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NOTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SUPORT A LA CREACIÓ 

MUSICAL AMB EL SERVEI D´ENREGISTRAMENT MUSICAL PER A GRUPS EMERGENTS 

En data 15 de desembre de 2020, per acord de gerència núm. 100/20, es van aprovar les bases 

que regulaven el procés de la convocatòria d´ajuts a la creació musical, amb el servei 

d´enregistrament musical per a grups emergents. 

Una vegada finalitzat el termini de presentació de projectes, els originals presentats han estat els 

següents: 

 Sergi Rodriguez 

 La Rateta ja no escombra l´escaleta 

 Irieix 

 Nafen 

 Police Line 

 Red Sky at Night 

 Trancehumància 

 Legendari 

 Zanahorions 

 TakaTaka Chombo 

 Carles Ridao 

 Cuc Tomàs 

 Bellyrium 

 Dones en vers 

 Expreso 

 Seyka 

 Rose&Wine 

 Severian Rock 

 Marta Shanti  

 Anila Padrós  

 ltfr9996 (Les petites freres) 

 Wild Cassie 

 BitxosRaros 

 Slim Bay Seals 

 RedLED 

 Nologo 

 Magret de paco 

 Tres Tristes Tigres 

 Non Jambi 

 Ex Oriente Lux 

 La Elisa 

 Los Intocables de Mike LaMotta 

El dia 4 de febrer de 2021 es va reunir el Jurat, integrat per Donat Putx (periodista musical), Andrea 

Gilart (dinamitzadora juvenil), Carles Gallego (productor musical) i, actuant com a secretària,  

Carme Ramon (sala de concerts Nau B1).  Després de valorar totes les propostes presentades, es 

va acordar que els grups seleccionats són: 

 Irieix 

 Non Jambi 
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 Anila Padrós 

 ltfr9996 (Les petites freres) 

 La Elisa 

 La rateta 

 Severian Rock 

 No Logo 

 Seyka 

 Los Intocables de Mike LaMotta 

 Wild Cassie 

 Slim Bay Seals 

El Veredicte va ser  aprovat per acord de gerència núm. 41/21, de data 22 de febrer de 2021. 

Tal i com s’estableix a les bases que regulen la present convocatòria, la participació a aquesta 

implica l’acceptació total de les bases i de la resolució del jurat, així com dels canvis que, com a 

conseqüència de factors aliens a Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., es puguin produir 

posteriorment. 

 

 

Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L.  

Granollers, 3 de març de 2021.   
  


