Proposta Gavà Participa Jove
Nom de la proposta: Gavà Beach Festival
1. Qui la presenta?
Aquesta proposta la presentem els DJ's de Gavà Jove de la Casa Gran, Marcos García, Carlos
Ortega, Victor Gavaldà, Marc Pérez, Ivan Espinar, Francesco Barille y David Ciria. Som un
col·lectiu de DJ's amb anys d'experiència en esdeveniments musicals locals com la Festa Major, la
Festa de Halloween o Sant Nicasi.
2. Àmbit de la proposta
La nostra proposta estaria dintre de l'àmbit de la cultura i oci, concretament centrat en l'àmbit de la
música i les actuacions musicals. La nostra proposta seguiria, en certa mesura, les directrius de les
festes ja celebrades des de l'Ajuntament.
3. Què voldries/eu fer?
L'objectiu principal de la nostra proposta és celebrar un festival musical a la platja de Gavà, centrat
en les sessions de nosaltres, els DJ's de Gavà Jove. L'activitat estaria destinada a tots els públics que
vulguin gaudir de bona música i sessions DJ de tot tipus de gèneres musicals (Electrònica, Hip-Hop,
Reaguetton…)
L'horari seria nocturn, com les festes celebrades anteriorment; de 22:30 fins a les 2:00. (Ampliable
si és possible.)
4. Com ho faries?
L'equipament principal que necessitaríem seria molt similar a les festes celebrades anteriorment: la
festa hauria de comptar amb un escenari amb equip de so i llums, a més d'un grup de tècnics de so i
muntadors que s'encarreguin de les tasques tècniques. La seguretat també seria un factor molt
important, ja que per a celebrar-ho de forma segura i sense incidents la festa hauria de comptar, com
a mínim, amb un grup de seguretat privada contractat prèviament. Un altre element a considerar
dins del pressupost seria contractar un servei de bar (com ja es va fer a la Festa Major de 2018) per
cobrir les necessitats dels assistents.
5. Quant costarà?
El pressupost general hauria de contemplar el servei de seguretat, el sistema de so (així com els
tècnics i el personal adequat per al control de la part tècnica de les sessions), l’escenari físic, el
sistema de llums (així com alguns “extres” que podrien ser contemplats com “confeti” o algun tipus
de complement de fum).
Gran part del pressupost aniria destinat a l’escenari i la sonorització del festival que rondaria un
preu aproximat de 3.000 euros. El servei de seguretat (la contractació d’un servei privat) durant tota
la nit dependria de la grandària del festival i de les condicions previstes, però podríem posar un preu
aproximat de 500 euros.
Referent a la resta de pressupost, seria convenient fer un estudi previ d’altres costos que podrien
aparèixer si el projecte es aprovat finalment

