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TALENT PARETS 2016 
ACTA FASE SEMIFINAL 

 
 
 
En data 5 de maig de 2016 la Junta de Govern Local va aprovar les bases i la convocatòria 
del concurs Talent Parets 2016, expedient 2052/2016, que van estar publicades al Butlletí 
Oficial de la Província el 20 de maig de 2016. 
 
Un cop finalitzat el període de presentació de propostes, la direcció artística i musical del 
concurs ha de seleccionar, d'entre totes les sol·licituds, els que passen a la fase següent, en 
la qual hauran d'exhibir el seu talent davant del públic i del jurat. 
 
Comprovat que s’han presentat un total de 20 participants que tots reuneixen els requisits 
establerts a les bases, la direcció considera que essent aquest el nombre màxim de 
seleccionats per a la darrera fase, proposen que tots ells passin directament a la Fase final. 
 
En virtut d’això, a les 19 hores del 22 de juny de 2016 al Centre Cultural Can Rajoler, es 
reuneixen les següents persones que formen el jurat del concurs Talent Parets 2016: 
 

Miquel Pérez Rodríguez, regidor d’Educació, Cultura i Joventut 
Jordi Azagra Benito, director de l’Escola Municipal de Música 
Kiki Rodríguez Bueno, directora de l’escola Elite Dance 
Juan Pardo Fernández, director del projecte Beta 

 
Un cop constituït el jurat ha emès el següent veredicte: 
 
Considerant la proposta de la direcció artística i musical del concurs i amb la voluntat de 
premiar tots els concursants que s'han presentat, de forma individual o conjunta, en aquesta 
primera edició els membres del jurat decideixen, per unanimitat, anul·lar la fase semifinal del 
Talent Parets 2016 i que tots els participants s’enfrontin directament a la fase Gran final que 
se celebrarà a l’escenari del parc La Linera el dissabte 23 de juliol a les 21.00 hores, dins 
dels actes de la Festa Major de Parets del Vallès. 
 
Per tant, passen a la fase Gran final els següents participants: 
 

MINIS: de 3 a 8 anys (nascuts entre 2008 i 2013) 
1 Maria Grima López 

 
KIDS: de 9 a 15 anys (nascuts entre 2001 i 2007) 

1 Beatriz Nieto Tórtola 
2 Nerea González Hernández 
3 Hugo García Romero 
4 Pedro Amador 
5 Alex Montanyà 
6 Ana Ortigosa Cámara + Maria Martín Salayet + Arian Pascual Navau 
7 Hugo Aranda Rodríguez + Gemma Puig Ruiz 
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TEENS: de 16 a 25 anys (nascuts entre 1991 i 2000) 

1 Jordi SlujalKovsky Güilamo 
2 Daniel Gil Garcia + Ramon Castillo Lao 
3 Nelia Ponce 
4 Lídia Ponce 
5 Sergi de las Muelas Acosta 
6 Daniella Gallo + Víctor Fiérriz 
7 Àlex Baos 
8 Máximo Pérez Sánchez + Ariadna Cortes Bermejo + Irene Sánchez Chacón 

 
SENIORS: a partir de 26 anys (nascuts abans de 1991) 

1 Yaneisy Martínez Garcia 
2 Antonio Bienvenida 
3 Felipe Carrasco Iglesias 
4 Marta Cidoncha 

 
Es dóna així l’oportunitat a tots els participants de demostrar el seu talent a tothom que 
vulgui presenciar la gala de forma presencial, a través de la televisió o de les xarxes socials, 
prevista durant la festa més gran del poble. 
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