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BASES GENERALS DEL CONCURS YOUNG TALENT GIRONÈS
1- Objecte del concurs
El Concurs Young Talent Gironès, promogut per l’Àrea de Joventut del Consell
Comarcal del Gironès pretén premiar el talent jove de la comarca.
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2- Procediment de concessió
El procediment de concessió dels premis és el de concurrència competitiva i
convocatòria pública.
3- Destinataris
Hi pot participar qualsevol persona jove entre 15 a 29 anys resident a qualsevol
municipi del Gironès.
4- Condicions de participació
a. La participació és lliure i gratuïta.
b. Cal omplir el formulari d'inscripció que estableixen les bases en el termini
establert.
c. Les persones es poden inscriure de forma individual o en grup.
d. Es considera grup del Gironès si més de la meitat dels integrants són residents
en algun municipi de la comarca i compleixen amb el requisit d’edat. Si no és
així, queden exclosos d'aquest concurs.
e. Una persona pot inscriure's en més d'una disciplina.
f. Una persona pot competir en una mateixa disciplina, màxim 1 vegada com a
individual, i una vegada com a parella o grup.
5-Característiques del concurs
a. Les persones o grups tindran l’oportunitat de demostrar el seu talent en directe
davant d’un jurat expert en les diferents disciplines artístiques.
b. Les persones interessades es poden inscriure en una de les sis disciplines
artístiques següents:


Arts escèniques



Música



Arts plàstiques



Escriptura



Arts visuals



Dansa

c. Cal consultar les condicions específiques de les sis disciplines i escollir en
quina es participa.
d. Segons el nombre de participants de cada disciplina es poden realitzar
semifinals.
e. La final del Young Talent Gironès se celebrarà la data que s'especifiqui a la
convocatòria anual del concurs Young Talent, i serà abans de 30 d'octubre de
l'any en curs.
6-Termini i lloc de presentació
Inscripcions: la data i els canals d'inscripció anuals s'establiran a la convocatòria anual
del concurs Young. Cal omplir el formulari d’inscripció. Les presents bases i la
convocatòria es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província, així com a la Base
Nacional de Subvencions (BDNS)
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7-Valoració
a. La valoració de les actuacions i treballs presentats correspondrà al jurat, que es
determinarà a la convocatòria.
b. El jurat està format per professionals vinculats al món artístic. Hi haurà un jurat
especialitzat en cada disciplina.
c. El jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis i la seva decisió serà
inapel·lable.
8-Premi
Hi haurà un premi de 275 € en metàl·lic per a cada disciplina artística. El jurat podrà
atorgar un màxim de vuit premis si en alguna de les 6 disciplines artístiques
establertes així ho considera per l’alt nivell dels participants.
9-Resolució i notificació
En el cas que se celebri alguna semifinals es donaran a conèixer els noms dels
participants que passen a la final.
El veredicte de la persona guanyadora es donarà a conèixer el mateix dia de la final
del concurs Young Talent i es farà públic al web del Consell Comarcal del Gironès o de
la zona jove Gironès.
El jurat podrà resoldre els aspectes no considerats en aquestes bases. El President
del Consell Comarcal resoldrà l'atorgament d'acord amb el veredicte del Jurat.
10-Per a més informació
A l'Oficina de Joventut del Consell Comarcal del Gironès, així com a les àrees de
joventut dels municipis següents: Aiguaviva, Bordils, Cassà de la Selva, Celrà, Cervià
de Ter, Juià, Flaçà, Fornells de la Selva, Llambilles, Llagostera, Madremanya, Quart,
Sarrià de Ter, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis, Sant Joan de Mollet, Sant Jordi
Desvalls, Vilablareix i Viladasens.
11-Acceptació de les bases
a. El fet de participar en el concurs suposa la plena acceptació de les bases.
b. La inscripció al concurs implica que els participants cedeixen els seus drets
d’imatge i donen el consentiment al Consell Comarcal del Gironès i als
ajuntaments col·laboradors perquè utilitzi imatges i gravacions per a
promocionar el concurs en possibles següents edicions o en altres activitats
similars.
12.- Protecció de dades personals.
Les dades que faciliten els participants en el concurs s’incorporaran a un fitxer creat
pel Consell Comarcal del Gironès per a la gestió i atorgament d'aquests premis. Seran
comunicades a la Base de Dades Nacional de Subvencions i a l’Agència Tributària.
Els interessats poden exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició al tractament
i cancel·lació adreçant-se al Consell Comarcal.
El Consell Comarcal del Gironès entén que les dades obtingudes no guarden relació
amb el dret a la intimitat personal i familiar. Per aquest motiu, en la comunicació de les
dades a la Base de Dades Nacional de Subvencions, el Consell Comarcal del Gironès
indicarà que, a fi i efecte de preservar aquest dret i d’acord amb l’article 20.8.b de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les dades dels beneficiaris
seran objecte de publicació.
13.- Règim Jurídic
Aquestes bases es regulen per les bases d'execució del pressupost del Consell
Comarcal, l'Ordenança General de Subvencions, per la normativa en matèria de
subvencions, així com qualsevol altra norma vigent.
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CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LES SIS CATEGORIES
1 - Arts escèniques
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S’inclouen en aquesta disciplina: teatre, teatre musical, circ, màgia, monòleg i/o
similar.
Les propostes s’han de presentar amb una actuació en directe a l’escenari.
L’actuació tindrà un màxim de 7 min. de durada.
Necessitats tècniques: L’organització posa a disposició del participant
microfonia amb tècnic de so.
El material extra que es necessiti l’ha de portar el participant i ho ha de
comunicar prèviament a l’organització.
Qualsevol efecte sonor que s’hagi de reproduir durant l’actuació, s’ha d’enviar
per correu electrònic a l'adreça i en el termini que s'estableixi a la convocatòria
anual del concurs Young Talent Gironès.

2. Arts plàstiques:






S’inclouen en aquesta disciplina: pintura, gravat, escultura, il·lustració,
fotografia, còmic, manga, dibuix i/o similar.
Les propostes s’han de presentar en format d’exposició.
Cada participant té a disposició un espai de 2 m x 1 m i tindrà 5 min. per
explicar la seva obra al jurat.
Les obres gràfiques han d'estar preparades per ser penjades. Per a escultura
es tindran a disposició peanyes i/o taules.
Qualsevol material extra que es necessiti l’ha de portar el participant i ho ha de
comunicar per correu electrònic a l'adreça i en el termini que s'estableixi a la
convocatòria anual del concurs Young Talent Gironès.

3. Música:







S’inclouen en aquesta disciplina: actuació musical, coral, percussió i/o similar.
Les propostes s’han de presentar amb una actuació en directe a l’escenari.
L’actuació tindrà un màxim de 4 min. de durada.
Necessitats tècniques: L’organització posa a disposició del participant
microfonia amb tècnic de so i piano.
Qualsevol material extra que es necessiti l’ha de portar el participant i ho ha de
comunicar prèviament a l’organització.
Qualsevol efecte sonor o base musical que s’hagi de reproduir durant
l’actuació, s’ha d’enviar per correu electrònic a l'adreça i en el termini que
s'estableixi a la convocatòria anual del concurs Young Talent Gironès.
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4. Escriptura:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13924 DEY4Y-Q4BKL-HLZY1 059BE96791AC9937ECAA7583FEEAAAC877B98408) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://aytos.girones.cat:9443



S’inclouen en aquesta disciplina: poesia, narrativa, teatre i/o similar.
Les propostes s’han d'enviar per correu electrònic a l'adreça i en el termini que
s'estableixi a la convocatòria anual del concurs Young Talent Gironès. Una
persona lectora denominada per l’organització, i no la persona concursant,
llegirà tots els textos a l’escenari.
El text ha de tenir un màxim de dues pàgines, màxim 500 caràcters.

5. Arts visuals:
 S’inclouen en aquesta disciplina: vídeo, cinema, videoclips, curtmetratge i/o
similar.
 Es disposa d'un temps màxim de 5 minuts per presentar la proposta.
 L'obra s’ha d’enviar per correu electrònic a l'adreça i en el termini i format que
s'estableixi a la convocatòria anual del concurs Young Talent Gironès.
6. Dansa: clàssica, hip-hop, jazz, funky, tradicional, etc.






S’inclouen en aquesta disciplina: dansa clàssica, hiphop, jazz i/o similar
Les propostes s’han de presentar fent una actuació en directe a l’escenari.
L’actuació tindrà un màxim de 4 min. de durada.
Necessitats tècniques: L’organització posa a disposició del participant el tècnic
de so
Qualsevol efecte sonor o base musical que s’hagi de reproduir durant
l’actuació, s’ha d’enviar per correu electrònic a l'adreça i en el termini que
s'estableixi a la convocatòria anual del concurs Young Talent Gironès.

