
                                                            

 

 

BASES DEL CONCURS DE TALENTS “MASQUEFA GOT TALENT” 

El col·lectiu juvenil KSJ i la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Masquefa, amb 

l'objectiu de promoure la participació entre les persones joves, difonent i donant a 

conèixer les seves habilitats artístiques, així com premiar la seva creativitat, convoca, 

dins la programació del KSJ 2019, el concurs de joves talents Masquefa Got Talent, 

d'acord amb les bases següents:  

1. PARTICIPANTS  

El jurat tindrà en compte  els següents criteris de selecció: 

1- Qualitat artística de l’actuació 

2- Ser resident a Masquefa 

3- Ser artista amateur 

4- Tenir entre 12 i 29 anys 

2. CONDICIONS  

El concurs tindrà format de càsting (audició), així com les següents modalitats: 

o Espectacle d'arts escèniques (màgia, posada en escena teatral, mim, joc 

o d'ombres, monòlegs, etc.) . 

o Habilitats de ball. 

o Habilitats musicals: instrumentació i cant. 

o Habilitats extraordinàries 

La participació podrà ser individual o en grup. L'organització aportarà l'equip de so, 

amb 4 micròfons, un d’ells de diadema, 1 micròfon addicional de pinça (per a 

instrument) i la il·luminació.  Els materials extres necessaris per a la realització de 

l'actuació correran a càrrec del participant. Els materials extres necessaris s’hauran de 

sol·licitar prèviament a la fitxa d’inscripció i l’organització valorarà si es pot fet càrrec 

d’aquests o si correran a càrrec del participant. 

Les propostes artístiques tindran una durada mínima de 2 minuts i màxima de 5. 

Els participants disposaran d’un temps màxim de 5 minuts per a preparar l’escenari per 

a l’actuació. 

En cas de necessitar música, aquesta serà aportada com a màxim el 3 de juliol de 

manera presencial al Casal de Joves. Es podrà aportar en un USB únicament en format 

mp3. En cap cas l’organització es farà responsable si la pista d’àudio està malmesa o no 

funciona correctament en el moment de l’actuació. 



                                                            

 

 

Tota actuació que denoti racisme, sexisme, LGTBIfòbia o qualsevol altra conducta 

incívica i/o ofensiva serà desqualificada immediatament. 

3. DATES I LLOC DE REALITZACIÓ DEL CONCURS  

La primera fase del concurs es portarà a terme entre el 25 i el 28 de juny amb el 

visionat de les propostes rebudes. 

Els concursants classificats passaran a actuar el divendres 5 de juliol a partir de les 

23.00h a la plaça Josep Mª Vila.  

Els participants hauran de personar-se al lloc de l’actuació a les 22.30h.  Tots aquells 

que no s’hagin personat passats 10 minuts seran desqualificats. 

4. PRESENTACIÓ I SELECCIÓ DE PROPOSTES ARTÍSTIQUES  

Presentació de la sol·licitud fins al dia 22 de juny de 2019 al Casal de Joves de 

Masquefa, c/ Santa Clara, 16-22 (Fàbrica Rogelio Rojo) en horari d’atenció al públic (de 

dimarts a divendres de 15h a 20h i dissabtes de 17h  20h) o al matí (de dilluns a 
divendres de 9h a 14h). En el cas que els  participants siguin  menors d'edat, serà 

imprescindible presentar, juntament amb el full d’inscripció, el full d’autorització, 

degudament complimentat i signat. 

Caldrà aportar la següent documentació: 

- Fitxa d’inscripció  al concurs. 

- Autorització paterna/materna o tutor/a legal en el cas dels menors d’edat. 

- Vídeo resum de l’actuació que es portarà a terme ( portant un USB en el 

moment de la inscripció o enviant l’arxiu o l’enllaç web al correu 

joventut@masquefa.net amb còpia a ksjmasquefa@gmail.com). 

La inscripció no es donarà per validada fins que no s’hagin presentat tots els 

documents necessaris. Fins que l’organització no notifiqui via correu electrònic la 

rebuda de tota la documentació, no es donarà la inscripció per finalitzada. 

La presentació d'una sol·licitud a concurs no dóna accés directe a l'actuació, per la qual 

cosa els participants seleccionats  seran avisats mitjançant notificació per escrit via 

correu electrònic entre divendres 28 de juny  i dilluns 1 de juliol on s’informarà si s’ha 

estat seleccionat o no. 

De la mateixa manera, aquells participants que necessitin fer proves de so i/o escenari 

ho hauran d’especificar al full d’inscripció. L’organització especificarà a la mateixa 

notificació d’admissió al concurs l’horari de la prova. En el cas que el participant no es 
presenti a l’hora acordada perdrà el dret a prova, quedant aquesta anul·lada per 

l’organització. 



                                                            

 

 

5. PREMIS  

Primer premi, segon premi i el premi del públic: 300€, 100€ i 100€ respectivament. 

- Els premis s’entreguen en forma de val per a gastar als comerços de Masquefa.  

6. JURAT  

Estarà integrat per un màxim de 5 persones vinculades al món de les arts escèniques, 

dansa, música, i d’altres vinculades a l’organització del KSJ’19. Aquest jurat seleccionarà 

als guanyadors del primer i el segon premi amb estricte criteri d'objectivitat, sobre la 

base de la qualitat artística i l'originalitat de l'actuació. La decisió del jurat serà 

inapel·lable i l'organització es reserva el dret d'interpretació de qualsevol incidència 

que pogués sorgir. 

El premi del públic s’escollirà mitjançant votació popular, a través d’una App digital, a la 

qual, tothom tindrà accés durant tot el concurs. La votació serà anònima i els resultats 

s’obtindran de manera automàtica. 

PROPIETAT  

Els artistes premiats cediran els drets de reproducció, comunicació i publicació a la 

Comissió KSJ i a l'Ajuntament de Masquefa, podent fer ús lliurement d'elles, fent 

constar els noms dels autors. 

 L'Ajuntament i la Comissió KSJ garanteixen el tractament correcte de les dades 
d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 

7. PUBLICITAT  

Per a difondre el concurs, la comissió KSJ i l’Ajuntament publicaran la informació en la 

pàgina web de l’Ajuntament de Masquefa, al Facebook, Twitter, Instagram i altres 

xarxes socials. 

8. ALTRES ASPECTES  

La participació al concurs suposa l'acceptació de les presents bases, quedant 

excloses les obres que no compleixin  alguna de les condicions abans esmentades. 

Els guanyadors estaran obligats a tornar el premi si es plantegés reclamació fundada 

sobre la seva autoria, o si no s’acredités el compliment dels requisits mencionats 

anteriorment.  

L'organització podrà introduir, si ho creu necessari, les modificacions que 

estimi convenients per al bon funcionament del concurs. L’Ajuntament de Masquefa i la 

Comissió KSJ podran dur a terme les accions que consideri oportunes per a difondre 



                                                            

 

 

les obres presentades i seleccionades, a fi de promocionar les persones participants en 

aquest concurs. 


