
 Bases de participació per l’any 2021: 

 
 

1. La 15a Mostra d’Arts Escèniques 2021 preveu la presentació de 3 obres, al 

Teatre Auditori de Bellavista i de 3 al Casal Cultural de Corró d’Avall.  

2. Les dates previstes de les representacions seran: 

Gener: diumenge 17 i dissabte 30  

Febrer: diumenges 14 i 28 

Març: dissabtes 13 i 27 

Les funcions es faran a les 21 hores (dissabtes) i a les 19 hores (diumenge) 

3. Hi podran participar els grups de teatre de caràcter no professional d’arreu  de 

Catalunya, legalment constituïts com associació sense ànim de lucre.            

4. Els grups teatrals podran proposar la seva participació al Festival enviant la 

sol·licitud d’inscripció al Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i 

Joventut
1
, per correu postal, abans del 7 d’octubre de 2020, adjuntant: 

- Data de creació i historial del grup. 

- Sinopsi, autor, director, repartiment, fitxa artística, durada de 

l’espectacle, gènere, crítiques i tota la informació que es consideri 

oportuna sobre el muntatge a representar.  

- Fotocòpia de la Targeta d’Identificació Fiscal. 

- DVD de l’espectacle, preferentment en format AVI o MPG. 

També es podrà enviar l’enllaç per poder visualitzar l’espectacle 

a  antonia.fernandez@lesfranqueses.cat  

           

El material lliurat no es retornarà. 

           La sol·licitud d’inscripció comporta l’acceptació de les bases de la Mostra. 

 

  En la sol·licitud d’inscripció, els grups assenyalaran les dates preferents                              

d’actuació entre les dates definides en el punt 2 d’aquestes bases.  

           Els requeriments dels muntatges s’ajustaran com a mínim a les característiques 

           bàsiques d’un dels dos teatres:  
            

TEATRE AUDITORI DE BELLAVISTA 

Mides de l’escenari : Boca de 12 m per 6 d’alçada. Amplada caixa de 9 metres. 

Fons de 7 metres més prosceni. Alçada fins a la pinta de 10 m.  

Disposa de teló, 6 barres motoritzades, 3 barres electrificades dins de l’escenari, 

4 barres electrificades pont frontal, 4 bambolines, teló negre de fons, 6 cametes i 

15 talls de tracció manual. 

Equip de llums: taula Piccolo de 24-96 canals.8 dimmers de 6 canals ADB 

Micropack , 10 projectors Par64/62, 18 projectors PC de 1000 w, 3 projectors  
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Fresnel de 1000 w, 4 projectors PC de 2000 W, 6 projectors de retall de 1000 w, 

3 projectors de retall de 2000 w i canó de seguiment de1200 w.  

Equip de so: PA de 2000 w Martin Audio, 4 monitors 8’’ Martin Audio, 1 taula  

Mixer 16 Ch i 4 + 2 Aux. Soundcraft 7ii, 1 CD doble Denon. 1 Minidisck 

Tascam, 1 pletina doble, 1 DVD, 2 micròfons sense fil, de mà Sennheiser 

GW100 i 2 micròfons Shure SM58.      

CASAL CULTURAL DE CORRÓ D’AVALL 

Mides de l’escenari : 9 m de boca; 3,10 m de fons més 1,65 m de corbata i una 

alçada a boca de 4,5 m.  

Disposa de: teló, 2 barres electrificades dins de l’escenari i 1 barra electrificada  

pont frontal  motoritzada, 3 bambolines, teló negre de fons, 4 cametes,10 talls de 

tracció manual i pantalla de projecció darrera reló.  

Equip de llums: taula Lt Piccolo 12/24 canals, 3 dimmers de 6 canals Betapack, 

14 projectors PC de 1000 w, 4 projectors de retall ETC i 6 projectors Par64 de 

100 W.  

Equip de so: 1 taula Behringer amb 6 canals de micro i 4 linees stéreo, 2 caixes 

DAS PF-153 de 350w de 3 vies, 1 etapa QSC GB-402 de 2x440w, 1 caixetí 

escenari de 12 canals, 1 CD-pletina TEAC AD-600, 1 reproductor CD-MP3-

USB Numark, 1 micròfon Shure SN-58, 2 micròfons Shure BG-3, 1 micròfon de 

solapa Shure, 1 micròfon inalàmbric de mà Sennheiser, 2 caixes DI i 1 projector 

de vídeo a cabina.       

En la sol·licitud d’inscripció, els grups indicaran si l’espectacle proposat es pot 

fer a qualsevol dels dos espais. 

5. Els grups participants es comprometen a acomplir tots els requeriments 

normatius i legals vigents envers la realització d‘aquest tipus d’activitat.  

6. El PMCEIJ seleccionarà les obres participants i ho comunicarà als grups 

seleccionats. 

7. El PMCEIJ determinarà el calendari definitiu de la Mostra, acordant les dates 

amb cada grup seleccionat. Es tindrà en compte les dates indicades en la 

sol·licitud d’inscripció.  

8. Els grups participants es comprometen a facilitar al PMCEIJ, tot el material 

gràfic i textual necessari per la publicitat i comunicació de la Mostra, abans del 6 

de novembre de 2020, així com còpia de l’autorització de l’SGAE o, si no està 

registrada a l’SGAE del mateix/os autor/s.  

9. El dia d’actuació, a partir de les 10.00 hores, els grups participants podran 

disposar del teatre i utilitzar els mitjans tècnics de la sala. A tal efecte, el 

PMCEIJ es farà càrrec del cost del tècnic de la sala. Els grups es faran càrrec 

dels mitjans tècnics no disponibles.  

10. Cada grup garantirà la vigilància, el compliment de la normativa de la sala i la 

correcta utilització de les instal·lacions i els aparells i es farà càrrec dels 

desperfectes ocasionats per un ús inadequat. 

11. Es concedirà un premi de participació de 600 € a cada grup participant. També 

es concedirà un premi de 500 € a la millor Votació de l’Espectador. El 

lliurament d’aquest premi es farà en un acte cloenda que se celebrarà el dissabte 



10 d’abril de 2021 a un dels dos teatres a les 21 hores. El pagament de tots els 

premis es faran mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la 

factura corresponent. 

12. L’organització es farà càrrec del pagament dels drets d’autor.  

13. Qualsevol qüestió no prevista o especificada en aquestes bases serà resolta pel 

PMCEIJ, així com aquelles modificacions que les circumstàncies aconsellin per 

a la bona marxa de la Mostra. 

 

 


