
 

 

 
BASES QUE REGULEN LA SELECCIÓ DELS GUIONS TEATRALS 

PARTICIPANTS A MICROTEATRE 2014. 
ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTS 

 
1. OBJECTE 

Aquestes bases tenen com a objectiu regular la selecció dels guions 
teatrals de les obres curtes de teatre que seran representades en el 
marc del projecte MICROTEATRE a Roca Umbert, el mes de novembre 
de 2014. 
 

2. TEMÀTICA / OBJECTIUS 
El projecte MICROTEATRE, vol impulsar la creació escènica entre  
dramaturgs novells i joves intèrprets. La direcció escènica, la selecció 
dels actors i de les actrius, i la producció dels espectacles dels textos 
guanyadors, aniran a càrrec de la organització. Els treballs es donaran a 
conèixer en espais singulars i de petit format dins de Roca Umbert. 
 

3. CRITERIS DE VALORACIÓ 
Els criteris de valoració del Jurat alhora de seleccionar els projectes 
participants seran els següents: 
 
1.- El tema dels guió teatral haurà d’estar relacionat amb el món dels 
adolescents o joves. 
 
2.- Les obres han d’estar escrites en català, han de ser originals i no 
poden haver estar presentades en cap altre concurs. 
 
3.- Les obres han de poder ser representades per un màxim de tres 
actors o actrius, i en un període de temps d’un màxim de 20 minuts.  
Cada autor només podrà enviar un únic text. 
 
 

4. DESTINATARIS DE LA CONVOCATÒRIA 
Poden optar a aquesta convocatòria tots aquells dramaturgs novells  
residents a Catalunya. 
 
  



 

 

5. PREMI 
Els textos dels dramaturgs que resultin escollits seran premiats amb la 
corresponent posada en escena i una dotació econòmica de 300€ 
(impostos inclosos) cadascun. El Jurat podrà seleccionar un màxim de 
quatre textos. 
 
 

6. TERMINI D’ADMISSIÓ 
Els aspirants tenen de termini fins el dia 1 de setembre de 2014. 
Qualsevol obra lliurada a partir d'aquesta data, serà eliminada del 
concurs. 
 

7. PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ I DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
Els dramaturgs que desitgin participar en aquesta convocatòria hauran 
d’enviar dos documents (PDF) amb la següent informació a aquesta 
adreça electrònica: arsenic.microteatre@gmail.com  
 
1/ Sol·licitud: 

- Nom i cognoms 
- DNI escanejat 
- Adreça postal 
- Dades de contacte: telèfon i adreça electrònica 
- Títol del text 
- Declaració signada donant fe de l’autenticitat del text 
- Currículum Vitae 

 
2/ Text -inclòs el seu títol- 
 

8. SELECCIÓ 
El Jurat el formaran 3 professionals de les arts escèniques proposats 
per Arsènic i Roca Umbert. 
El dictamen del jurat serà inapel·lable, es farà públic a partir del dia 5 
d'octubre de 2014 a les webs: www.arsenicreacio.com i 
www.rocaumbert.cat i es comunicarà als autors / autores dels textos 
seleccionats.  
 
 

9. POSADA EN ESCENA DE LES OBRES SELECCIONADES 



 

 

La producció de les quatre obres –com a màxim- seleccionades 
s’iniciaran el mateix més d'octubre, fins el dia de la seva estrena, el 
dies 14 i 15 de novembre de 2014 i estaran dirigides per directors 
professionals. El dramaturg podrà ser convidat a assistir a algun dels 
assaigs, cada vegada que el director de la posada en escena ho 
sol·liciti. Serà responsabilitat d’aquest, escollir els actors i actrius que 
representaran els personatges, l’atrezzo necessari i l’espai on seran 
representats, dins de Roca Umbert fàbrica de les arts 
 

10. INTERPRETACIÓ I ACCEPTACIÓ DE LES BASES 
Qualsevol dubte que pugui sorgir en relació amb la interpretació 
d’aquestes bases, les resoldran els organitzadors d’aquest certamen: 
Arsènic Espai de Creació i Roca Umbert f.a. 
La participació en aquesta convocatòria representa la íntegra 
acceptació d’aquestes bases i de la resolució del Jurat, així com dels 
canvis que, com a conseqüència de factors aliens als organitzadors, es 
puguin produir posteriorment. 
 
Per a més informació podeu contactar amb: 

- arsenic.espaidecreacio@gmail.com 
- coordinaciofa@gmail.com 

 
 
 
 Granollers, 6 de juliol de 2014 


