
 

 
XLVIIIè PREMI CIUTAT DE TERRASSA DE TEATRE 

 
Bases del concurs organitzat pel Casal de Sant Pere de Terrassa amb el suport de 
l’Excel·lentíssim Ajuntament de Terrassa. 
 
 
Participants Poden participar-hi tots els grups de teatre que no tinguin caràcter 

professional i que tots els seus components, inclòs el director, siguin 
amateurs. Els grups de Terrassa no hi poden participar. 

 
Inscripció Per inscriure’s s’ha d’emplenar el formulari disponible al web del Casal de 

Sant Pere abans del 30 de setembre de 2021. 

 Amb la inscripció s’ha d’adjuntar: 
- Fitxa artística de l’obra (sinopsi, autor, director, repartiment, durada de 

l’espectacle, gènere). 
- Text de l’obra 
- Enllaç a youtube o Vimeo per poder veure l’espectacle. 
 
Qualsevol consulta la podeu fer per correu electrònic a 
teatre.premiciutatdeterrassa@gmail.com 
 
En cas de no disposar del vídeo a youtube o vimeo, podeu enviar DVD o 
pendrive per correu postal a l’adreça del Casal. 
 

 Cada grup ha de proposar una o dues obres en català, adaptada, traduïda o 
original, amb una durada mínima de 70 minuts. 

 
 
Selecció La comissió organitzadora seleccionarà els grups de teatre i els comunicarà 

l’obra seleccionada abans del 30 d’octubre de 2021.  
La data d’actuació s’establirà de comú acord per part de la comissió 
organitzadora i els grups seleccionats. En cas de no aconseguir un acord es 
decidirà la data de representació per sorteig. 
Els grups seleccionats hauran d’ingressar la quantitat de 100 € en concepte 
de fiança. En el cas de no poder actuar per qualsevol motiu atribuïble al grup 
participant, la fiança no serà retornada. 

 
Actuacions Totes les representacions es duran a terme a la Sala Crespi, c/Major de Sant 

Pere, 59-63, de Terrassa, els diumenges a les 18’00h. 
 Dates del concurs: 30 de gener; 6, 13, 20 i 27 de febrer; 6, 13, 20 i 27 de 

març i 3 d’abril de 2022. 
 
Dotació econòmica Cada grup rebrà una subvenció de 500 € per la seva actuació i com a ajut per 

les despeses de la posada en escena i desplaçament. Aquest import serà 
pagat després de l’acte de cloenda del concurs i lliurament de premis. 

 

https://forms.gle/oGGGTwo2DfyzjaZH6
mailto:teatre.premiciutatdeterrassa@gmail.com


 

S.G.A.E./Permís autor Es sobreentén que l’obra te l’autorització de l’autor o permís de l’SGAE per 
ser representada. L’entitat organitzadora es farà càrrec dels drets d’autor fins 
a un import de 60 €, IVA inclòs. L’import que pogués superar aquesta 
quantitat serà descomptat de la subvenció.   

 
Muntatge Anirà a càrrec del grup actuant la totalitat del muntatge de l’escenografia, llum 

i so del seu espectacle. Es podrà disposar de l’escenari durant tot el dia de la 
representació així com també dels equips de so i llum de l’entitat. Cal 
concretar amb l’organització l’hora d’arribada.  
El grup podrà comptar amb el suport de 3 hores de tècnic de sala.  
L’escenari ha de quedar net i buit el mateix dia de la representació.  

 
Escenari Mides de l’escenari: 14 m. de boca x 8’70 m de profunditat. No es poden 

collar cargols ni clavar claus al terra, per subjectar els decorats s’ha d’utilitzar 
els contrapesos.  
L’escenari disposa de càmera negre, ciclorama, telers i teló. Potència 
elèctrica: 12 Kw. So intern i extern. 35 línies de llum i taula de 24 canals.  

 
Entrades L’organització posarà a disposició dels grups actuants 6 invitacions pels seus 

acompanyants el dia de la seva actuació i 4 per a les altres representacions 
(en cas de necessitar-ne més s’hauran d’adquirir a taquilla). 

 
Cloenda L’acte de cloenda i lliurament de premis tindrà lloc el dissabte 30 d’abril de 

2022.  Serà necessària l’assistència de com a mínim dos representants de 
cada grup. 

 
Premis La comissió organitzadora nomenarà un jurat que atorgarà els següents 

premis: 
1r. Trofeu Ciutat de Terrassa (dotació econòmica de 400 €) 
2n. Trofeu Llorer d’Egara (dotació econòmica de 300 €) 
3r. Trofeu Jaume Crespi (dotació econòmica de 200 €) 
Millor direcció 1r, 2n i 3r     
Millor actriu principal 1a, 2a i 3a.     
Millor actor principal 1r, 2n i 3r     
Millor actriu de repartiment 1a, 2a i 3a  
Millor actor de repartiment 1r, 2n i 3r.     
Millor escenografia / creativitat     
Millor il·luminació     
Millor so / muntatge musical     
Millor caracterització (vestuari i maquillatge)     
Premi votació popular 
Premi jurat juvenil  
 
El jurat qualificador es reserva el dret, en cadascun dels premis, de declarar-
lo desert, així com d’atorgar els accèssits oportuns.  
Les obres de 3 o menys de 3 personatges no optaran al premi de grup. 
  

 
 
L’organització del concurs podrà alterar o decidir qualsevol contingència no prevista en aquestes 
bases. El fet d’inscriure’s comporta la total acceptació de les mateixes.  
  
 
 
 
Terrassa, juliol de 2021 
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