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TALENTEJANT ESCÈNIC 2020 
6ª edició 

 
 
 

 

 

 

 

 

La Gala de les arts escèniques té els següents objectius: 

 

• Potenciar la presència dels joves en la vida creativa de la Parròquia. 

• Oferir als joves creadors una orientació i acompanyament 

especialitzat. 

• Promoure el lleure creatiu i cultural entre els joves. 

• Facilitar la cohesió i la cooperació entre els joves creadors. 
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1. Modalitats: disciplines, categories i grups d’edats 

 

Les disciplines en les que es pot sol·licitar la inscripció són:  

 

• Instrument musical o cançó (amb base musical o en directe) 

• Dansa (clàssic, hip hop, saló ...) 

• Representació escènica (teatral, monòleg, mímica, màgia, acudits, 

performance, malabarismes, rapsòdia...) 

 

Les categories en les que es pot sol·licitar la inscripció són individual i grup. 

 

Els grups d’edat són 12-17 i 18-30. L’edat correspon a l’edat que es tingui el 

dia de la gala. En cas dels grups mixtos s’assignarà al grup d’edat que 

correspongui al major nombre de components del grup. 

 

 2. Inscripció i participació 

 

Un/a mateix jove pot sol·licitar inscriure’s en diverses disciplines. També pot 

sol·licitar inscriure’s en diverses categories dins d’una mateixa disciplina. 

 

Amb la inscripció s’haurà d’adjuntar fotocòpia del passaport (o altre 

document) i en el cas dels menors d’edat l’autorització paterna. Les 

sol·licituds d’inscripció es  poden fer online (web del Comú d’Escaldes-

Engordany)  o de manera presencial (a l’Espai Jovent). 

 

Les obres presentades hauran de tenir una durada màxima de 5 minuts. En 

el cas de representacions escèniques que requereixin de muntatge, es 

valorarà ampliar però sempre mantenint aquest temps com a referència. Els 

joves que superin el càsting passaran a la gala. El nombre de participants en 

la gala dependrà de la durada de les actuacions.  

 

Inscripció online a la web del Departament de joventut.  

(https://www.e-e.ad/categoria/26/joventut/) 
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3. Criteris de valoració 

 

Tant durant el càsting com en la gala, es valoraran els següents criteris:  

 

• La creació pròpia per part dels joves; 

• La creativitat de les propostes; 

• La qualitat tècnica de la interpretació; 

• La posada en escena o la presència escènica; 

• La qualitat i contingut de l’actuació. 

 

S’anima a tots els participants a utilitzar el català en totes les disciplines. 

 

El jurat durant la gala també tindrà en compte l’aprofitament de 

l’orientació realitzada el dia del càsting per part de l’equip assessor si hi 

hagués. 

 

4. L’equip assessor i el Jurat 

 

Tant l’equip assessor com el jurat, estarà format per professionals del 

món de la docència i la cultura així com per representants de la joventut. 

 

5. Premis 

 

Categoria individual: 125 € (18-30 anys), 100 € (12-17 anys). 

Categoria grup: 250 € (18-30 anys), 200 € (12-17 anys). 

 

Els premis es podran recollir amb posterioritat a la Gala (dues setmanes). 
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6. Aclariments i imprevistos 

 

El Comú facilitarà als participants la infraestructura de la sala quant a 

escenari, llum, so i suport tècnic. El vestuari, el material d’attrezzo i 

d’escenografia i el material tècnic específic és responsabilitat de cada 

participant, així com el transport, la càrrega i la descàrrega. Els 

participants en la gala podran aportar un audiovisual si aquest forma part 

de l'actuació. En cas contrari, l'audiovisual s'haurà de limitar a un fons 

d'acompanyament. 

 

En el cas dels grups  només es consideraran membres del grup les 

persones que s’hagin inscrit en el moment de la inscripció i no es 

permetran noves incorporacions en dates posteriors. En cas de baixes 

justificades per motius de salut o similar sí s’acceptarà substitucions. 

 

En cap cas no s’acceptaran obres amb contingut violent i/o discriminatori. 

L’organització vetllarà per tal que aquest punt sigui respectat. 

 

El Comú d’Escaldes-Engordany es reserva el dret de fer servir les imatges 

i el material gràfic o audiovisual recollits amb motiu de la mostra. 

 

L’organització de la gala és la responsable de resoldre qualsevol imprevist 

de la manera que consideri més oportuna. La participació en la mostra 

comporta l’acceptació d’aquestes bases. 
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7. Calendari 

 

 

• 05.10: obertura de les inscripcions 

• 06.11: darrer dia per fer les inscripcions. 

• 11.11: reunió informativa amb els participants (18h30) 

• 14.11: casting. 

• 16.11: comunicació dels joves que passen a la gala. 

• 21.11 (matí): proves tècniques. 

• 21.11 (tarda): gala. 

 
  

Les presents bases estaran subjectes a modificacions 

en funció de l'evolució de la Covid19 al nostre País. 

 


