
 

Bases reguladores del Concurs “Xssst...”de teatre breu 
 
L’objectiu del I Concurs “Xssst...” de teatre breu és dinamitzar i promoure la 
creativitat artística entre els aficionats al teatre amateur. 
 
El concurs tindrà lloc diumenge 8 de maig de 2022 entre les 11 h i les 14 h a la 
Pista Jardí, dins el marc del Festival de teatre amateur de Maçanet de la Selva 
Mitja-Distància organitzat per la Regidoria de Cultura, ciutadania i participació 
de l’Ajuntament de Maçanet de la Selva i hi haurà una selecció prèvia de les 
propostes. 
 
Bases del concurs: 
 
1.- Podrà prendre part en aquest concurs qualsevol persona aficionada a les arts 
escèniques sempre que no s’hi dediqui de manera professional. 
 
2.- Les propostes hauran de complir les següents característiques per tal de ser 
admeses: 
 

o Es podran presentar propostes de qualsevol disciplina de les arts 
escèniques: teatre, dansa, mim, clown, performance... 

o La temàtica serà lliure, sempre que es respectin els valors dels drets 
humans 

o No es podrà utilitzar la veu ni expressions que requereixin microfonia 
o Han de ser representades per un màxim de 3 components. 
o La seva durada no pot ser inferior a 5 minuts ni superior a 10 minuts. 
o No hi ha d’haver escenografia. 
o Només s’acceptarà un element d’atrezzo per participant, que hauran 

d’aportar ells mateixos. 
o No hi ha cap mena de restricció de vestuari. 
o No es podrà usar cap material tècnic. Únicament es permet l’ús d’una 

única pista d’àudio sempre que hi hagi una persona responsable de la seva 
utilització.  

o Els participants hauran de comptar amb l’autorització del o dels autors per 
a la utilització d’aquesta pista d’àudio.  

o Es valorarà que siguin peces inèdites  
 
Totes aquestes limitacions persegueixen fomentar la creativitat entre els 
artistes. 
 



 

3.- Per inscriure’s cal trametre un correu electrònic a 
cultura@massanetdelaselva.cat amb la següent informació degudament 
omplerta: 
 

• Assumpte: “Inscripció I Concurs Xssst... de Teatre Breu” 
• Nom artístic dels participants 
• Persona de contacte 
• Correu electrònic 
• Telèfon 
• Títol de la proposta 
• Nom i cognoms de l’autor/a 
• Nom i cognoms dels/les actors/actrius que la representaran 
• Qualsevol altra observació que es vulgui fer constar 

 
Material audiovisual obligatori: 

• Enllaç del vídeo de la proposta a presentar (no cal que la peça estigui 
acabada ni cap mena d’enregistrament professional). 

 
4.- El termini d’enviament de les inscripcions finalitza divendres 29 d’abril de 2022 
a les 23:59 h. Les propostes es poden presentar des del moment en què es 
publiquin aquestes bases. 
 
5.- Una comissió artística realitzarà la selecció d’un màxim de 12 peces entre les 
propostes rebudes seguint criteris de qualitat, originalitat i, molt especialment, 
creativitat. 
 
6.- A l’inici de la setmana del concurs l’organització es comunicarà amb les 
persones responsables de les propostes seleccionades i es farà públic a través 
de les XXSS de l’Ajuntament de Maçanet de la Selva. 
 
7.- Les companyies seleccionades es comprometen a representar la seva 
proposta diumenge 8 de maig de 2022 entre les 11 h i les 14 h a la Pista Jardí de 
Maçanet de la Selva. 
 
La Pista Jardí de Maçanet de la Selva és un espai cobert a l’aire lliure. El seu 
escenari és de 8 m d’ample x 5 m de fons x 0,80 m d’alçada x 2,80 m entre 
l’escenari i el sostre. L’organització aportarà una il·luminació general i un equip 
de so adequat a l’espai.  
 
8.- Formaran el Jurat diferents professionals de les arts escèniques que 
valoraran principalment la qualitat artística i la creativitat de les obres. El resultat 
del veredicte del Jurat serà inapel·lable. 
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9.- Es concedirà un únic premi consistent en una dotació econòmica de 300 €, 
per a la proposta millor qualificada. 
 
10.- Qualsevol incidència no prevista en aquestes bases serà resolta per 
l’organització. 
 
11. L’enviament del correu electrònic per formalitzar la inscripció al concurs 
suposa l’acceptació directa d’aquestes bases. 
 
Per a més informació, podeu contactar mitjançant l’adreça de correu electrònic 
cultura@massanetdelaselva.cat o al web de l’Ajuntament. 
 

 

Organitza              Col·labora                                             Amb el suport de  

   

mailto:cultura@massanetdelaselva.cat
https://www.ma%C3%A7anetdelaselva.cat/ca

