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Direcció 
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Obert a joves d’entre 16* i 29 anys que tinguin una certa 
noció musical i/o coral. 

Un cop rebudes totes les sol·licituds, per tal de garantir el 
bon funcionament del projecte es farà una audició als aspi-
rants que l’organització consideri convenient d’acord amb 
els criteris musicals establerts pels directors del projecte. 
Segons aquests mateixos criteris, l’organització es reserva 
el dret de considerar aptes els aspirants als quals no creu 
que sigui necessari fer-los una audició. Les persones convo-
cades expressament a l’audició hauran de dur preparat un 
d’aquests temes:
 

Les audicions tindran lloc a CaixaForum Barcelona els dies 
28 i 29 de març de 2020, entre les 10 i les 20 h.

En cas que el nombre de sol·licituds sigui superior 
al de les places disponibles, es farà un sorteig davant 
de notari que determinarà, de manera aleatòria, les 
persones admeses i les que restaran en llista d’espera.

La participació definitiva en aquest projecte es comunicarà 
per escrit a partir de l’1 d’abril de 2020. 

*Els menors d’edat que finalment siguin seleccionats hauran de presentar 
la corresponent autorització de participació signada pels pares o tutors 
legals abans de l’inici dels assajos.

Drets de participació: 20 €

Aquest import inclou els assajos i tots els materials necessa-
ris per poder participar als concerts.

El pagament s’haurà de fer efectiu quan l’organització 
comuniqui la participació definitiva a aquest projecte i, 
en qualsevol cas, abans del 19 d’abril de 2020.

Data límit d’inscripció: 16 de març

Dies d’audicions: 28 i 29 de març

Comunicació de  
la participació: A partir de l’1 d’abril

Data límit de pagament: 19 d’abril

Inici dels assajos: 16 de maig

Assajos pregenerals: 27 i 28 de juny – Grup 1 
4 i 5 de juliol – Grup 2

Assajos generals: 30 de juny – Grup 1 
7 de juliol – Grup 2

Concerts: 1 i 2 de juliol – Grup 1
8 i 9 de juliol – Grup 2

Formulari on-line
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Tens entre 16 i 29 anys?
Et sorprens a tu mateix cantant  
com la Beyoncé? 
O ets més de l’estil de Bruno Mars?
Qualsevol cançó de Michael Jackson 
és bona per fer el moonwalk? 
Pop Rock Hits està pensat per a tu!

Pop Rock Hits és un nou concert 
participatiu organitzat per ”la Caixa” en el 
qual tindràs l’oportunitat d’interpretar els 
èxits del pop rock més actual formant part 
d’un gran cor, com també alguns dels temes  
més emblemàtics de tots els temps.

Juntament amb la resta de participants  
i durant diversos caps de setmana, 
assajaràs sota la direcció de Gerard Ibáñez, 
Marc Codony i Daniel Anglès. Després 
d’aquest intens treball de preparació, 
pujaràs a l’escenari de CaixaForum 
Barcelona i formaràs part d’una gran 
espectacle al costat de músics i intèrprets 
professionals de reconegut prestigi.

Si t’agrada cantar, no ho dubtis!  

Et pots apuntar a Pop Rock Hits  

fins al 16 de març i formar-ne part!

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ

DRETS DE PARTICIPACIÓ

noies

nois

RESUM DE DATES

Viva la Vida: partitura – base instrumental
Euphoria: partitura – base instrumental

Eye of the Tiger: partitura – base instrumental 
When I was your man: partitura – base instrumental

https://cloud.news.obrasociallacaixa.org/form1?idf=PopRockHits2020&lang=ca
https://obrasociallacaixa.org/documents/10280/1071447/partitura_viva_la_vida.pdf
https://obrasociallacaixa.org/documents/10280/1071560/viva_la_vida_instrumental.wav
https://obrasociallacaixa.org/documents/10280/1071447/partitura_euphoria.pdf
https://obrasociallacaixa.org/documents/10280/1071560/euphoria_instrumental.wav
https://obrasociallacaixa.org/documents/10280/1071447/partitura_eye_of_the_tiger.pdf
https://obrasociallacaixa.org/documents/10280/1071560/eye_of_the_tiger_instrumental.wav
https://obrasociallacaixa.org/documents/10280/1071447/partitura_when_i_was_your_man.pdf
https://obrasociallacaixa.org/documents/10280/1071560/when_i_was_your_man_instrumental.wav


Un cop comunicada la participació al projecte, els candidats seleccionats rebran el material per preparar de cara 
als assajos durant el mesos de maig, juny i juliol a CaixaForum Barcelona. Caldrà portar treballat tot el repertori 
prèviament.

És imprescindible que els participants assisteixin a totes les sessions de treball planificades.

Els concerts formen part de la programació de les Nits d’Estiu 2020 de CaixaForum Barcelona.

Tots els participants han d’autoritzar el tractament de les seves dades personals per part de la Fundació Bancària ”la Caixa” en els termes con-
crets dels quals se’ls informa en el procés d’inscripció on-line. Així mateix, tots els participants autoritzen, amb caràcter gratuït, l’ús de la seva 
imatge per part de la Fundació Bancària ”la Caixa” en relació amb les fotografies i/o gravacions que puguin proporcionar i/o que es puguin 
captar d’ells durant la seva participació en el projecte, que per la seva naturalesa inclou actuacions, proves i activitats (en alguns casos, grupals), 
per difondre’l, amb caràcter gratuït, sense limitació temporal ni territorial, i per qualsevol mitjà o suport que es pugui emprar en aquesta difusió. 
A l’efecte oportú, s’informa també els participants que la imatge és una dada personal sotmesa al document de tractament de dades adjunt al 
formulari d’inscripció on-line.

SESSIONS DE TREBALL

CALENDARI POP ROCK HITS BARCELONA

Dissabte 16 de maig De les 16 a les 20 h

ASSAJOS TOTS ELS  
PARTICIPANTS 

Diumenge 17 de maig De les 10 a les 14 h

Dissabte 23 de maig De les 16 a les 20 h

Diumenge 24 de maig De les 10 a les 14 h

Dissabte 6 de juny De les 16 a les 20 h

Diumenge 7 de juny De les 10 a les 14 h

Dissabte 20 de juny De les 10 a les 14 h

Diumenge 21 de juny De les 10 a les 14 h

Dissabte 27 de juny De les 16 a les 20 h
ASSAJOS  

PREGENERALS 

GRUP 1

Diumenge 28 de juny De les 10 a les 14 h

Dimarts 30 de juny A les 20 h ASSAIG GENERAL

Dimecres 1 de juliol A les 22 h 1r CONCERT             

Dijous 2 de juliol A les 22 h 2n CONCERT        

Dissabte 4 de juliol De les 10 a les 14 h
ASSAJOS  

PREGENERALS    

GRUP 2

Diumenge 5 de juliol De les 10 a les 14 h

Dimarts 7 de juliol A les 20 h ASSAIG  
GENERAL

Dimecres 8 de juliol A les 22 h 1r CONCERT

Dijous 9 de juliol A les 22 h 2n CONCERT

Les sessions de treball tindran lloc a: 
CaixaForum Barcelona
Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8
08038 Barcelona

Per a qualsevol dubte o qüestió relativa a aquest concert 
participatiu, pots contactar amb:

Servei d’Informació de ”la Caixa”
De dilluns a divendres, de 9 a 17 h
www.lacaixa.org




