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Concurs de bandes Revoluciona’t 
El Concurs de bandes Revoluciona’t és un projecte de la Joventut Comunista de Catalunya              
que té com a objectiu crear un espai segur d’oci alternatiu, polititzat i sa. Durant la primavera                 
i l’estiu de 2019 tindrà lloc la seva primera edició i amb tal de garantir aquests ideals,                 
assentem les següents bases, que han estat reformulades, que tots i totes les participants              
han d’estar disposats/des a complir: 

Bases del concurs 

1. Descripció 
El concurs de bandes Revoluciona’t d’aquest 2019 disposa de dues etapes, la 1ª etapa és el                
concurs on competiran les bandes que s’hagin inscrit. Finalment la banda guanyadora            
tocarà a la Festa Realitat el dissabte 6 de Juliol després del grup principal, Ebri Knight, a la                  
2ª etapa del concurs.  
 

2. Premi 
La banda guanyadora del concurs rebrà com a premi tocar després de la banda principal a                
la Festa Realitat, Ebri Knight; un pack de marxandatge de la Joventut Comunista de              
Catalunya (bossa+llibres+xapes+samarreta) i una consumició de menjar i beguda a la           
mateixa festa. Les bandes finalistes que quedin en segon i tercer lloc també tindran              
consumició gratuïta. 
 

3. Participació 
El grup ha d’inscriure’s al concurs mitjançant el formulari que es troba a la nostra web. La                 
data màxima d’inscripció és el dimecres 5 de juny. 
El sistema de votació es regirà de base segons la consumició, amb cadascuna d’aquestes              
es donarà un tiquet per a poder votar entre les bandes participants, aquest format pot variar                
als concursos territorials, però regirà a la final. 
Cada banda disposarà d’aproximadament 30 minuts per tocar al concurs i a la final              
(extensibles a 45 minuts), i disposarà de 45 minuts al concert de la Festa Realitat. 
 

4. Comportaments 
Com a espai comunista i amb coherència amb el nostre protocol antiagressions (que podeu              
consultar aquí), quedaran expulsats grups que interpretin lletres masclistes o lgtbfòbiques o            
que porten a terme aquestes actituds en els concursos. 
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