
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTES D’ESTIU A PALMA 2017 

 

L’Ajuntament de Palma, amb l’objectiu de potenciar la participació ciutadana a les Festes d’Estiu a 

Palma, convoca la realització del II Concurs Palmatalent, un concurs de playback i karaoke obert a 

tota la ciutadania, d’acord amb les següents 

 

BASES 

 

1. El Palmatalent és un concurs gratuït i obert a tothom on s’estableixen dues categories per a 

poder participar-hi: playback i karaoke. 

2. S’entén per playback l’escenificació i simulació de la caracterització, vestuari, maquillatge, cant i 

coreografia d’un/a cantant o grup musical durant la reproducció de la música original gravada. 

3. S’entén per karaoke la interpretació de la veu en directe d’un tema durant la reproducció del 

fons musical gravat. Es compta amb el suport de la visualització a una pantalla de la lletra escrita 

de la cançó. 

4. Palmatalent té un caràcter lúdic i participatiu. Pot participar-hi qualsevol persona a partir de 16 

anys. 

5. El concurs es portarà a terme en dues fases: votació popular en línia dels finalistes (facebook) i  

la selecció del guanyador/a a la gala final del concurs, que serà destriat per un jurat qualificador. 

6. La gala final del concurs serà el dissabte 1 de juliol a l’amfiteatre del Parc de la Riera.  

7. Per a participar-hi, els concursants han d’enregistrar un vídeo amb la interpretació del tema 

amb el que volen concursar i inscriure’s mitjançant la pàgina www.palmatalent.com.  

8. Les inscripcions al concurs amb els enviaments de vídeos es podran realitzar fins les 20 h del 

dilluns 26 de juny.   

9. L’organització posa a disposició dels participants interessats, 2 dies per les gravacions dels 

vídeos amb les següents dates i horari:  

GravaTalent 

Divendres 16 de juny de 17 a 21 hores 

Dissabte 17 de juny de 10 a 14 hores 

 

En ambdós casos, es portaran a terme l’hotel d’entitats ubicat al tercer pis del carrer Felip II, s/n.   

Els participants interessats hauran de confirmar la seva assistència a l’organització.  

 

10. Cada concursant només pot presentar un tema i optar a una de les dues categories: playback o 

karaoke. Només es pot participar en el concurs a través d’un usuari. L’organització pot 

desqualificar qualsevol participant que s’hagi inscrit amb més d’un compte d’usuari. 

11. A la categoria de playback es pot concursar de manera individual o grupal depenent de l’artista 

o artistes escenificats. A la categoria de karaoke només es pot participar individualment o en 

duet. 

12. El vídeo enviat serà revisat per l’organització i, si compleix els requisits de participació, serà 

penjat al web www.palmatalent.com per a la votació popular. 



 
   

13. Només seran admesos vídeos des del segon inicial de la cançó i fins al final d’aquesta; no s’han 

d’incloure discursos anteriors o posteriors. Els vídeos que incloguin presentacions, comiats i/o 

discursos diversos aliens a la lletra de la cançó, orals o escrits, seran automàticament descartats. 

14. Les gravacions de vídeo es poden fer amb qualsevol dispositiu sempre que gaudeixin de bona 

qualitat d’imatge i so per a la seva reproducció (qualitat mínima 720 p). No s’acceptaran vídeos 

amb baixa qualitat, pixelats, etc. 

15. Els vídeos es podran votar des del moment que siguin enviats i revisats. La votació per a tots els 

vídeos finalitzarà a les 23.59 hores del dimecres 28 de juny. Com més prest s’enviïn els vídeos, 

major temps de votació.  

16. En cas que dos participants volguessin concursar amb la mateixa cançó, l’organització els oferirà 

l’oportunitat de canviar de cançó amb la finalitat de poder-la executar a la final del Palmatalent 

si resultessin finalistes. En cas de desestimació per part dels concursants, només podrà ser 

seleccionat el tema que obtingui una major puntuació. 

17. El dia de la gala final, a l’amfiteatre del Parc de la Riera, la versió de la cançó que s’haurà 

d’interpretar, serà la que estigui disponible a la plataforma Spotify. 

18. Els 20 concursants, 10 per cada una de les categories, que obtinguin major puntuació seran 

convocats a la final del concurs Palmatalent, que es portarà a terme el dissabte 1 de juliol a 

partir de les 22 h a l’amfiteatre del parc de la Riera. En cas d’empat, serà seleccionat el/la 

participant que hagués enviat abans el seu vídeo. En cas de no assolir el mínim de finalistes; tots 

els participants actuaran a la final 

19. Els finalistes es donaran a conèixer a través del facebook.com/palmatalent. 

20. Els participants han d’estar disponibles per a actuar el dissabte 1 de juliol a la gala final. En cas 

que el/la concursant no hi pogués participar, seria desqualificat. 

21. L’Ajuntament de Palma designarà un jurat qualificador per a la final del Palmatalent format per 

professionals artístics i membres de la Comissió de Festes. Serà designat guanyador del concurs 

el grup o la persona que hagi realitzat una millor execució del tema amb el qual hagi resultat 

finalista. 

22. Hi haurà un únic guanyador/a per a cada una de les categories: playback i karaoke. La dotació 

econòmica dels premis consistirà en:  

 

- 300 euros pel guanyador/a del karaoke 

- 300 euros pel guanyador/a del playback 

 

23. La participació en el Concurs, implica l’autorització i cessió a favor de l’Ajuntament de Palma, de 

tots els drets d’autor i propietat intel·lectual originats amb motiu de la gravació del tema o 

participació en la final dels concursants, així com la seva difusió en qualsevol mitjà i/o xarxa 

social. 

24. Fer la inscripció implica acceptar aquestes bases i les indicacions que en el seu moment pugui 

fer l’organització. Els participants es comprometen a participar-hi de forma lúdica. Es demana 

una actitud de respecte cap a la resta de participants i l’organització. No observar les bases, les 

recomanacions i les indicacions que pugui realitzar l’organització implicarà la desqualificació del 

participant. 

25. Seran desqualificats els vídeos i/o actuacions que tinguin un caràcter partidista, un contingut 

violent, sexista, xenòfob o contra els valors democràtics i que promocionin el consum de 

productes no saludables. 

26. L’Ajuntament de Palma i l’organització vetllaran pel bon desenvolupament del concurs 

Palmatalent. Amb aquesta finalitat, es poden establir altres indicacions per a suplir buits o 

llacunes sobre qualsevol qüestió relacionada amb el concurs no recollida a les presents bases. 

27. L’Ajuntament de Palma i l’organització s’eximeixen de qualsevol responsabilitat pels accidents 

derivats de l’incompliment d’aquestes normes o d’una mala conducta dels participants al 

Palmatalent.  

 


