
      
 
 
BASES PER SELECCIONAR DJ’S PER PUNXAR A LA 15a 
FESTA DE LA JOVENTUT D’ANDORRA LA VELLA 2019 
 
Introducció 

 
Un any més el Servei de Joventut del Comú d’Andorra la Vella organitza la 
Festa de la Joventut d’Andorra la Vella, que tindrà lloc el dissabte 1 de juny.  
 
La festa, tindrà lloc de les 21 h de dissabte a la 1 h de la matinada de diumenge 
al Pavelló Esportiu de l’Estadi Comunal d’Andorra la Vella, en col·laboració 
amb l’emissora de ràdio Flaix FM Andorra. 
 
La Festa de la Joventut d’Andorra la Vella sempre ha volgut promocionar els 
joves músics del país i aquest 2019 es vol continuar en la mateixa línia fent, per 
vuitè any consecutiu, una selecció de Dj’s que actuaran a la festa, a la cabina 
Flaix FM.  
 
 
Bases 

 
Podran participar-hi Dj’s amateurs d’entre 15 i 21 anys d’edat – complerts 
abans del 30 de maig 2019.  
S’acceptarà la participació de duos (dos Dj’s) 
 
Per als menors d’edat es requerirà l’autorització dels pares o dels tutors. 
Tots els participants a la selecció de Dj’s hauran de ser posseïdors del Carnet 
de La Central. 
 
Els participants hauran de presentar una maqueta en format CD o USB (Wav o 
MP3 a 128 kbps de qualitat mínima), d’un temps d’entre 50 a 60 minuts de 
duració de música dance, llatí, tropical, house, progressiu, tecno, trance, dub 
step i les seves variants. 
 
Els CD o USB s’hauran d’enviar o lliurar personalment a: 
 
FLAIX FM ANDORRA  
Av. del Fener 11-13, 1er 3ª (Ed ELAND Unió) d’Andorra la Vella 
Telèfon: 862288  
 
Les maquetes hauran d’anar acompanyades del full d’inscripció. En el full 
d’inscripció caldrà indicar també quin software o material Dj s’ha utilitzat per a 
realitzar la sessió. 
 
La inscripció és gratuïta.  
 



      
 
El període per inscriure’s i entregar la maqueta s’obre el 5 de maig i es tancarà 
a les 17 h del dimecres 28 de maig. 
 

 
Selecció 

 
 
D’entre totes les maquetes rebudes, l’organització seleccionarà les més 
adequades a l’objectiu de la Festa. 
 
De tota manera, les sessions que presentin uns estils musicals no adequats per 
a aquesta Festa, però que puguin ser vàlides per a d’altres esdeveniments, 
seran tingudes en compte per a altres projectes de futur. 
 
Només entraran en el procés de selecció aquelles maquetes que hagin fet la 
inscripció correctament i dins del termini establert. 
 
L’organització valorarà la qualitat sonora de les maquetes presentades. 
 
Les propostes seleccionades en rebran notificació el 28 de maig. 
 
L’organització es reserva el dret de NO seleccionar cap maqueta si la qualitat 
no és la que es requereix. 
 
 
Seleccionats 

 
 
En el cas que hi hagi seleccionats, aquests  actuaran el dissabte 1 de juny del 
2019 a l’hora que els indiqui l’organització de l’esdeveniment, al Pavelló 
Esportiu de l’Estadi Comunal d’Andorra la Vella, entre les 21 hores de dissabte 
i la 1 h de la matinada de diumenge. 
 
L’organització determinarà els horaris exactes de cada actuació.  
El dissabte a la tarda es faran les proves de so. 
 
Els seleccionats no rebran cap compensació econòmica 
 
 
 
Procés de selecció 

 
Els responsables musicals de FLAIX FM ANDORRA seran els encarregats de 
valorar i seleccionar els Dj’s que es presentin al certamen. 
 



      
L’equip de Musicals de FLAIX FM ANDORRA valorarà l’estil, la professionalitat, 
la tècnica i la selecció musical realitzada. Es valorarà que la sessió que es 
presenti al certamen estigui pensada per a l’objectiu que es busca (ambientar 
musicalment la Festa de la Joventut) i, per tant, s’adapti al públic al que es vol  
arribar. L’organització no busca l’exhibició personal d’un Dj sinó Dj’s que s’hi 
puguin desenvolupar bé. 
 
La selecció pot quedar deserta. 
 
 
Altres 

 
L’organització és reserva el dret de modificar les presents bases. 
 
L’organització podrà utilitzar les maquetes que s’entreguin, per radiar-les o 
penjar-les al lloc web de l’emissora de ràdio. També podrà utilitzar les imatges 
que es gravin durant la Festa per fer-ne difusió a les xarxes socials o en webs. 
 
La inscripció suposa la total acceptació d’aquestes bases. 
 
 
Per a més informació 

 
FLAIX FM ANDORRA 
Telèfon: 862288 o whatsaap: 34 64 64 
 
 
SERVEI DE JOVENTUT DEL COMÚ D’ANDORRA LA VELLA 
La Central- Parc Central d’Andorra la Vella 
Telèfon: 730 007 
Whatsapp: 611842 

lacentral@comuandorra.ad 

mailto:lacentral@comuandorra.ad


                         
    

      
Inscripció al procés de selecció dels Dj’s que punxaran a la Festa de la Joventut 

d’Andorra la Vella 2019 acompanyant els Dj’s de Flaix FM 
 

Dj 1 
 
Nom: _________________________________________________________________________   

Cognom:_______________________________________________________________________ 

Data de naixement:___________________________________ Edat:_______________________ 

Telèfons:  mòbil: _______________________________    fix:______________________________ 

Adreça electrònica:_______________________________________________________________  

Dj 2 
 
Nom: _________________________________________________________________________   

Cognom:_______________________________________________________________________ 

Data de naixement:___________________________________ Edat:_______________________ 

Telèfons:  mòbil: _______________________________    fix:______________________________ 

Adreça electrònica:_______________________________________________________________ 

 

Altres dades 

Nom artístic:____________________________________________________________________ 

Format de la sessió presentada:    USB      CD     Altres:_____________________________    

Duració de la sessió:__________ minuts   

Quin software o material Dj s’ha utilitzat per realitzar la 

sessió :_____________________________________________________________________ 

 Estic assabentat/da de les bases d’aquest concurs, i que la participació en aquest comporta en 
cas d’estar entre les propostes seleccionades, l’actuació en el concert de la Festa de la 
Joventut, la nit del dissabte 01/06/19. 

  Autoritzo al Servei de Joventut del Comú d’Andorra la Vella a:  
Segons la llei 15/2033 sobre Protecció de dades, que les dades d’aquesta butlleta entrin a 
formar part de la base del Comú d'Andorra la Vella i siguin utilitzades amb finalitats de 
caràcter informatiu i  estudis estadístics. En qualsevol moment el titular de les dades 



                         
    

confidencials podrà exercir el dret d’accés a les seves dades, el dret de rectificació d’aquestes 
i el dret de supressió mitjançant la sol·licitud adreçada al Comú d'Andorra la Vella.  

 
 
 
Signatura: Andorra la Vella el           /         / 2019 

 
En cas de ser menor d’edat cal omplir l’autorització següent: 
 
 
El sotasignant......................................................................................................................................, 

autoritzo al meu fill/a........................................................................................................................., 

amb núm. Passaport/DNI ..................................., a participar en aquest procés de selecció i en cas 

de ser seleccionat a actuar el 1 de juny del 2019 a la Festa de la Joventut. 

Telèfons de contacte ........................................................................................................................... 

 

Signatura dels pares o tutors 
 


