
 
BASES DE PARTICIPACIO CICLE DE  TEATRE AMATEUR GAVÀ 2016 

 
El Cicle de Teatre Amateur de Gavà és un espai d’intercanvi d’idees i reflexions, de 
coneixement d’altres realitats teatrals. En aquest sentit, el Cicle es  planteja  des d’una 
perspectiva d’ obertura i foment del fet participatiu  amb   l’objectiu de donar impuls al teatre 
amateur, un dels majors actius culturals de la nostra ciutat.  
 
BASES 
 
1. Podran participar formacions teatrals  (de teatre de text, teatre gestual, dansa-teatre, 
monòlegs, teatre musical, etc), els components de les quals siguin amateurs en la seva majoria 
(50% dels seus membres+1) 
 
2. El Cicle  se celebrarà  al llarg de tot l’any 2016, amb periodicitat aproximada d’una obra al 
mes i segons calendari de programació del teatre.   Les representacions tindran lloc a l’Espai 
Maragall. A concretar les dates i horaris finals en base al nombre de companyies participants.  
 
3. L’organització establirà un màxim de companyies participants tenint en compte els següents 
criteris: viabilitat tècnica del muntatge, durada de l’espectacle i/o la durada del muntatge i el 
desmuntatge. 
 
4.L’organització valorarà les propostes presentades en base a criteris de qualitat artística, 
viabilitat, originalitat, posada en escena, i risc del projecte. 
 
5. Per formalitzar la inscripció cal enviar la butlleta adjunta degudament complimentada.   
 
6. Caldrà fer arribar a la organització un dossier complert del muntatge proposat en format 
paper/i, o suport digital que ha d’incloure: 
 

• Fitxa d’inscripció (que s’adjunta a les bases) 

• Fitxa artística   

• Fitxa tècnica 

• Currículum de la companyia 

• Foto amb alta resolució  

• Vídeo o material gràfic (si es té) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                



Les inscripcions s’han d’adreçar a: 
 
Ajuntament de Gavà.  
Departament de Cultura 
Ref. Cicle de Teatre Amateur de Gavà.  
Plaça de Jaume Balmes s/n.  
A l’atenció de Marta Sorribas 
 
7. Per tal de contribuir a una promoció bona i acurada del Cicle, l’organització es reserva el dret 
a sol·licitar a les companyies imatges i/o textos de l’obra representada. 
 
8. Cada grup podrà proposar una obra d’estrena o ja estrenada. 
 
9. Les obres proposades hauran d’estar degudament autoritzades per la S.G.A.E.; en cas 
contrari, la responsabilitat recaurà en el grup que l’hagi proposat. La companyia es farà càrrec 
del pagament de drets d’autor que generi la representació de l’obra. 
 
10. L’organització es reserva el dret a establir l’ordre de les actuacions, la distribució de 
timmings de muntatges i desmuntatges, així com l’espai de representació de les diferents 
propostes en funció de la seva complexitat escènica i tècnica. 
 
11. Cada companyia comptarà  amb el 100 % de la taquilla  recaptada per la seva 
representació. El preu de l’entrada serà de màxim  6 € (iva inclòs). L’Ajuntament de Gavà 
proporcionarà talonaris d’entrades amb la data de la representació a cada companyia i és 
reservarà la quantitat  de 10 entrades. 
 
12. L’Ajuntament de Gavà /Espai Maragall aportarà a les companyies participants la cessió 
gratuïta del teatre/auditori durant les hores necessàries d’assaig, muntatge i representació 
prèvia valoració per part de l’equip tècnic de l’espai escènic ; el material de llum i so, així com 
l’equip tècnic i personal de suport, segons fitxa tècnica pròpia de l’equipament.  
 
 
13. El muntatge escènic, atrezzo i material tècnic específic, necessari i fora de la fitxa tècnica 
pròpia de l’equipament, per a la representació anirà a càrrec dels participants.  
 
14. Totes les companyies hauran de disposar de personal tècnic de suport segons les seves 
necessitats.  
 
15. Qualsevol circumstància que pugui sorgir i que no estigui prevista en aquestes bases, serà 
resolta per la comissió organitzadora. 
 
16. La participació en el Cicle de Teatre Amateur de Gavà implica l’acceptació d’aquestes bases.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FITXA D’INSCRIPCIÓ –  CICLE DE TEATRE AMATEUR DE GAVÀ 
(Ompliu-la i adjunteu-la al dossier. S’han de complimentar tots els camps) 
 
 

1. Nom de la companyia  .................................................................................................. 

2. Títol de l’espectacle  ..................................................................................................... 

3. Autor de l’obra   ........................................................................................................... 

4. Direcció  ....................................................................................................................... 

5. Gènere   ....................................................................................................................... 

6. Durada  ........................................................................................................................ 

7. Durada del muntatge  .................................................................................................. 

8.  Durada del desmuntatge ............................................................................................. 

9. Requeriments tècnics:  

So ...............................................   Llums ........................................................................... 

Altres.................................................................................................................................. 

10. Hora d’inici: .................................................................................................................. 

11. Preu: ............................................................................................................................ 

12. Lloc venda d’entrades: ................................................................................................. 

13. Sinopsi:.........................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

14. Altres observacions ...................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 



15. Dades de la  persona de contacte 

Nom ........................................................................................................................................... 

E-Mail.............................................................. Telèfon ...................................................... 

Adreça de la persona de contacte 

C/................................................................................ Nº................. Pis.................................... 

 C. Postal................. Ciutat......................................... Provincia................................................ 

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i l’ article 12 del seu 

Reglament de Desplegament, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, us informem que les vostres dades de caràcter personal 

s’incorporaran al fitxer CULTURA, del que és responsable l’Ajuntament de Gavà i seran objecte de tractament per la gestió de les 

activitats culturals que es realitzen al municipi. No seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre 

consentiment o si no ho autoritza una llei. 

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos a l’Ajuntament de Gavà, Oficina d’Atenció al Ciutadà 

(OAC), Plaça de Jaume Balmes s/n. Planta Baixa o al correu electrònic  ajuntament@gava.cat. En cas de modificació de les seves 

dades, haurà de comunicar-les a l’Ajuntament de Gavà per procedir a rectificar les mateixes. 



ESPAI MARAGALL 
FITXA TÈCNICA SALA AUDITORI 
(Dades bàsiques i de contacte) 
 
Tipus de recinte: 
Teatre cobert a la italiana 
 
Aforament: 
534 butaques 
 
Adreça: 
C/ Passeig Maragall, 11 
08850 Gavà 
Tel: 93 263 91 36/93 263 96 90 
espaimaragall@gava.cat 
 
Accés de càrrega: 
C/ Àngel Guimerà, 20 
08850 Gavà 
Porta càrrega 4m 
Pas per platea a escenari 
 
Responsable: 
Tècnica de Cultura  
Marta Sorribas 
msorribas@gava.cat  
Tel: 93 263 91 00 ext. 9304 
 
Cap tècnic: 
Ramsés Moraleda 
imoraleda@gava.cat 
Tel: 618 89 52 68 
 
Atenció públic: 
Núria Suárez 
nsuarez@gava.cat 
Tel: 93 263 96 90 
 
Responsable de Comunicació: 
Samanta Castilla 
scastilla@gava.cat  
Tel: 93 263 91 00 ext. 9360 
 
 
 
 


