
Ets músic i t’agradaria actuar 
a CaixaForum? Presenta’t a la 
convocatòria per a actuacions 
musicals d’aquest any!
Amb l’esperit d’oferir una plataforma a noves idees o nous grups, 
s’obre una nova convocatòria de ”la Caixa” per a intèrprets de 
tots els estils musicals.

La convocatòria l’organitza i promou la Fundació Bancària  
”la Caixa”, amb domicili a Palma (Illes Balears), a la plaça  
de Weyler, 3, amb codi postal 07001 i NIF G-58899998  
(Obra Social ”la Caixa”).

CONVOCATÒRIA PER  
A ACTUACIONS MUSICALS  
A CAIXAFORUM



CONDICIONS  
DE PARTICIPACIÓ 

• La convocatòria s’obre a formacions d’1 a 3 components, majors d’edat, de tots 
els estils musicals.

• No es permeten variacions en els components. La proposta que es presenta és la 
que se selecciona, i no s’accepten alteracions en la composició de la formació ni 
en qualsevol de les altres característiques de la proposta.

• La selecció la duu a terme un jurat de professionals en l’àmbit de la música. Es 
té en compte la qualitat, l’atractiu i la diversitat de propostes, i es dona prioritat 
a les propostes sense necessitats d’amplificació. Queden excloses les propostes 
que no impliquin estrictament la interpretació de la música en directe.

• Només és possible apuntar-se a la convocatòria d’un dels centres CaixaForum. 
Entre les sol·licituds rebudes, se seleccionarà un nombre limitat de grups per  
a cada centre.

• En cap cas es pagaran despeses de desplaçament o cap altre tipus de despesa.

QUÈ OFEREIX L’OBRA SOCIAL ”LA CAIXA”  
ALS SELECCIONATS 
• La possibilitat d’actuar, d’una manera retribuïda (150 € bruts per músic i dia), 

en la programació de música de CaixaForum de l’any 2019 (Nits d’estiu, Nit dels 
museus,...). 

• Cada proposta seleccionada actuarà, un dia determinat, en un dels espais de  
CaixaForum, en format de diverses intervencions breus o en format de concert 
una mica més extens. El programa d’aquestes intervencions podrà repetir-se o 
variar cada vegada.

DOCUMENTACIÓ
1. Formulari d’inscripció i document de tractament de dades personals firmats  

(per cada component del grup), escanejats (en un sol arxiu).
2. Dues gravacions diferents d’un total de 5 minuts, en arxiu sonor descarregable  

o enllaç a internet, que incloguin alguna de les obres del programa que es  
proposa per a l’actuació. La gravació ha de ser amb els mateixos components 
que es presenten a la convocatòria.

3. Proposta del programa que es vol interpretar (d’un màxim de 20 minuts de  
durada). 

4. Biografia del grup i de cadascun dels components.
5. Fotografia digital del grup.
6. Necessitats tècniques de la proposta. 

 
Aquesta documentació s’ha d’introduir a través de Portal de convocatòries  
abans de l’1 de març. 
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https://www.convocatoriaslacaixa.org/Convocatorias/


CALENDARI
Data final de la inscripció 
1 de març 

Comunicació de la decisió del jurat 
A partir de l’1 d’abril 

Dates de les actuacions 
A determinar durant l’any, segons la programació de cada CaixaForum. 

L’Obra Social ”la Caixa” és qui proposarà la data d’actuació a cada grup seleccionat, 
i elaborarà un calendari en coordinació amb la pròpia programació i els grups.
 
Per la seva banda, els grups seleccionats es comprometen a avisar de qualsevol 
falta de disponibilitat sobrevinguda de qualsevol dels membres amb la màxima 
antelació possible. 

IMATGE I PROPIETAT  
INTEL·LECTUAL
Tots els components del grup declaren que són titulars dels drets de propietat  
intel·lectual i/o que estan degudament autoritzats per presentar el programa a 
aquesta convocatòria (inclosa la gravació, biografia i fotografia) i a interpretar-lo  
en cas de resultar seleccionats, sense que aquesta presentació i interpretació  
vulneri cap compromís previ ni drets de tercers de cap tipus.

Tots els components del grup autoritzen l’ús de la seva imatge a l’Obra Social  
”la Caixa”, incloent-hi la difusió de les fotografies i biografies proporcionades per  
a la difusió de la convocatòria i programació musical de CaixaForum, gratuïtament, 
sense limitació temporal ni territorial, i per a qualsevol mitjà o suport que l’Obra  
Social ”la Caixa” empri en aquesta difusió. Als efectes oportuns, s’informa als com-
ponents que la imatge és una dada personal sotmesa al document de tractament  
de dades adjunt al formulari d’inscripció. 

S’informa que els grups seleccionats signaran un contracte amb l’Obra Social  
”la Caixa” que regularà amb més detall aquests aspectes i d’altres relatius a la  
seva prestació de serveis a la programació musical de CaixaForum.

L’incompliment de qualsevol dels requisits i/o de qualsevol altre punt de les  
bases pot comportar l’exclusió del grup presentat.
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