
                                                                                
 

 
Bases de la Nau Talent show 2019 
 

 

1.- OBJECTE I CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 
 

- L'objecte principal per dur a terme aquest esdeveniment, és la 
promoció d'activitats on es valori la creativitat i l'esforç per a la 

superació personal, desenvolupant al mateix temps una 
cooperació entre els joves de Vilafranca del Penedès i la 

comunitat on viuen, fomentant la participació, l’associacionisme 
i el voluntariat. 

 
- Hi pot concursar qualsevol persona nascuda entre el 2002 i 

2006. Es podrà concursar tant de forma individual, parelles, o 
grups de no més de 10 membres. Només s'admetrà un 

espectacle per inscripció. 
 

- S’admetrà qualsevol modalitat o especialitat relacionada amb 

les arts escèniques en general (el ball, la música, l'humor, la 
màgia i l'espectacle en general).  

 
- No s’admetran actuacions que puguin fomentar o incitar 

situacions de discriminació de qualsevol tipus. L'organització es 
reserva el dret d’excloure aquelles propostes que no encaixin 

amb l'objectiu del concurs. 
 

 
2.- INSCRIPCIÓ I TERMINI 

 
- Termini per inscriure’s: 15 d’octubre de 2019.  

 
- La inscripció es realitza per internet, a través del web 

joventut.vilafranca.cat, mitjançant el formulari d’inscripció a les 

activitats de l’espai jove la Nau. Si es tracta d’una inscripció 
grupal, caldrà realitzar només una única inscripció i especificar 

a les observacions que es tracta d’un espectacle grupal. 
 

- Un cop realitzada la inscripció, des de l’espai jove la Nau es 
contactarà amb la persona que ha realitzat la inscripció 

mitjançant correu electrònic o whatsapp per fer arribar el full de 

sol·licitud, on es demanarà una descripció de la proposta.  
 



                                                                                
 

- Les persones interessades hauran de lliurar a la Nau abans del 
15 d’octubre de 2019 tota la documentació que es detalla en 

l’apartat 3 d’aquestes bases. Caldrà fer-la arribar per correu 
electrònic a lanau@vilafranca.org o bé presencialment a la Nau  

(consultar els horaris d’atenció de l’espai jove La Nau al web 

joventut.vilafranca.cat)  
 

3.- DOCUMENTACIÓ 
 

- Sol·licitud de participació a La Nau Talent show amb la 
descripció de la proposta.  

- Autorització del tutor/a legal, de cadascuna de les persones 
participants.  

 
4.- ACTUACIÓ 

 
- Les actuacions hauran d'estar degudament preparades i 

assajades 
- La seva durada serà d'un màxim de 5 minuts (més un màxim 

de 5 minuts per a la preparació de l'actuació i escenari, si 

s’escau). 
- A la sol·licitud de participació s'haurà d'especificar el tipus 

d'actuació que es durà a terme, la durada i les condicions. 
- Per actuacions musicals on intervinguin grups de música al 

complet han de notificar a la inscripció, ja que l'organització ha 
de confirmar la viabilitat de la distribució del grup a l'escenari i 

de la sonorització d'instruments. 
- L'escenari que s'utilitzarà en el concurs tindrà unes de 6x4m i 

60 cm d’alçada.  
- A sobre de l'escenari es poden fer ús de qualsevol tipus 

d'element per dur a terme una actuació sempre que no es llenci 
res a terra que pugui suposar un problema per a futures 

actuacions.  
- No s'admet pirotècnia ni qualsevol element relacionat amb foc. 

 

5.- CELEBRACIÓ DE LES ACTUACIONS 
 

- Data i horaris i lloc de celebració de "La Nau Talent show 
2019": el 18 d’octubre de 2019 a les 18:30 hores a la 

l’Espai jove La Nau (c/ de Baltà de Cela, 45-47 de Vilafranca 
del Penedès). 

- Les persones participants que ho desitgin podran disposar d'un 
assaig previ que caldrà pactar prèviament amb l’organització. 

mailto:lanau@vilafranca.org


                                                                                
 

- Per assegurar el bon desenvolupament de l'esdeveniment, el 18 
d’octubre de 2019, totes les persones participants hauran 

d'estar a les 16:30 hores al lloc de la celebració.  
- Les persones guanyadores hauran d'estar presents en la decisió 

del jurat i recollir el seu premi, en el cas de no ser així, el premi 

pot quedar desert. 
 

6.- PREMIS 
 

- S’estableixen tres categories de premis: 1r, 2n i 3r premi. 
- Els premis es lliuraran el mateix dia de la celebració, al final de 

l’acte. 
- Els premis consistiran en: 

o 1r premi: Targeta regal de Vilafranca comerç* valorada 
en 200€. 

o 2n premi: Targeta regal de Vilafranca comerç* valorada 
en 100€. 

o 3r premi: Targeta regal de Vilafranca comerç* valorada 
en 50€ (Per gentilesa de l’associació Centre Vila). 

 

*Consulta els establiments adherits aquí. 
 

7.-SELECCIÓ I JURAT 
 

- Durant la final, hi haurà un jurat compost per màxim cinc 
persones format per professionals de joventut, de les arts 

escèniques i de l’ensenyament.   
- Aquest jurat serà l’encarregat de seleccionar els tres millors 

talents el mateix dia de la celebració, al final de l’acte.  
 

8.- CONDICIONS GENERALS D'OBLIGAT COMPLIMENT PER ALS 
PARTICIPANTS 

 
- Les actuacions són propietat de l’autor/a i aquest/a cedirà a 

l’espai jove la Nau, amb caràcter no exclusiu, els drets 

d’explotació del material enregistrat per l’organització durant 
l’acte.  

- L’organització es reserva el dret de publicar a través de 
qualsevol mitjà (web, xarxes socials, etc) i/o editar les el 

material enregistrat i podrà fer ús d’aquest segons el seu 
interès i sense ànim de lucre, amb la finalitat de promoure el 

concurs, els talents juvenils o les persones que hi han 
participat.  

- La participació al concurs pressuposa la total acceptació 
d’aquestes bases.  

https://www.vilafrancacomerc.cat/establiments


                                                                                
 

- Qualsevol detall no previst en aquetes bases serà resolt per 
l’organització i/o el jurat.  

 
9.- PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA. 

 

- La present Convocatòria es publicarà a la pàgina web municipal 
de joventut i a les seves xarxes socials.  

 


