
Cadascun dels premis podrà ésser declarat desert per 
decisió del jurat, el qual si ho creu convenient podrà 
repartir el seu import en diferents accèssits. La decisió 
del jurat és inapel•lable.

12. El lliurament del premis es farà el dia 23 de febrer 
de 2019 en el marc del sopar de la celebració de cloen-
da dels Premis Teatre de Sarrià 2019.

13. La Comissió organitzadora es reserva el dret d’enre-
gistrar les obres finalistes en qualsevol suport.

14. Les companyies guanyadores han de fer menció 
del premi en els mitjans de difusió i propaganda que 
utilitzin posteriorment a la participació en el 4t Premi  
Teatre de Sarrià.

15. En el pagament dels premis s’ha de complir la nor-
mativa fiscal vigent i els requisits formals que se’n de-
rivin.

16. Es podrà disposar de l’escenari durant tot el dia de 
la representació a partir de les 9 del matí. Si hi hagués 
algun grup que per les característiques del muntatge 
precisés del dia anterior per muntar, serà sempre de 
previ acord amb la Comissió Organitzadora, i si les acti-
vitats del centre ho permeten. El tècnic de llum i so del 
teatre del Centre estarà a disposició de les companyies 
participants a partir de les 9 h. del matí del dia de la 
funció.

17. La documentació presentada per concursar al pre-
mi restarà en poder del Teatre de Sarrià, el qual se’n 
reservarà els drets de representació per part dels grups 
propis del teatre, prèvia informació als interessats i el 
compliment de les normatives corresponents.

18. La Comissió organitzadora es reserva el dret a pren-
dre les decisions que cregui escaients en tot allò previst 
o no en aquestes bases.

19. En l’acte de cloenda el Teatre de Sarrià convida a 
una representació de cada  grup participant, al dinar de 
celebració de la Festa Major del Centre.

20. El fet de signar i lliurar la butlleta d’inscripció al 
concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.

Barcelona, 15 d’octubre de 2018

6. Els grups hauran d’assumir les despeses derivades 
dels tràmits i documentació exigits per inscriure’s al 
concurs i hauran de tenir el permís per representar 
l’obra de la SGAE o qualsevol altra empresa legalment 
autoritzada o el propi autor.

7. La Comissió organitzadora està formada per la Junta 
Directiva del Centre Cultural de Sant Vicenç de Sarrià, i 
un membre de cada un dels grups de teatre del Centre, 
els quals seleccionaran sis espectacles d’entre els pre-
sentats que passaran a la fase final i es representaran 
d’acord amb els requisits establerts en aquestes bases.

El dia 15 de gener de 2019 es farà pública la selecció 
d’aquests 4 espectacles finalistes i es comunicarà als 
interessats.

8. La Comissió organitzadora nomenarà un Jurat for-
mat per representants del Centre, del Districte de Sa-
rrià-Sant Gervasi i del món teatral o cultural que adju-
dicarà els premis entre els quatre espectacles finalistes 
i el seu veredicte serà inapel·lable, alhora que es reser-
va el dret de declarar-los deserts.

9. Les representacions es duran a terme al Teatre de 
Sarrià els  dies  9, 10, 16 i 17 de febrer de 2019.  Totes 
les representacions seran a les 21 h. els dissabtes i a les 
18,00 h. de la tarda els diumenges.  

10. La distribució del calendari entre els diferents grups 
participants s’establirà per part de la Comissió organit-
zadora abans del dia 31 de desembre de 2018 de comú 
acord amb els grups seleccionats. En cas de manca 
d’acord, les dates de representació seran assignades 
per sorteig.

11. S’atorguen els premis següents:
PRIMER PREMI

al millor muntatge teatral dotat amb 1.500 euros
SEGON PREMI

al millor muntatge teatral, dotat amb 900 euros
TERCER  PREMI

al millor muntatge teatral, dotat amb 600 euros
QUART PREMI

al millor muntatge teatral, dotat amb 300 euros

S’atorgaran els següents PREMIS HONORÍFICS  amb el 
lliurament d’una placa commemorativa:

Premi al millor actor principal i de repartiment
Premi a la millor actriu principal i de repartiment

Premi a la millor posada en escena

L’Associació Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià, amb 
el suport de l’Ajuntament de Barcelona, convoquen el

 4t Premi de Teatre de Sarrià 2018-19
L’objectiu és contribuir a fomentar l’activitat teatral pel 
seu valor com activitat de descoberta, de comunica-
ció i d’associació entre diferents persones, que els hi 
permet realitzar un projecte en comú en el seu temps 
lliure. 
 
També es vol potenciar la creació artística, i les immen-
ses possibilitats que el teatre ofereix pel desenvolupa-
ment de la cultura, l’apropament a realitats a voltes 
desconegudes o a problemàtiques reals  de la nostra 
societat.

1. Poden participar-hi totes les companyies i grups de 
teatre amateur que no actuen en circuïts comercials 
professionals.

2. Els espectacles hauran de ser en llengua catalana.

3. Per participar-hi caldrà lliurar, abans del 15 de desem-
bre de 2018, a 

“4t Premi de Teatre de Sarrià”
Associació Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià
c/Pare Miquel de Sarrià, 8  – 08034 Barcelona,

La butlleta d’inscripció adjunta degudament compli-
mentada, la fitxa artística del grup completa, currícu-
lum del grup, fotocòpia del NIF de l’entitat, enregistra-
ment íntegre de l’obra en DVD i l’exemplar o còpia del 
text o guió teatral del muntatge.
La gravació del DVD s’ha de presentar amb la màxima 
qualitat possible.

Cal que confirmeu la vostra inscripció al correu elec-
trònic:

centreiteatredesarria@gmail.com
4. Els grups hi poden participar només amb un muntat-
ge teatral, que podrà ser en qualsevol dels gèneres o 
estils teatrals i pensat per ser representat en el teatre a 
la italiana del Teatre de Sarrià.

5. El  muntatge no podrà ser d’una durada inferior als 
90 minuts. 
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Amb lel suport de:

CENTRE DE SARRIÀ
C/ Pare Miquel de Sarrià 8, 08034 Barcelona

Tel 93 203 97 72
centreiteatredesarria@gmail.com

www.centredesarria.cat
www.teatredesarria.cat
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