Ajuntament de Mataró
Direcció de Cultura

BASES PER A LA PARTICIPACIÓ AL CONCURS MICROTEATRE MATARÓ
1. OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA
La Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró organitza Microteatre Mataró, una activitat
teatral per representar diferents espectacles de microteatre a diferents espais de la ciutat, els
propers 29 i 30 de novembre de 2019.
2. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
-

Poden participar persones majors de 16 anys (Els menors de 18 hauran de presentar
l’autorització dels pares o tutors).
Es pot participar individualment o de forma col·lectiva (Si la proposta és col·lectiva,
s’haurà de nomenar un representant).
Cada participant podrà optar a un màxim de dues propostes.

3. FORMAT DE LA PROPOSTA
a. L’obra presentada pot ser original i inèdita, creació pròpia de l’autor/s que la
presenten o una dramatúrgia ja estrenada.
En cas que l’espectacle contingui drets d’autor, caldrà acreditar-ne la seva autoria i la seva
cessió explícita per part de l’autor o autors.
b. La proposta constarà d’un únic guió en format word o pdf amb les següents
característiques:
La durada màxima de l’obra ha de ser de 15 minuts.
La representació ha d’anar a càrrec d’entre 2 i 4 actors.
Ha de poder ser representada en espais emblemàtics de la ciutat.
L’obra no ha de requerir necessitats tècniques tot i que s’admetran petites peces d’atrezzo.
c. Identificació:
Les obres es presentaran amb títol i sota pseudònim, en un sobre en que es farà constar
“CONCURS DE MICROTEATRE MATARO 2019” i el pseudònim. Dins aquest sobre s’inclourà:
- Document per triplicat en que consti:
o Títol de l’obra
o Breu sinopsi
o Guió
o Pseudònim
- Un sobre tancat que a la part externa que ha de contenir el pseudònim i títol de l’obra, a
l’interior ha de contenir:
o nom i cognoms
o telèfon de contacte
o adreça electrònica
o una còpia del DNI
o nom i cognom del director de l’espectacle
o nom i cognom del repartiment artístic de l’espectacle
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o

biografia de l’experiència artística de l’equip (direcció i repartiment) consentiment del
tutor legal (en cas que alguna de les persones participants sigui menor d’edat)

4. SELECCIÓ DE LES OBRES A REPRESENTAR
La selecció de les obres a representar anirà a càrrec d’un jurat. Així mateix el jurat determinarà
l’espai, dia i horari en que es representarà cada obra.
El jurat podrà decidir que no es representen aquelles propostes que no compleixin la totalitat de
les bases o bé que consideri que no tenen prou qualitat artística.
El jurat estarà format per:
- Tres persones de relleu en l’àmbit de les arts escèniques.
- Un/a membre de l’equip tècnic de la Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró, que
actuarà com a secretari/a del jurat amb veu, però sense vot”.
El jurat serà nomenat per Decret del/de la Regidor/a de Cultura de l’Ajuntament de Mataró.
Un cop seleccionades les obres es procedirà a l’obertura del sobre tancat per tal de posar-se
en contacte amb els interessats.
5. CALENDARI
Les obres s’han de presentar al registre de les oficines de la Direcció de Cultura fins al
divendres 20 de setembre de 2019 a les 14 h, en horari d’atenció al públic (de dilluns a
divendres de 9 a 14 h).
Les obres seleccionades, dates, horaris i espais de representació es publicaran al web
www.culturamataro.cat el 11 d’octubre de 2019.
6. PREMI
S’atorgaran 3 premis de votació popular, entre totes les obres representades
El primer premi és de 300 euros, el segon premi de 200 euros i el tercer premi de 100 euros
(sobre aquest import s’aplicaran les retencions que pertoquin d’acord amb la normativa
tributària).
El primer premi s’atorgarà a aquella obra que hagi obtingut més punts i així successivament.
En cas d’empat se sumarà l’import dels premis i es repartirà a parts iguals entre els
guanyadors.
7. CRITERIS DE SELECCIÓ I VEREDICTE
El públic podrà accedir lliurement a tots els espectacles. El públic podrà votar la qualitat dels
espectacles.
El públic trobarà a cada espectacle les butlletes per les votacions. Un cop visionat l’espectacle,
se li segellarà la butlleta. Per poder votar s’ha d’acreditar com a mínim el visionat de 4
espectacles.
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Les butlletes per poder votar s’han de dipositar a les caixes tancades o urnes que es trobaran a
cada espectacle. No es podran dipositar butlletes que no tinguin com a mínim 4 segells.
El públic podrà votar, entre tots els espectacles que ha visionat, els tres millors.
Els espectacles guanyadors es faran públics el 4 de desembre de 2019.
Els vots del públic s’elevaran al jurat de selecció que en farà el recompte.
El veredicte del jurat és inapel·lable.
El jurat podrà declarar desert el concurs si cap de les propostes no compleix la totalitat de les
bases o bé considera que cap espectacle té prou qualitat artística.
El jurat elevarà el veredicte del públic al/a la regidor/a de Cultura de l’Ajuntament de Mataró
perquè adopti l’acord d’atorgament del premi.
8. MODIFICACIONS
La Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró resoldrà qualsevol assumpte no previst en
aquestes bases.
9. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
Els participants accepten les bases pel fet de participar-hi. L’incompliment d’alguna de les
bases comportarà la desqualificació de l’espectacle.
Els participants cedeixen, no de manera exclusiva, a l’Ajuntament de Mataró, els drets d’autor
consistents en la reproducció, publicació i divulgació de les obres presentades
La interpretació de les bases correspon al/a la Regidor/a de Cultura, si bé per a qüestiones
relacionades amb els treballs, la seva presentació i el veredicte, es podrà consultar al jurat de
forma prèvia.
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