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Bases Mostra de talent jove de Santa Cristina d’Aro 2021 

FOT-LI QUE ÉS DE SANTA! 

Bases reguladores per al desenvolupament de la Mostra de talent jove Fot-li que és de Santa!, 

de Santa Cristina d’Aro, per al descobriment i exhibició de joves que actuen en diferents àmbits: 

música, dansa, teatre, circ, màgia, monòleg, poesia, pintura i fotografia/vídeo. 

 

1. Introducció 

L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, des de l’àrea de Joventut, en col·laboració amb l’àrea de 

Festes, organitza una activitat dirigida a la cerca i mostra de talent juvenil. L’objectiu és el 

descobriment del jove talent creatiu i la seva promoció. 

 

La mostra no és un concurs. Consisteix en l’exhibició de col·lectius juvenils i/o joves a títol 

personal que vulguin donar a conèixer el seu talent, en el marc de la Festa Major de Santa 

Cristina d’Aro 2021. 

 

El dia de la mostra serà el dijous 22 de juliol a la nit, coincidint amb el final del Pregó que inaugura 

la Festa Major a l’exterior de l’Espai Ridaura. 

 

Prèviament a la mostra, els i les joves que hi vulguin participar hauran de formalitzar la seva 

inscripció a l’activitat, a través d’un formulari en línia habilitat a la web i a les xarxes socials de 

l’àrea de Joventut. 
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Les inscripcions es podran realitzar del 24 de maig a l’11 de juny. Poden realitzar la seva 

inscripció col·lectius juvenils i/o joves a títol personal de 12 a 31 anys empadronats a Santa 

Cristina d’Aro. En el cas dels col·lectius juvenils, l’organització accepta la participació d’integrants 

que siguin d’altres municipis.   

 

Juntament amb la inscripció, els i les joves participants hauran d’explicar breument l’actuació 

que volen portar a terme i el material que puguin necessitar. Opcionalment podran adjuntar 

vídeo o imatge de mostra. 

 

L’àrea de Joventut es reserva el dret de no acceptar propostes que tinguin caràcter comercial, 

publicitari, racista, sexual, religiós o polític. Sí que poden ser un mitjà reivindicatiu, de queixa o 

reclamació. 

 

L’àrea de Joventut es posarà en contacte amb les persones participants abans del divendres 18 

de juny per explicar la programació de l’acte i els detalls de les actuacions en funció de les 

mesures COVID-19 vigents. 

 

Les actuacions s’enregistraran i tindran difusió a través de la web municipal. 

 

 

2. Objecte de l’actuació 

La Mostra de talent jove té com a objectiu el descobriment i potenciació de talent jove en 

diferents àmbits. 

 

La mostra preveu 9 categories de participació: música, dansa, teatre, circ, màgia, monòleg, 

poesia, pintura i fotografia/vídeo. Cada participant podrà escollir en quina de les nou categories 

participa. 

 

Prèviament a la mostra es pactarà amb cada col·lectiu juvenil i/o jove l’ordre i la durada de les 

actuacions, que en cap cas podran excedir els 5 minuts.  

 

Les actuacions estaran dinamitzades per una presentadora i presentador. 
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3. Inscripcions i funcionament 

Els participants tindran dinou dies, a partir de l’inici de les inscripcions, per a presentar les seves 

propostes a través del formulari en línia de la web joventut.santacristina.cat. 

La inscripció és totalment gratuïta. 

 

Amb la inscripció, col·lectius juvenils i/o joves donen el seu consentiment de les dades de 

caràcter personal que són necessàries per participar a la Mostra de talent jove. 

 

Un equip de valoració avaluarà els projectes presentats i seleccionarà un màxim de 12 

propostes. Un cop omplertes les places la resta de participants quedarà en reserva i seran 

informats mitjançant correu electrònic de que queden en llista d'espera. 

 

El resultat de la selecció de les propostes serà publicat a la web i a les xarxes socials de 

l’Ajuntament. 

Els drets de publicació, reproducció i/o edició de les actuacions i/o treballs passaran a ser 

propietat de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro sense cap limitació temporal. Els seus 

autors/es autoritzaran expressament a l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro a reproduir-les en 

qualsevol mitjà i material. Els/les autors/es renuncien expressament als seus drets d’autor en 

benefici de l’Ajuntament. 

 

Els participants presentaran les propostes seguint les instruccions següents: 

Presentaran una única proposta a través del formulari en línia de la web 

joventut.santacristina.cat, omplint tots els camps obligatoris i amb les indicacions que 

considerin més adients per explicar la seva proposta. 

Si amb la inscripció s’adjunta un vídeo i/o imatge de forma opcional, ha de tenir les 

característiques següents: < 10Mb 

 

 

4. Reconeixements i premis 

Tots els participants rebran un certificat acreditatiu per la seva participació en l’activitat. 

Tots els participants tindran a més la difusió de les seves actuacions i/o treballs a través dels 

mitjans de comunicació de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro. 

Tots els participants rebran un obsequi de part de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro. 

 

 



 

 
Plaça de Catalunya – 17246 Santa Cristina d’Aro (Baix Empordà) – Telèfons: Centraleta 972 83 70 10 – Serveis tècnics i Urbanisme 

972 83 60 86 – Secretaria i Alcaldia 972 83 60 88 – Serveis Econòmics 972 83 60 89 

 

5. Requisits dels participants 

Tots els participants han de ser majors de 12 anys i menors de 31 anys. 

Estudiants i/o professionals de l’àmbit de música, dansa, teatre, circ, màgia, monòleg, poesia, 

pintura i fotografia/vídeo. 

La participació pot ser col·lectiva (grup de persones) o individual. 

 

 

6. Equip de valoració de les propostes 

Estarà format per representants de l’equip de govern i personal tècnic de l’Ajuntament de Santa 

Cristina d’Aro: 

Regidoria de Festes 

Regidoria de Joventut 

Tècnics de les àrees de Festes i Joventut 

L’Equip de valoració acreditarà l’assistència dels participants i les valoracions de les propostes 

presentades, que es publicaran a la web de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro. 

 

L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, podrà introduir, si s’escau, les modificacions que estimi 

convenients per al bon funcionament d’aquesta mostra, i resoldrà totes les qüestions que 

puguin sorgir pel que fa a la interpretació de les bases. 

 

L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro es reserva el dret de no desenvolupar l’activitat Mostra de 

talent jove Fot-li que és de Santa! si ho considera oportú, sigui per la manca de participants, per 

qualsevol imprevist que pugui succeir i/o per causa major: factors ambientals, catàstrofes 

naturals, restriccions de mobilitat publicades per les autoritats competents, malalties 

endèmiques i/o pandèmiques declarades per una autoritat competent, danys greus o problemes 

de manteniment/accés que afecten directament a la capacitat de l’Ajuntament per garantir la 

seguretat de l’equipament i/o el bon funcionament de l’activitat. 

 

Per qualsevol informació addicional es pot contactar amb l’àrea de Joventut correu electrònic, 

joventut@santacristina.cat o trucant al telèfon: 606 46 95 84. 

 

La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes Bases. 

 

 


