BASES DE PARTICIPACIÓ 14a NIT DE LA RATAPINYADA
(8 novembre 2013, barri Puig Sant Pere)

PRESENTACIÓ

Us informam que el proper divendres 8 de novembre de 2013 de 19 a 23h es durà a terme a
diferents indrets de la barriada de Puig de Sant Pere de Palma la 14a edició de la Nit de la
Ratapinyada, una iniciativa del Servei de Dinamització de Joves Dinamo de l’Àrea de Joventut de
l’Ajuntament de Palma. Una iniciativa d’oci que promou hàbits de vida saludable per a joves
sensibilitzada en desenvolupar activitats de dinamització per a joves i basades en donar resposta a
les seves necessitats.

COM PARTICIPAR A LA NIT DE LA RATAPINYADA?
En aquesta edició, el programa d’activitats serà el següent:

A. CONCURS DE GRUPS DE MÚSICA
B. ACTUACIONS DE BALL
C. ESPAI D’ARTS
D. TALLERS D’ENTITATS I GRUPS DE JOVES
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A. CONCURS DE GRUPS DE MÚSICA:

Requisits: Els membres del grup han de tenir tots entre 16 i 30 anys. En els casos que els
integrants siguin menors d’edat hauran de dur signada l’autorització del pare/mare/tutor legal.
La majoria dels integrants han de ser de Palma (més 50%). El concurs estarà obert a qualsevol
tipus d’estil musical.

Inscripció: El període d’inscripció és del 15 al 17 d’octubre 2013. La selecció dels participants es
farà per ordre d’inscripció als serveis de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Palma (Casals de
Joves, Palma Jove i/o a través dels dinamitzadors/res del servei Dinamo) i es farà efectiva sempre
que adjunti tota la documentació necessària:
-

Fitxa de grup amb les dades dels membres, signatura de compromís del grup i document
adjunt amb el repertori de 20 min i altres dades.

-

Fitxa individual de participant emplenada correctament (signatura del participant i
autorització en casos de menors d’edat)

-

Breu biografia amb maqueta (disponible en CD, my space o similar).

-

Logotip del grup (en cas de tenir)

L’organització es posarà en contacte amb els grups abans de dia 4 de novembre del 2013 per
confirmar la participació

Selecció i organització: L’ordre d’actuació dels grups es farà per sorteig amb la presència d’un
representant de cada un dels grups participants. La prova de so la farà el grup que actuí en
primer lloc. Les actuacions seran de 20 minuts per grup de 19 a 23h, per tant, la participació serà
màxim 8 grups de música.

Premi i selecció grup guanyador: El grup de música que obtingui més vots per part del públic
assistent quedarà seleccionat per actuar dins el programa de festes de Sant Sebastià de Palma.
Durant la celebració de la 14a Nit de la Ratapinyada el públic podrà votar al grup que consideri
guanyador, presentant el seu DNI. Cada persona només podrà emetre una sola votació. Al
finalitzar les actuacions es farà públic el nom del grup guanyador.
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El grup amb més votació popular tindrà la possibilitat d’actuar en el marc de les festes de Sant
Sebastià al gener 2014, el patró de Palma.

Recursos que aporta l’organització: L’Ajuntament de Palma aportarà els següents recursos i
infraestructura:
- escenari 10x5 m
- potència
- 4 focus
- 1 bateria
-1 ampli de baix i 1 ampli de guitarra
- 3 micros
- tècnic de so
- Difusió mitjançant cartells, xarxes socials, etc amb el nom i/o logotipo del grup
La resta ho hauran d’aportar els grups de música participants.
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B. ACTUACIONS DE BALL:
Requisits: Els joves o grups de joves que vulguin participar han de tenir entre 16 i 30 anys. En els
casos que els integrants siguin menors d’edat hauran dur signada l’autorització del pare/mare/tutor
legal. La majoria dels integrants han de ser de Palma (més 50%). La participació estarà obert a
qualsevol tipus d’estil musical.

Inscripció: El període d’inscripció és del 15 al 17 d’octubre 2013. La selecció dels participants es farà
per ordre d’inscripció (Casals de Joves, Palma Jove i/o a través dels dinamitzadors/res del servei
Dinamo) i es farà efectiva sempre que adjunti tota la documentació necessària:
-

Full inscripció del grup amb les dades de tots els membres (signatura de compromís)

-

Fitxa individual de participant emplenada correctament (signatura del participant i

autorització en casos de menors d’edat)
-

Breu biografia amb maqueta (disponible en CD, my space o similar).

-

Repertori d’actuació de màxim 10 min

-

Logotip del grup (en cas de tenir)

L’organització es posarà en contacte amb els grups abans del dia 4 de novembre del 2013 per
confirmar la participació .

Selecció i organització: L’ordre d’actuació dels grups es farà per sorteig amb la presència d’un
representant de cada un dels grups participants. Les actuacions seran màxim de 10 minuts per grup
de 19 a 23h, per tant, la participació serà màxim 15 grups de ball.

Recursos que aporta l’organització: L’Ajuntament de Palma aportarà els següents recursos i
infraestructura:
- escenari 8x4 m
- potència
- 2 focus
- equip de so: taula de mescles, portàtil, 4 altaveus, 1 micròfon
- Una carpa de vestuari
- Difusió mitjançant cartells, xarxes socials, etc amb el nom i/o logotip del grup
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C.

ESPAI D’ARTS: mostra d’arts (fotografia, pintura, escultura,

còmic, curtmetratges ...)

Requisits: Els joves o grups de joves artistes han de tenir entre 16 i 30 anys i ser de Palma. Els menors
d’edat hauran dur signada l’autorització del pare/mare/tutor legal. La participació estarà obert a
qualsevol tipus d’estil artístic.

Inscripció: El període d’inscripció és del 15 al 17 d’octubre 2013 i es farà per ordre d’inscripció (Casals
de Joves, Palma Jove i/o a través dels dinamitzadors/res del servei Dinamo) i es farà efectiva sempre
que adjunti tota la documentació necessària:
-

Fitxa individual de participant emplenada correctament (signatura del participant i

autorització en casos de menors d’edat)
-

Breu trajectòria artística (CV)

-

Repertori d’obres a exposar

-

Logotip del grup (en cas de tenir)

Selecció i organització: La selecció de les obres i dels participants es realitzarà mitjançant una reunió
en el mes d’octubre la qual es comunicarà als artistes inscrits i seleccionats per a que participin en
aquesta.

Recursos que aporta l’organització: L’Ajuntament de Palma aportarà els següents recursos i
infraestructura:
-

sales i pati del Casal de joves Ciutat Antiga

-

Projector, material per exposar (consultar amb l’organització)

-

Difusió mitjançant cartells, xarxes socials, etc amb el nom i/o logotip del grup
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D. TALLERS

D’ENTITATS I GRUPS DE JOVES: totes aquelles associacions juvenils, grups de

joves i/o entitats que no són pròpiament juvenils però que treballen amb joves tenen l’oportunitat
de poder participar a la Nit de la Ratapinyada per donar-se a conèixer als joves.

Requisits: Les associacions juvenils, grups de joves o entitats que vulguin participar han de tenir seu
i/o àmbit d’intervenció a Palma i entre els seus objectius estigui l’oci i el temps lliure dels joves. Les
persones responsables de dur endavant el taller durant la Nit de la Ratapinyada han de ser joves
entre 16 i 30 anys i hauran de realitzar un activitat, joc o taller durant les 4 hores de l’activitat (de les
19 a les 23 hores). En els casos que els integrants siguin menors d’edat hauran dur signada
l’autorització del pare/mare/tutor legal.

Inscripció: El període d’inscripció es tancarà el 17 d’octubre 2013 i es farà arribar a través dels
dinamitzadors/res del servei Dinamo i es farà efectiva sempre que adjunti tota la documentació
necessària:
-

Full inscripció amb les dades de l’entitat i/o grup amb una breu descripció del taller i recursos

necessaris que aporta l’entitat o grup
-

Fitxa d’usuari dels joves responsables del taller / activitat

-

Logotip de l’entitat o grup (en cas de tenir)

L’organització es posarà en contacte amb l’entitat per confirmar la participació .

Recursos que aporta l’organització: L’Ajuntament de Palma aportarà els següents recursos i
infraestructura per cada grup i/o entitat.
-

Carpa 2x2 (en cas de molta demanda, s’haurà de compartir amb una altra entitat o grup)

-

1 taula

-

Il·luminació

-

Recursos necessaris: en cas de necessitar altres recursos i/o material per dur a terme el taller
caldrà especificar-ho a la inscripció; l’organització confirmarà la possibilitat o no dels
mateixos.

Observacions: Les entitats o grups que participin amb un taller hauran d’estar una hora abans a
l’espai per donar suport al muntatge de la carpa i preparar el material del seu taller, així com no
desmuntar fins les 23h quan finalitzi l’activitat.
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