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8è CONCURS DE JOVES INTÈRPRETS DE DANSA CONTEMPORÀNIA 
 
El Concurs de Joves Intèrprets de Dansa Contemporània és una iniciativa de l’Àrea 
de Cultura de l’Ajuntament de Palamós amb la direcció artística de Cobosmika 
Company. Es desenvolupa en el marc del Festival ONA~DANCE 2022 
 
Els objectius d’aquest concurs són: 

- donar suport a la interpretació i la creació per part de joves talents en l’àmbit de 
la dansa  

- mostrar el treball creatiu, tècnic i artístic mitjançant la presentació de les 
coreografies i afavorir l’intercanvi d’artistes 

- apropar la dansa al públic en general i fomentar la dansa feta i creada des del 
propi territori 

 
OBJECTE 
Constitueixen l’objecte de les presents bases fitxar les condicions que han de regir 
el concurs de joves intèrprets de dansa contemporània, en el marc del Festival 
ONA~Dance 2022.  
 
REQUISITS 

- Podrà participar en el concurs qualsevol persona física i jurídica de la Unió 
Europea o estrangers que no formin part d’aquesta amb permís de residència. 
No podran participar els membres del jurat, ni les persones que mantinguin 
relacions de parentiu o altres circumstàncies que puguin donar lloc a causa 
d’abstenció dels membres del jurat.  

- Es podran presentar peces de dansa contemporània  
- Els intèrprets hauran de tenir d’entre 17 i 30 anys 
- Es poden presentar solos i duos 
- La peça haurà de tenir una durada màxima de 5 minuts.  
- Les peces es presentaran al Teatre La Gorga el diumenge 16 d’octubre de 2022 

a les 18 h 
La participació en aquest concurs implica la total acceptació de les bases i 
l’autorització a l’Ajuntament de l’exposició de les obres i la seva difusió a la seva 
pàgina web.  
 
CRITERIS DE VALORACIÓ 
Els criteris de valoració seran: 

- l’originalitat  
- la posada en escena  
- la interpretació  
- la coherència coreogràfica  
- la música  
- el vestuari  
- i altres elements d’interès pel resultat final de la peça.  

Es tindrà en compte que la peça sigui inèdita i de nova creació. 
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PROCEDIMENT 
- L’organització farà una selecció prèvia de les inscripcions. Les peces 

seleccionades per a concursar es faran públiques el dia 7 d’octubre 
- Se seleccionaran 10 obres que seran representades públicament al Teatre La 

Gorga el diumenge 16 d’octubre de 2022 a les 18 h  
- Cada peça disposarà d’un assaig de 30 minuts al Teatre La Gorga els dies 13 i 

14 entre 10 i 20 h. L’horari d’assaig serà proposat per la sala  
- Els participants s’hauran d’adequar a les condicions tècniques que proposi la 

sala  
 

PREMIS 
Es donaran dos premis: 

- 1r premi:  617,29 € (subjecte al 19% de retenció de l’IRPF) 
- 2n premi: 300 €  

 
L’organització es reserva el dret a deixar un premi desert 
Els premis es faran públics el mateix dia.  
 
INSCRIPCIONS 
El cost de la inscripció és de 15 € i s’ha de formalitzar a través del 
portal www.lagorga.cat. Cada inscripció dóna dret a presentar una única peça  
 
Un cop feta la inscripció, cal fer arribar a l’adreça cultura@palamos.cat abans del 
dilluns 3 d’octubre a les 15 hores amb la informació següent: 

- Nom i data de naixement dels intèrprets  
- Nom i data de naixement dels coreògrafs 
- Autorització del pare/mare/tutor en el cas dels menors d’edat 
- Contacte: correu electrònic i telèfon  
- Títol de la coreografia, any de creació i durada 
- Vídeo tràiler de la peça 
- Comprovant de pagament del concurs  

NOTA: el dia del Concurs s’haurà de portar la música  
 

El cost de l’estada per assistir al concurs va a càrrec de cada participant  
 
JURAT 
El jurat estarà format per professionals de dansa i una representació de l’Ajuntament 
de Palamós. Valoraran les peces en directe el diumenge 16 d’octubre de 2022 a les 
18 h al Teatre la Gorga i seran els encarregats d’atorgar els premis.  
 
PAGAMENT DEL PREMI 
Els guanyadors han d’acreditar que es troben al corrent d'obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social, i extensiu amb l’Ajuntament de Palamós. 
 

http://www.lagorga.cat/
mailto:cultura@palamos.cat
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La inscripció al concurs implica l'autorització a l’Ajuntament de Palamos per a 
aquesta funció de comprovació excepte que manifestin expressament que deneguen 
aquesta autorització. 
 
DRETS D’IMATGE i D’AUTOR 
L’organització es reserva el dret a realitzar fotografies i filmacions durant el Concurs. 
Aquestes imatges podran ser utilitzades amb finalitats promocionals i comercials.  
Cas que la música utilitzada estigui sotmesa a drets d’autor, l’import a pagar serà 
abonat per la persona que la utilitzi.  
 
PROTECCIÓ DE DADES 
En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les persones 
candidates autoritzen que les dades personals facilitades siguin incorporades en un 
fitxer  denominat “La Gorga”, responsabilitat de Ajuntament de Palamós i amb seu 
social al carrer Major 56, Palamós 17230 (Girona). 
La finalitat d’aquest tractament és la de poder tramitar la seva sol·licitud de 
participació així com poder fer la posterior difusió i publicació del guanyador/a. 
Aquestes dades no seran cedides a tercers. L’Ajuntament en podrà fer difusió a 
través de les xarxes socials, pàgines web i/o mitjans impresos. Les seves dades 
seran conservades d’acord amb els terminis establerts al marc normatiu regulador 
dels serveis de cadascuna de les parts signants i a la normativa d’arxius aplicable. 
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com 
exercitar els  drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o 
oposar-s’hi, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà 
que es facin al carrer  Major  56, Palamós 17230 (Girona) o enviant un correu al 
delegat de Protecció de Dades (DPD) de l’Ajuntament de Palamós a 
dpd@palamos.cat. Així mateix també podrà presentar una reclamació davant 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat). 
 


