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TALENT PARETS 2017 

BASES GENERALS 

El Talent Parets, organitzat per l'Ajuntament de Parets del Vallès, l'escola de dansa Elite 
Dance i el Centre d'Estudis Musicals Maria Grever, vol ser una mostra de les habilitats i els 
talents artístics dels ciutadans i les ciutadanes, amb l’objectiu d’oferir-los l’oportunitat, per a 
molts la primera, de pujar a un escenari i experimentar el fet de posar-se davant del públic i 
d'un jurat. 

Les persones participants hauran de preparar pel seu compte la presentació i la posada en 
escena d’aquestes habilitats, tot i que podran comptar, si ho desitgen, amb l'assessorament 
professional de la direcció artística de l'organització. 

PARTICIPANTS 

Pot participar-hi qualsevol persona a partir dels 3 anys i sense límit d’edat. 

No és necessària cap experiència artística prèvia ni cap acreditació acadèmica o formativa 
dels participants. 

Els menors d’edat hauran de comptar amb l'autorització paterna i estar acompanyats, durant 
totes les fases del concurs, per una persona adulta. 

La participació en el Talent Parets és totalment gratuïta.  

CATEGORIES 

S’estableixen tres categories de participació: 

KIDS: de 3 a 10 anys (nascuts entre 2007 i 2014) 

TEENS: d’11 a 17 anys (nascuts entre 2000 i 2006) 

SENIORS: a partir de 18 anys (nascuts abans de 1999) 

La categoria dels grups de participants serà la que correspongui a la mitjana de les edats de 
tots els seus components. 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 

Les persones interessades hauran d'emplenar la butlleta que trobaran a talent.parets.cat i 
adjuntar-hi un vídeo, en qualsevol tipus de format i d'una durada màxima de 120 segons, en 
què es mostri el talent amb el qual volen participar-hi. El termini de presentació és fins al 3 
de juliol de 2017 inclòs. 

Les persones que no disposin de mitjans electrònics es poden dirigir al Centre Cultural Can 
Rajoler (carrer Travessera, 1 de Parets del Vallès) en horari d'oficina per emplenar la butlleta 
d'inscripció i presentar-la amb el vídeo adjunt. 
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A la butlleta d'inscripció hi constaran, com a mínim, les dades següents: 

Nom i cognoms del participant 
Data de naixement 
Número del DNI 
Adreça, població i codi postal 
Correu electrònic 
Telèfon mòbil 

Relació de la resta de components del grup amb les dades següents: nom i 
cognoms, data de naixement i DNI. 

Relació dels instruments, attrezzo i altres complements que el participant utilitzarà en 
la seva actuació i que aportarà ell mateix. 

Cessió dels drets d'imatge del tots i cadascun dels participants en favor de 
l'organització com a difusor del Talent Parets. 

En cas que el participant sigui menor d'edat, caldrà, a més: 

Nom i cognoms del tutor legal 
Número del DNI 
Telèfon mòbil 

Tots els participants, pel fet d’inscriure’s, estan seleccionats per a la FASE SEMIFINAL. 

Les notificacions als participants a la GRAN FINAL es farà a través de les xarxes socials i el 
web www.parets.cat. Malgrat que l'organització procurarà notificar-ho individualment a cada 
seleccionat, el fet de no rebre aquesta notificació personal no donarà dret a cap tipus de 
reclamació o indemnització i no hi podrà haver cap al·legació. En tot cas, són els participants 
els qui han de cercar la informació per mitjà de les fonts descrites i de l'adreça de correu 
electrònic talentparets@gmail.com on també poden dirigir-s'hi per a qualsevol aclariment. 

L'actuació a la GRAN FINAL tindrà una durada màxima de 120 segons sense possibilitat de 
perllongar-se. L'organització podrà aturar les actuacions que ultrapassin aquest límit de 
temps. 

Els participants hauran d'aportar els instruments, l’attrezzo i els altres complements que 
necessitin per realitzar l'actuació. 

La participació pot ser individual o en grup. 

No es permet la utilització de llenguatge ofensiu o inadequat. 

No s'admetran les coreografies o les actuacions que continguin moviments o execucions que 
estiguin en contra de la moral i els bons costums. 

 

 

http://www.parets.cat/
mailto:talentparets@gmail.com


 

2017-Bases Talent Parets.doc - 3/4 

 

FASES DEL CONCURS 

Les fases del concurs són les següents: 

Semifinal. Totes les persones inscrites realitzaran, obligatòriament, una actuació 
davant el públic i el jurat el dissabte 8 de juliol, en horari per determinar, a la Sala 
Basart Cooperativa. Les persones residents fora de Catalunya no estan obligades a 
assistir a aquesta fase i ho hauran de manifestar així en el moment d’inscriure’s.  En 
aquest cas, el jurat valorarà el vídeo que hagin enviat. Els cinc millors participants de 
cada categoria passaran a la fase següent.   

Gran final (fins a un màxim de cinc participants per categoria). Els finalistes 
s'exhibiran el diumenge 30 de juliol, a les 22.00 h, a la plaça de la Vila, dins dels 
actes de la Festa Major d’estiu, durant la qual s’anunciaran els guanyadors de cada 
categoria i es lliuraran els premis. 

Exhibició. Els quatre guanyadors tindran una nova oportunitat d'exhibir-se davant el 
públic el dilluns 31 de juliol, a les 20.30 h, al parc La Linera, dins dels actes de la 
Festa Major. 

JURAT 

El jurat estarà format per un mínim de tres professionals de les arts escèniques de solvència 
contrastada. 

Es valorarà el talent personal i artístic dels concursants, l’originalitat de les propostes i la 
posada en escena. 

El 8 de juliol de 2017 a la Fase Semifinal, el jurat donarà a conèixer els participants 
seleccionats per a la GRAN FINAL a través de les xarxes socials i el web www.parets.cat. 
Tot i això, l'organització procurarà notificar-ho individualment a cadascun dels seleccionats. 

El resultat de la final i el lliurament de premis es comunicarà en directe, en acabar l'acte, el 
mateix dia 30 de juliol a l'escenari de la plaça de la Vila. 

El veredicte del jurat serà inapel·lable, fins i tot en cas que algun premi es pugui declarar 
desert. 

PREMIS 

Es considera un premi per a tots els participants l'oportunitat de poder mostrar el seu talent 
personal davant el públic en l’activitat més emblemàtica i de major projecció que es realitza 
a Parets del Vallès, com és la Festa Major d'estiu.  

A més, s'atorgaran els premis següents: 

Per als tres primers premis en cadascuna de les tres categories (Kids, Teens i 
Seniors), un trofeu i lots de productes d'empreses patrocinadores. 

A criteri del jurat, es podran atorgar altres reconeixements. 

http://www.parets.cat/
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Posteriorment, el Servei de Cultura, en funció de les característiques de cada 
actuació, podrà oferir als guanyadors la possibilitat d’actuar gratuïtament, de forma 
complementària, a alguna activitat de les que formen part de la seva programació. 

El jurat podrà declarar deserts els premis que consideri oportuns. 

Els premis són personals i intransferibles, hauran de ser recollits pels guanyadors o els seus 
representants legals i no es podran transferir a tercers ni ser canviats per altres ni pel seu 
valor econòmic. 

L’organització no respondrà, en cap cas, dels supòsits que impedeixin als guanyadors 
gaudir, totalment o parcial, dels premis oferts pels patrocinadors del Talent Parets.  

DRETS D'IMATGE 

Els participants, pel fet de participar-hi, cedeixen en exclusiva tots els drets de la seva 
imatge, sense cap tipus de limitació, a l’organització amb la finalitat de difondre el Talent 
Parets per qualsevol mitjà de comunicació. 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

Les dades recollides en la participació del Talent Parets seran utilitzades en la forma i les 
limitacions que recull la Llei orgànica 15/99, de protecció de dades de caràcter personal. Les 
dades facilitades pels usuaris seran incorporades a fitxers de caràcter personal i 
confidencial, dels quals és responsable l’Ajuntament de Parets del Vallès. L'usuari podrà 
exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació u oposició, comunicant-ho mitjançant 
una instància genèrica a l’Ajuntament de Parets del Vallès o un correu electrònic a l’adreça 
info@parets.cat. 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 

En cas que per causes climatològiques, o qualsevol altra causa de força major, s'haguessin 
d'interrompre, suspendre o anul·lar algunes o totes les fases previstes en el Talent Parets, el 
jurat valorarà la possibilitat de realitzar internament, sense exhibició pública, les 
classificacions o els resultats que permetin avançar el concurs, resoldre'l o suspendre'l 
definitivament. La decisió del jurat serà inapel·lable i no donarà dret a cap rescabalament ni 
indemnització als participants per aquest fet. 

Tot allò no previst en aquestes bases serà resolt pel jurat. 

El fet de participar en el Talent Parets implica l'acceptació total i sense reserves d'aquestes 
bases. 

Parets del Vallès, 16 de març de 2017. 

 


