les 13:45h  
Preu: Gratuït. Cal inscripció prèvia. 
Inscripcions: Al Servei d’Informació Juvenil de l’Espai Marfà (C. de Baix, 2, 17006, Girona) -     972 
01 02 61 - marfajove@ajgirona.cat 
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EINES 2.0 PER A LA PROMOCIÓ DE GRUPS DE MÚSICA  ACTIVITAT OBLIGATORIA 
 
Temàtica: Xarxes socials i eines de la Web 2.0  
Durada: 1 sessió de 4 ó 5 hores  
Resum: En aquesta sessió es veurà el següent: 
 
Què és la web 2.0 i quines eines la conformen. 
Les eines en les que publicar continguts: veurem com s’utilitzen les eines 2.0 que serveixen per 
“penjar” continguts que després seran utilitzats per altres eines. Per exemple: Youtube, Slideshare 
i Flik’r. 
 
Les xarxes socials: veurem principalment com funcionen Facebook i Twitter, quines aplicacions 
ens podrien ser útils per treballar dins d’aquestes xarxes, com podem realitzar concursos i 
promocions i com podem programar missatges de manera que apareguin automàticament en 
aquestes xarxes. 
 
La Web 3.0: veurem com està evolucionant la Web 2.0 per esdevenir el que ja s’anomena la web 
3.0 i que té com a base els dispositius mòbils, la geolocalització i la realitat augmentada. 
Metodologia: els alumnes poden assistir a les classes amb els seus ordinadors portàtils. L’objectiu 
final és que l’alumne aconsegueixi realitzar un pla d’acció basat en eines 2.0 i que el pugui 
executar ell mateix. 
 
Organitza: CONCURS INTRO - AJUNTAMENT DE GIRONA - ESPAI MARFÀ 
Places: 60 
Horari: DIMECRES 12 de setembre de les 17H 
Preu: Gratuït. Cal inscripció prèvia. 
Inscripcions: Al Servei d’Informació Juvenil de l’Espai Marfà (C. de Baix, 2, 17006, Girona) -     972 
01 02 61 - marfajove@ajgirona.cat 
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PREMIS 
 
Una altra novetat que incorpora aquesta nova edició de l’Intro 2012 és el premi. Després de varies 
edicions i, estudiant els diferents concursos que es fan arreu de Catalunya, hem cregut 
redissenyar els premis per tal d’aportar un nou valor afegit interessant per als concursants i 
complir l’objectiu d’assessorar els grups i guiar-los en la seva professionalització o pas a un graó 
més endavant, hem creat una bateria de premis que, de segur, té molta més vigència i interès per 
a aquells que participin: 
 
• El grup guanyador serà premiat amb un assessorament gratuït durant un any 

després del concurs. Així, Link Produccions i La Casa de la Música es comprometen 
a guiar i resoldre qualsevol dubte tècnic, de gestió, administratiu, ajudar a trobar 
concerts i buscar quin és el millor camí per augmentar el públic i l’interès general 
per a la formació. 

 
• El grup guanyador obtindrà una gira de 5 concerts actuant com a guanyadors de 

l’Intro 2012. Els concerts es realitzaran dins de les programacions i actes dels 
pobles i concursos col·laboradors d’aquests anys. (Un dels concerts serà dins de la 
programació de fires 2013. L’organització es compromet a oferir 2 actuacions més 
dins de la programació de diferents espais i festivals de Catalunya. Dates per 
confirmar.) 

 
• Es realitzarà un Pack Promo que inclou totes les eines que, actualment, necessita 

un grup per a la seva promoció:  
 

- L’enregistrament de 2 temes a càrrec d’estudis Ground. 
- Disseny de la imatge corporativa i creació de web/blog a càrrec de l’estudi de disseny: Els 

Altres (www.elsaltres.com) 
- Enregistrament d’un videoclip a càrrec de l’empresa Cromograma 

(www.cromograma.com) 
- Assessorament en el treball per xarxes socials,.  
 
 
*Cal respectar les condicions pactades amb els proveïdors per part de l’organització. 
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JURAT 
 
Manel Rost: 
Harmonicista i cantant de blues i rock’n’roll, nascut a Figueres (Girona) al 1970. Comença a tocar 
l’any 87 i col·labora en la creació de diversos grups empordanesos, destacant la banda de blues-
rock Shark Bubbles Blow. Actualment ha tocat amb més gent de la que és capaç de recordar. Al 
1997 marxa a estudiar musica a la Universitat de North Texas, reconeguda internacionalment pel 
seu departament de jazz. Paralel.lament comença a col·laborar amb bandes de Dallas,TX, 
principalment The Bramhall Brothers, PopsCarter&theFunkmonsters, The Roadside Poets i Mango 
Blue. Al 2001 se’n va a tocar a Memphis,Tennessee on forma part dels Foothill Stompers de 
Richard Johnston (guanyador del International Blues Challenge 2000), Sugar Cookie & the 
Cucarachas (de la coneguda Amy LaVere) i es converteix en un dels musics habituals a Beale 
Street, zona històrica en el mon del blues. Sovint col·labora amb musics de la talla de Roland 
Janes (guitarrista de Jerry Lee Lewis). Memphis el porta a tocar a New Orleans on es guanya el 
sobrenom de “CataloniaSlim”. Actualment canta i toca en el duo de blues Laion Brown & Lenny 
Harper  i en la banda de country-blues Grateful Blues, mentre segueix treballant de music d’estudi 
i roadmanager. 
 
Xevi Cabezas, “Urban”. La seva trajectòria com a MC es va iniciar a finals dels 80 amb Sin 
alcan-c i va continuar amb Discípulos del micro (amb Ariana Puello) i Geronación, una de les 
bandes més destacades del hip hop gironí, amb la que ha gravat tres discos i ha fet diverses gires 
arreu de l’Estat espanyol, Europa i Sudamèrica. Actualment, promou el seu projecte en solitari 
“33” del que properament publicarà un disc. 
 
Miquel Brugués. Membre de formacions com Crit de Boc o Sui Generis, el teclista Miquel 
Brugués va participar a les gravacions de dos discos dels menorquins Ja t’ho Diré –“Moviments 
salvatges” i “Un ram de locura”- i va passar a formar part de la banda en els dos següents “Es 
directe” i “Sueño silencio”. De sòlida formació musical, també ha format part de grups com The 
Canallas, LAP, Free Gees, La Mula, Pappa’s Soul Band, Not Lasting o Bosk i ha col·laborat en 
d’altres com The Dirty Club, Costa 59, Dani Zamora o Ruido. Actualment, dóna classes i toca amb 
les bandes Savats, Black Zoco i Calaveras 8. 
 
Pau Marquès. Actualment es dedica a les arts gràfiques tot i que compta amb una llarga i 
interessant trajectòria musical. Des de 1983, ha estat guitarrista i cantant de diverses bandes 
gironines  com Ibis, Mephist, Swing Sec, Mami Oplins Band, L'Avatraia, Set Jam, Umpah-pah, 
Astun Kiki, Papa Soul Band o Free Gees i ha col·laborat en gravacions d’altres grups com Sui 
Generis, Nou Disseny o Frenètic. Els millors èxits els va obtenir amb Umpah-pah, amb qui va 
rebre el Premi Nacional de la Música el 1993 i el Premi Ondas al millor grup revelació el 1994, 
entre d’altres. A l’entorn musical, també ha estat programador, locutor de ràdio, director artístic del 
Festival Emergent i compositor per a teatre i cinema. 
 
Un membre de l’associació Orella Activa. De la necessitat de remoure consciències i de 
dinamitzar els escenaris gironins, l’any 2000 va néixer a Girona Orella Activa, una associació 
cultural que vol promoure la música. Els seus objectius: lluitar per la dignitat del músic, poder 
actuar com a punt de trobada dels diferents agents que intervenen en la gestió de la música, 
descobrir nous espais i escenaris sonors... 
 
Esteve Marcó, Responsable de comunicació de La Mirona i la Casa de la Música. 
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CRÈDITS I COL·LABORADORS 
 
Organitza: Ajuntament de Girona - Espai Marfà 
Produeix: Link Produccions 
Patrocina: Estrella Damm 
Col·laboradors especials: Estació Jove de Girona, Casa de La Música Popular, Espai Marfà 
 
Concursos Col·laboradors: 
 
Joan Trayter, Figueres 
Salt de Músics, Girona 
Amanida Sound, Vidreres 
Argila Pop, Quart 
Calabutí, La Cellera 
 
Empreses col·laboradores: 
 
Els Altres 
Cromograma 
Estudis Ground 
La Mirona 
 
 


