
 

 
 
 
 

L’Associació Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià convoca el 6è Premi Teatre de Sarrià 

2023, amb l’objectiu de fomentar l’activitat teatral pel seu valor com a activitat de 

descoberta, de comunicació i d’associació entre diferents persones, que els hi permet 

realitzar un projecte en comú en el seu temps lliure. 

La finalitat d’aquests premis també és la de potenciar la creació artística, així com les 

immenses possibilitats que el teatre ofereix pel desenvolupament de la cultura, 

l’apropament a realitats a voltes desconegudes o a problemàtiques reals de la nostra 

societat. 

 

LES BASES DE LA 6a EDICIÓ DELS PREMIS TEATRE DE SARRIÀ 2022-2023 

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

en circuits comercials professionals. 

2. Els espectacles hauran de ser en llengua catalana. 

3. Per participar-hi caldrà emplenar, abans del 31 d’octubre, el formulari oficial 

d’inscripció als premis a través del web oficial del Teatre de Sarrià 

(www.teatredesarria.cat). Allà s’haurà de facilitar el següent material: fitxa artística 

del grup, currículum del grup, fotocòpia del NIF de l’entitat, fitxa tècnica del grup, 

text o guió de l’obra presentada, enregistrament complet de l’obra a través d’una 

plataforma de difusió de vídeo, així com el formulari d’acceptació de les presents 

bases.  

4. Els grups hi poden participar només amb un muntatge teatral, que podrà ser en 

qualsevol dels gèneres o estils teatrals, pensat per ser representat en un teatre a la 

italiana, com és el Teatre de Sarrià. 

5. El muntatge haurà de tenir una durada mínima de 50min. 

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 del propi autor/a. 

7. El Centre i Teatre de Sarrià, com a entitat organitzadora dels premis, anomenarà 

un jurat entre les persones vinculades a les seccions de teatre del Centre i, si s’escau, 

d’altres del món teatral, per valorar les obres i atorgar els premis i mencions. Aquest 

jurat seleccionarà 4 obres finalistes i d’aquestes s’escolliran les premiades i les 

mencions.  

8. Les obres finalistes es comunicaran el 30 de desembre de 2022. 

9. Les 4 obres finalistes es representaran un sol cop durant els dos primers caps de 

setmana del mes de febrer de 2023 al Teatre de Sarrià. Totes les representacions es 

faran a les 20:00h, els dissabtes, i a les 18:00h, en diumenge. S’assignarà una data a 

cada espectacle. La distribució del calendari entre els diferents grups participants 

http://www.teatredesarria.cat/


 

 
 
 
 

s’establirà per part del jurat de comú acord amb els grups seleccionats. En cas de 

manca d’acord, les dates de representació seran assignades per sorteig. En cas de 

no disponibilitat per part de la companyia finalista, l’organització recorrerà als grups 

de reserva, prèviament seleccionats per jurat en estricte ordre.  

10. El veredicte del jurat serà irrecusable. El jurat es reserva el dret de declarar desert 

el premi que, en cap cas es fraccionarà. Si hi hagués un empat entre obres, el vot del 

President/a del jurat valdrà el doble.  

11. El veredicte dels premis es farà públic el divendres 24 de febrer de 2023, en el 

transcurs d’un sopar de germanor al Centre i Teatre de Sarrià. 

12. S’atorguen els premis següents: 

a. PREMIS A LES MILLORS OBRES TEATRALS: 

i. Primer premi: 1.000€ 

ii. Segon premi: 600€ 

iii. Tercer premi: 400€ 

b. PREMIS FINALISTES: 250€ als 4 finalistes en concepte de despeses 

generals. 

c. MECIONS HONORÍFIQUES: 

i. Menció al millor actor protagonista 

ii. Menció a la millor actriu protagonista 

iii. Menció al millor actor de repartiment 

iv. Menció a la millor actriu de repartiment 

v. Menció a la millor direcció escènica 

vi. Menció al millor vestuari 

vii. Menció a la millor escenografia i muntatge 

*Cadascuna d’aquestes mencions honorífiques podrà ésser 

declarada deserta per decisió del Jurat. 

13. El jurat es reserva el dret d’enregistrar les obres finalistes en qualsevol suport. Els 

guions presentats als premis romandran en poder de l’organització, la qual se’n 

reservarà els drets de representació per part dels grups de teatre propis del Centre, 

prèvia informació als interessats i en compliment de les normatives corresponents.  

14. Els organitzadors del premi faran difusió dels premis i de les mencions a les seves 

publicacions i accions de caràcter divulgatiu.  

15. La companyia de l’obra guanyadora haurà de fer constar el nom del premi (Premi 

Teatre de Sarrià 2023) en els elements de difusió, comunicació i publicitat de l’obra 

sempre que es representi.  

16. El pagament dels premis es farà per transferència bancària. En el pagament s’ha de 

complir la normativa fiscal vigent i els requisits formals que se’n derivin.  



 

 
 
 
 

17. Es podrà disposar de l’escenari durant tot el dia de la representació a partir de les 

9h 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 el jurat, i si les 

activitats del Centre de Sarrià ho permeten. El tècnic de llum i so del Teatre de 

Sarrià estarà a disposició de les companyies participants a partir de les 9h del matí 

del dia de la funció.  

18. El jurat prendrà les decisions que cregui oportunes i aquestes seran inapel·lables. 

També resoldrà les qüestions no previstes en aquestes bases segons el seu lliure 

criteri.  

19. El fet de signar i lliurar el formulari d’inscripció al concurs suposa l’acceptació 

d’aquestes bases.  

 

 

 

 

 

Barcelona,  

3 de juny de 2022 


