
COM HI PODEU PARTICIPAR?

Escriviu uns versos, canteu-los a ritme de rap i graveu 
la peça en vídeo (màxim 4 minuts).  

QUIns TEMEs HAn D’AbORDAR lEs CAnçOns?

Els versos han d’estar relacionats amb la celebració de 
les diferències; la convivència en els espais urbans o 
escolars; la crítica de la violència; la denúncia de vio-
lacions de drets humans; la solidaritat amb persones 
atrapades o que fugen de conflictes armats; o el paper 
dels i les joves en la construcció de pau.

QUè Es vAlORARà?

Que la cançó tracti un dels temes mencionats més 
amunt, la qualitat de les lletres i la qualitat musical, 
la qualitat de la posada en escena i coreografia i les 
qualitats tècnica i artística de la gravació. 

També es valorarà la inclusió d’una perspectiva de gène-
re en el contingut dels versos i en la composició del grup.

A QUI vA DIRIgIT El COnCURs?

El concurs té dues modalitats. Si sou estudiants d’edu-
cació secundària obligatòria, formació professional  o 
batxillerat de Catalunya, us podeu presentar a la mo-
dalitat 1. Si teniu entre 12 i 25 anys i esteu vinculats a 
centres i entitats juvenils, culturals, cíviques o d’acció 
socioeducativa de Catalunya, us podeu presentar a la 
modalitat 2. 

En totes dues modalitats, us haureu de presentar en 
grup, format per un mínim de tres persones. 

QUIns són Els PREMIs?

El primer premi consisteix en un enregistrament i pro-
ducció musical d’una peça de rap en un estudi pro-
fessional de gravació amb assessorament artístic. El 
segon premi consisteix en un taller de rap impartit a 
l’entitat o centre guanyador per un artista de hip-hop 
de reconegut prestigi.

QUI POT PREsEnTAR CAnDIDATUREs?

Un centre o entitat ha de presentar les candidatures. 
Si participeu en la modalitat 1, el vostre centre d’en-
senyament podrà presentar la vostra candidatura. Si 
opteu per la modalitat 2, cal que un centre o entitat 
juvenil, cultural, cívica o d’acció socioeducativa faci 
la inscripció.

On I COM s’HAn DE PREsEnTAR  
lEs CAnDIDATUREs?

Les candidatures es presentaran a través d’aquest 
enllaç. 

L’obra audiovisual en suport digital es trametrà a poste-
riori de la presentació de la sol·licitud. Les instruccions 
d’enviament s’informaran mitjançant un missatge al 
correu electrònic personal del responsable del projecte 
indicat a la sol·licitud d’inscripció.

FIns QUAn Es PODEn PREsEnTAR  
lEs gRAvACIOns?

Les gravacions i la documentació completa es poden 
presentar fins al dilluns 1 de febrer de 2021.

QUI FORMARà El jURAT?

Representants de l’ICIP, el Departament d’Educació, 
l’Agència Catalana de Joventut, l’Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament, professionals de la 
música, i altres persones amb experiència en el camp 
de la docència o l’educació i treball social.

nECEssITEU AlgUn AClARIMEnT Més?
Si voleu més informació us podeu posar en contac-
te amb nosaltres per telèfon (93 554 42 70) o correu 
electrònic (icip@gencat.cat). Visiteu també la nostra 
pàgina web: www.icip.cat

5a convocatòria 

Concurs de 
Hip-hop per la Pau 
per fomentar la creativitat i donar visibilitat al 
compromís dels i les joves en l’àmbit de la pau

Atenció! Aquest document és únicament divulgatiu i no té cap valor jurídic. La normativa completa que regeix aquest concurs es troba 
en les bases reguladores i la convocatòria publicades al DOGC 7919 (17/07/2019) i al DOGC 8219 (07/09/2020) respectivament.

#HipHopPau
CElEbRA El DIA EsCOlAR DE lA nOvIOlènCIA I lA PAU!

Amb el suport de:

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Concurs-Hip-hop-per-la-Pau%253Fcategory%253D7270cfa6-a82c-11e3-a972-000c29052e2c%2526moda%253D1
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Concurs-Hip-hop-per-la-Pau%253Fcategory%253D7270cfa6-a82c-11e3-a972-000c29052e2c%2526moda%253D1
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https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7919/1753917.pdf
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/%3Faction%3Dfitxa%26documentId%3D881196

