Giramaresme

és el concurs de música de
l’Alt Maresme, obert a totes les propostes musicals del
moment, que pretén donar una empenta als grups
novells per tal de donar-se a conèixer arreu de la
comarca.
Les propostes són analitzades per un jurat format per
professionals de la música i el grup escollit és el
guanyador d’una gira per diversos pobles del Maresme,
tot sovint, coincidint amb les Festes Majors.

La quarta edició de Giramaresme és una iniciativa dels
Ajuntaments de Sant Pol de Mar, Calella, Pineda
de Mar, Malgrat de Mar, Tordera, Palafolls, Santa
Susanna, Sant Cebrià de Vallalta, Canet de Mar,
Arenys de Mar i Arenys de Munt.

Objectius
1. Proporcionar oportunitats als joves músics del
Maresme per donar a conèixer el seus projecte arreu
de la comarca i promoure nous estils.
2. Compartir escenaris en Festes Majors i concerts de
renom.
3. Difusió dels grups a través de diversos mitjans de
comunicació.
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Els membres del jurat
Àlex Iglesias i els Rosa Luxemburg participaran de la
roda de premsa de presentació del Giramaresme.
Àlex Iglesias, el guitarrista de Wantun, serà un dels
membres del jurat de l’edició 2011. Wantun és un grup
'indie pop rock de Tordera que va quedar finalista
en la segona edició del Giramaresme. En molt poc
temps, aquest grup maresmenc ha començat a
sonar per ràdios i televisions. És un orgull que,
després d’haver fet aquest salt, continuïn
participant al Giramaresme i donant suport als
grups novells que, com ells, comencen a sonar a
la comarca.
Els Rosa Luxemburg són un grup de rock barceloní
de nova fornada. En Pol Fuentes (guitarra i veu),
Iban Rodríguez (bateria), Tomàs Genís (Baix) i
Bernat Lloret (teclats) també participaran com a
jurat d’aquesta edició.
L’Oriol de Soweto serà el darrer membre del jurat.
Soweto és una banda amb influències jamaicanes
nascuts a la vila de Gràcia i que sonen des de fa
molts anys.
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Les bases
Qui hi pot participar?
Tots aquells grups o solistes, residents al
Maresme, de qualsevol estil musical, que no
tinguin contracte discogràfic.
Com participar?
Omplint un formular a www.giramaresme.cat
adjuntant 3 temes en format mp3.
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La data límit per a la inscripció és el 21 d’abril.
Procediment de selecció
Fase 1: Selecció de finalistes
El jurat seleccionarà 8 finalistes, tenint en compte,
la qualitat de la proposta musical i l’originalitat
entre d’altres.
Fase 2: Semifinals
Els 8 finalistes participaran en 2 concerts, on el
públic assistent serà l’encarregat d’escollir els 4
grups classificats. Quatre dels finalistes tocaran el
divendres 3 de juny a Santa Susanna i els quatre
restants ho faran el dissabte 4 de juny a Arenys
de Munt.
Fase 3: Final

4

Els 4 finalistes classificats dels concerts de
semifinals participaran en un darrer concert, l’11
de juny a Calella, on el públic assistent decidirà el
guanyador del Giramaresme 2011.
Premi
El premi consistirà en una gira per diversos pobles
de l’Alt Maresme, remunerada amb un total de
4000€.
A més, tots els grups participants optaran a un
concert de teloners, remunerat amb 300€.
Més informació a
www.giramaresme.cat
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