
BASES
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CABAL MUSICAL és un projecte d’innovació social per a la inclusió, basat en l’acompan-

yament artístic de joves músics que fomenta l’impuls de jove talent musical a la llera del Besòs. 

Els i les participants reben formació, orientació i recursos per convertir les seves inquietuds en 

projectes d’emprenedoria i introduir-se al sector. Es pretén donar suport al talent jove per tal de 

contribuir a la transformació i dinamització dels seus barris i a l’apoderament dels seus habitants.

Per a presentar-se com a candidat al Cabal 2021-23, les inscripcions es faran a través del formula-

ri que trobaran a la pàgina web www.cabalmusical.cat 

La inscripció implica l’acceptació íntegra i incondicional d’aquestes bases:

TERMINIS
Convocatòria oberta del 4 d’octubre al 28 de novembre.

REQUISITS
__Els candidats han de tenir entre 16 i 35 anys.

__La convocatòria està oberta a grups o solistes residents a l’Eix Besòs de Barcelona (Nou Barris, 

Sant Andreu i Sant Martí) i/o als municipis de Sant Adrià de Besòs, Badalona, Santa Coloma de 

Gramenet i Montcada i Reixac. Són residents totes les persones empadronades en algun dels 

barris o municipis del Besòs . 

__Els grups i solistes que es presentin no poden tenir cap contracte discogràfic en vigor.

__No es podran presentar participants d’edicions anteriors del Cabal Musical.

CRITERIS DE SELECCIÓ
__Els candidats han de tenir habilitats musicals.

__Es valorarà tenir formació musical i s’haurà d’especificar.

__S’acceptaran propostes de qualsevol estil musical.

__Es valoraran les composicions pròpies i l’originalitat.

__Es valorarà positivament la vinculació dels integrants al territori (casals de joves, casals de barri, 

centre cívics, entitats...) Durant el procés de selecció es podrà demanar l’acreditació d’aquesta 

vinculació.

CONDICIONS
__La inscripció és gratuïta.

__El programa dura 18 mesos.
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__Es requereix disponibilitat, compromís i dedicació. Un cop seleccionat, el participant del Cabal 

Musical es compromet a:

| Assistir a un mínim del 80% de les formacions. El calendari de les formacions és de des-

embre de 2021 a juny de 2022 i representen un total de 75h. Tindran lloc els dissabtes, 

de manera setmanal. En cas de no poder assistir presencialment, de manera justificada, 

el participant podrà accedir a la formació de manera online.  L’accés online no podrà 

superar el 50% de les sessions.

| Assistir a les mentories. Les sessions musicals amb el mentor (assajos, composició, etc.) 

es pactaran entre les dues parts buscant el dia, horari i lloc idoni per a tots. El calendari 

d’aquestes sessions serà entre el febrer de 2022 i el maig de 2023.

| Assistir a la preparació i gravació d’un EP. Aquestes sessions es portaran a terme entre 

el juny i el novembre de 2022. Els dies i horaris es pactaran amb l’estudi de gravació, el 

mentor i el participant.

| Assistir a la realització d’una sessió de fotografies. Aquestes sessions es realitzaran 

entre el setembre i el novembre de 2022. Els dies i horaris es pactaran entre el fotògraf i 

el participant.

| Assistir a la realització d’un videoclip. Aquestes sessions es realitzaran entre el setem-

bre i  el novembre de 2022. Els dies i horaris es pactaran entre el professional audiovi-

sual i el participant.

| Assistir a la realització d’una pràctica sociocultural. Es realitzarà entre el setembre i el 

desembre de 2022.

| Es requereix compromís del/a participant durant les diferents etapes de contractació, 

promoció i distribució tant en l’àmbit musical com sociocultural.

| El seguiment de tots aquests punts es farà mensualment. L’incompliment pot compor-

tar l’abandonament del projecte.

JURAT
El jurat del Cabal Musical estarà format per professionals del sector de la Música, tècnics dels 

diferents ajuntaments de Barcelona, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Badalo-

na, Montcada i Reixac i del Consorci del Besòs, i professionals del Taller de Músics. Els candidats 

preseleccionats realitzaran una audició i entrevista per a la seva selecció definitiva.

RESOLUCIÓ
Es contactarà amb tots els participants inscrits per comunicar el resultat. En el cas de ser prese-

leccionat, l’audició i l’entrevista es realitzaran el 10 i 11 de desembre al Taller de Músics Escola 

Superior d’Estudis Musicals (ESEM). 



Gestiona:


