
Repte

El SonarVillage és l’escenari icònic del Sónar de Dia. De fet, és el

primer lloc que el públic visita quan accedeix al festival i on actuen

els i les artistes de més renom nacional i internacional i les estrelles

emergents o consagrades.

Es tracta d’un escenari a l’aire lliure on la tecnologia emprada

(llums, so, pantalles, instruments) es suporta mitjançant energia

elèctrica com també ho fan els serveis necessaris pel correcte

funcionament de tot el recinte del Festival.

El nostre repte és fer del SonarVillage un escenari 100% sostenible

on s’utilitzin energies verdes i s’aprofitin tots els recursos del tal

forma que es pugui arribar a invertir l’energia excedent en algun

altre punt de consum del Festival. Fins i tot ens plantegem si no

seria possible aprofitar l’energia que desprèn el públic assistent.

Tenint tot això en compte, com faries que un escenari de música fos

100% verd?

El repte del

Sónar+D

Com podem crear un escenari de música 100% verd?

Descripció

del repte

ODS 

relacionats

6. Aigua neta i sanejament, 11. Ciutats i comunitats sostenibles, 12. 

Producció i consum responsables, 13. Acció climàtica, 15. Vida 

terrestre



• El grau d'innovació del projecte

• El grau de viabilitat del projecte

• El grau d'escalabilitat del projecte

• El grau de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental del 

projecte

• Vídeo resum del projecte

• La presentació en format pitch del projecte

Criteris de 

valoració

Elements 

clau

Eines, recursos i informació addicional per conèixer el problema

• Es donaran a conèixer pròximament

Premi Categoria Júnior

1 setmana d'acceleració

del projecte a Barcelona 

amb totes les despeses

pagades

Categoria Sènior

1 setmana d'acceleració

del projecte a Barcelona 

amb totes les despeses

pagades

1 setmana d'acceleració

del projecte a una ciutat

estrangera amb totes les 

despeses pagades

El repte del

Sónar+D

Els equips guanyadors rebran una acreditació professional per al 

Sónar 2023 (amb accés VIP a totes les activitats del festival, 

incloses les del Sónar+D).

A la resta d’equips participants se’ls oferirà, també, un abonament

complert per al Festival.


