
A)…itdment $ de Palma

Área de Cultura ¡ Benestar Social. Departament de Cultura

ACTA DE REUNIÓ DEL JURAT DEL POP ROCK 2020
Identificació dela sessió

Núm.: [

Carácter: ord ina11

Data: 4 desetembre de 2020, de les 10 .00 h ales [2.00 hores
Lloc: desputx del Regidor de Cultura. Can Onis

A ssistents

Jose Antonio Feres
Natalia Linuesa
Mann Terrassa
Xisco Vargas
Miquel Ángel Contreras
Esther Mas
Excusa la seva assisténcia Ana Espina, qui ja ha cnviat la seva votació préviament.

Ordre del dia

Pasar en cnmú la valoracíó que ha fet .a nivel] individual, el jurat dels grups presentats al
Pop Rock. Per tal de decidir segons la valoració feta els ZI grups finalistes que actuaran dia
27 de setembre 3 Es Gremi.

Desenvolupament dela sessió

Valoració dels gmps de cada categoria ¡ queda la segiíent selecció, per :

ordre alfabetic :

CATEGORIA URBANA:
—DOCTOR ZHASKA Y LA BANDA MISTERIO
-JULIETA CAVALARO
-RUMBA KATXAl
-SOFIA R,
-SR. BOURBON TABU

CATEGORIA METAL<PUNK
-IUGGERNAUT
-MILANA
-PSIDERALICA
-TASTE MY SWEET REVENGE

CATEGORIA POP ROCK
—BAD SHADES
-ESCORPIO
-GO CACTUS
-LA SECTA REVOLUCIONARIA VOLADORADE LEONIDAS KRISTOFF
-LLAMPUGA AMB PEBRES



Ajuntament ; de Palma

-MODEL SLAVES
-PELIGRO
-SALVATGE COR
-THE GREUGE
-THE INDIAN SUMMER
-VAQUER

-Sºl1a aprovat la selecció de 2] ínscrils
… ener grups ¡ solistes.

— La final es far£l al llarg de lot el dia 27 de setembre ¿¡ ES GREMI. l'ordre de panlcipació es
fan] per categoria ¡ per soncíg. S'avisará ¡¡ cada representant dc cada grups semifinalista pcr
estar presenta! el moment del sorteig per categoria.
— La ñnal será dia 4 d'octubre ¿¡ Ses Valles.
-L'ordre de las actuacions cs fará per soneig
- El Pop Rock 2020 s'anirá adaptan! a les noves mesures de seguretat a mida que es vaguin
comunicanl… per aquets motiu algunes de ¡es actuacions s'haurzm de fer ¡¡ pana monada ¡

sense públic, només amb el jura! ¡ premsa.

Marta Terrasa Natalia Linuesa
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José%%
Visl ¡ plan
El direct_or de Música ¡ Arts Escéniques
Miquel * nngel Contreres


