
BASES OPERACIÓ MANANI 2009 

 

1. OBJECTE 
Difondre la feina dels grups locals de la comarca del Garraf. 
Seleccionar dos grups per què actuïn al Manani 2009. 
Queden exclosos els grups de versions. 
 

2. DESTINATARIS 
Grups de la comarca del Garraf. 
Caldrà que com a mínim un 50% del grup sigui d’aquesta demarcació. 
S’acceptarà tot tipus d’estils dintre de la música moderna. 
El grups que es presentin no poden tenir un contracte discogràfic en vigor. 
Els grups podran expressar-se en qualsevol llengua. 
Es valorarà positivament els grups que s’expressin en Català. 
Els grups guanyadors no podran realitzar cap altre concert durant els actes de Festa 
Major de Vilanova i la Geltrú. 
No es podran presentar grups que hagin actuat en alguna de les passades edicions del 
Manani Rock 
L’organització es reserva el dret a excloure en qualsevol moment el grup o grups que no 
acompleixin aquests requisits. 
Els grups seleccionats, hauran d’estar disponibles per enregistrar el programa els dies 5, 
6, 7 i 8 de maig per la tarda. 
 

3. INSCRIPCIÓ 
Els grups interessats hauran d’omplir i presentar un formulari (que es podrà descarregar 
de la web del Manani www.mananirockfm.com),  juntament amb un CD amb almenys 
tres temes propis representatius del seu repertori. 
El període per presentar les propostes serà fins el 8 d’abril  inclòs, a la recepció de 
l’edifici Neàpolis, ( Rbla. Exposició,   69 - Vilanova i la Geltrú ) en horari d’oficines. 
 

4. PRESELECCIÓ 
De tots els participants s’escolliran 8 grups finalistes que participaran al programa de 
Canal Blau TV “Operació Manani”, on interpretaran tres cançons i seran entrevistats. 
Les votacions per escollir els dos grups vencedors es repartiran de la següent manera: 
 -Vots del públic via SMS al programa de televisió (50%) 
 -Vots del Jurat (50%) 
Es seleccionaran com a jurat tres persones de la comarca relacionades amb el mon de la 
música. 
 

5. PREMI 
Els dos  grups guanyadors, tocaran el dia 4 d’agost al Manani 09 i rebran 300 € en 
efectiu. 
 

6. OBSERVACIONS 
Els materials presentats no es retornaran i passaran a ser propietat del Manani. 
L’organització es reserva el dret de modificar els terminis i bases del concurs. 



L’organització es reserva el dret de declarar el concurs desert 
Qualsevol aspecte no previst a les bases serà resolt pels organitzadors. 
El fet de participar-hi pressuposa l’acceptació d’aquestes bases. 
Es tindrà en compte el compromís, la seriositat i puntualitat dels grups pel bon 
funcionament del concurs i dels concerts. 
Si els finalistes o els guanyadors del concurs renuncien a l’actuació, aquesta es 
traspassaria al grup que hagués quedat classificat darrera seu. 
Totes les decisions que prengui el jurat seran inapel·lables i aniran en consonància amb 
els criteris de valoració del jurat. 
 

7. OBLIGACIONS 
Els participants acceptaran la publicació de les seves cançons en qualsevol mitjà de 
comunicació de la comarca que els organitzadors considerin oportuna. 
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