
 

  

                                                  Concurs de Música Jove de Sant Martí 

Aquest any se celebra la cinquena edició del concurs musical “Amplifica’t”.  L’Amplifica’t va néixer 

l’any 2013 un suggeriment de l’àrea de joventut del districte de Sant Martí als centres cívics del 

mateix districte.  

L’objectiu d’aquest concurs és promoure i donar a conèixer els grups que s’estan iniciant a l’àmbit 

musical. D’aquesta manera, s’inicia un circuit musical entre joves que possibilita la coneixença 

d’aquests grups novells.  

La primera edició, l’any 2013, no es va enfocar com un concurs sinó com una manera de què els 

diferents grups musicals es donessin a conèixer als altres centres cívics dels barris del districte.  

En veure l’èxit que va tenir, va sorgir la idea de fer-ho com un concurs on hi hagués premis i 

guanyadors. Així doncs, l’any 2014 es va establir un format que encara es manté avui dia: de totes 

les propostes que arriben, se n’escullen vuit. Es fan dos semifinals amb quatre grups cadascuna. Dos 

grups de cada semifinal passen a la final on hi ha diferents premis. En aquesta última fase, quatre 

grups de música competeixen entre ells per ser els guanyadors.  

Els criteris de selecció d’aquests grups són l’originalitat de la proposta així com la seva qualitat. 

També es valora que siguin grups novells. Un dels requisits és que cap membre del grup pot  tenir 

més de 30 anys i, a més, el 60% dels membres hauran de ser menors de 22 anys. 

Des de l’any 2014, els grups guanyadors i els grups que queden en segon lloc obtenen premis  en 

forma de val per utilitzar en diferents botigues musicals especialitzades.  

Aquest any, la primera semifinal és el 17 de març al centre cívic Parc-Sandaru i, la segona, el 24 de 

març al centre cívic Besòs. La final serà una setmana després, el dia 31 de març, al centre cultural La 

Farinera del Clot.  

Es pot enviar un enllaç amb un mínim de 3 maquetes fins al 31 de gener al correu: 

amplificatstmarti@gmail.com, juntament amb la fitxa d’inscripció del grup, una fotografia recent i 

una autorització dels drets d’imatge. Per obtenir tots els documents i per més informació es pot 

consultar el blog: www.amplificatstmarti.wordpress.com.  

En el següent enllaç es poden veure els videoclips dels grups que es van presentar i van anar a 

semifinals a la passada  edició que celebrada al centre cívic Besòs: 

https://www.youtube.com/watch?v=BwO1NqHuTsw&list=PLOcR2NM76hSVnQvato_fwBmM2vRIIKx

bk&index=5 
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A continuació, mostrem fotografies dels grups que es van presentar a la passada edició de 

l’Amplifica’t: 

El primer classificat va ser el grup “Malvenidos”: 

 

 

El segon classificat va ser “Liar Desire”: 

 

 

Aquí podem veure fotos de tots els grups junts: 

 


