
BASES CONCURS LLIÇÀ TE TALENT 
 

L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt convoca el concurs “Lliçà te talent” per tal de descobrir 
a nous artistes i donar-los a conèixer.  

Organitzat per l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, vol ser una mostra de les habilitats i els 
talents artístics dels ciutadans de la nostra comarca, amb l’objectiu d’oferir-los 
l’oportunitat, per a molts la primera, de pujar a un escenari i experimentar el fet de 
posar-se davant del públic i d’un jurat. 

Pot participar-hi qualsevol persona a partir dels 3 anys i sense límit d’edat, resident a 
la comarca del Vallès Oriental. No és necessària cap experiència artística prèvia ni cap 
acreditació acadèmica o formativa dels participants. Els menors d’edat hauran de 
comptar amb l’autorització paterna i estar acompanyats, durant totes les fases del 
concurs, per una persona adulta. La participació al “Lliçà te talent” és totalment 
gratuïta. 

Com participar 

Per participar-hi, cal inscriure’s a través del web municipal www.llam.cat/cromatica i 
adjuntar-hi un vídeo, en qualsevol tipus de format i d’una durada màxima de 60 
segons, en què es mostri el talent amb el qual voleu prendre-hi part. El termini de 
presentació finalitza el pròxim 2 d’octubre del 2020. 

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt es posarà en contacte amb 
els participants per comunicar-los si son seleccionats per al a següent fase.  

Categories 

S’estableixen 3 categories de participació: 

 KIDS: de 3 a 10 anys  
 TEENS: de 11 a 17 anys  
 SENIORS: a partir de 18 anys  

La categoria dels grups de participants serà la que correspongui a la mitjana de les 
edats de tots els seus components. 

Els menors d’edat hauran de presentar conjuntament amb la inscripció l’autorització 
del pare, mare o tutor legal per poder participar al concurs. 

Les persones que no disposin de mitjans electrònics es poden dirigir a la Regidoria de 
Cultura ubicada a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt (carrer Anselm Clavé 73) en horari 
d’oficina per emplenar la butlleta d’inscripció i presentar-la amb el vídeo que haureu de 
portar. 

Fases del concurs 
 

 Selecció. La direcció artística del concurs seleccionarà, d'entre totes les 
sol·licituds presentades, un màxim de 10 participants per a cada categoria, que 
passaran a la fase següent, en la qual hauran d'exhibir el seu talent davant del 
públic. 

 



 Semifinal. Els seleccionats realitzaran una actuació davant el públic, dins dels 
actes de la programació municipal Cromàtica, el dissabte 24 d’octubre de 2020. 
Els cinc millors  participants de cada categoria passaran a la fase següent. El 
jurat podrà decidir, si ho considera, reduir el número de participants de cada 
categoria que passin a la final. 

 
 Gran final. Els finalistes s’exhibiran el dissabte 14 de novembre de 2020, 

durant la qual s’anunciaran els guanyadors de cada categoria i es lliuraran els 
premis. 

 
Jurat 
 
El jurat estarà format per un membre de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de 
Lliçà d’Amunt, un professional de món teatral i artístic, un professional del món musical 
i de cant i d’un professional del món de la dansa. 
 
Les decisions del jurat seran inapel·lables. 
 
Premis  
 
El dia de la Gran Final es proclamaran els guanyadors de cada categoria.  
 
D’entre totes les categories hi haurà un únic vencedor que s’endurà un premi únic al 
millor talent. El premi consisteix en un trofeu que l’acredita com al millor talent i un 
premi en metàl·lic de 500 €.  

El primer premi de la resta de categories són: 

 KIDS: 150 € i un diploma acreditatiu. 
 TEENS: 150 € i un diploma acreditatiu. 
 SENIORS: 150 € i un diploma acreditatiu. 

Tots les premis estaran sotmesos a les retencions fiscals vigents, en cas que n’hi hagi. 

Altres 

L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt es reserva el dret d’alterar o suspendre el concurs per 
causes tècniques, logístiques o d’organització. S’estarà atent, en especial, a la situació 
sanitària actual per prendre les decisions adients.   

Qualsevol altre situació no recollida en aquestes bases seran dirimides per la 
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, sense que aquestes puguin ser 
recusades o impugnades. Les decisions seran inapel·lables. 

 


