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BASES DEL V CONCURS DE “BUSCATALENTS”  DE TEATRE  I  
MONÒLEGS AMATEUR DEL MUNICIPI DE MASSOTERES 2015  

 

1. Podran participar-hi tot aquells grups teatrals i monologuistes amateurs, que 

s’hagin inscrit i posteriorment hagin estat seleccionats tant en categoria 

infantil/juvenil (de 3 a 17 anys) com en categoria adult (a partir de 18 anys). 

2. Per realitzar la inscripció, heu d’omplir el full que adjuntem a continuació i un 

breu resum de l’obra a representar i dirigir-lo a: 

 

AJUNTAMENT DE MASSOTERES   

V Concurs de Teatre 

C/ Font, 1 

25211 MASSOTERES  

O bé per correu electrònic  a:  info@massoteres.cat  
Horari d’atenció: Dimarts, Dimecres i Divendres de 9h a 14h 

 
* En el moment de la inscripció cada grup i/o persona haurà de pagar la quantitat de 30€ en 

concepte d’inscripció, ja sigui per gir postal o en efectiu a les dependències municipals. Aquesta 

fiança es retornarà el dia de l’actuació.  
 

3. La inscripció es tancarà el dia 09 d’octubre  de 2015 

 

4. La selecció dels grups anirà a càrrec d’una comissió, formada per 

representants municipals i professionals de l’àmbit teatral.  

 

5. Un cop seleccionats els grups, es realitzarà el calendari d’actuacions, que 

tindran lloc durant el cap de setmana del 24 i 25 d’octubre de 2015.  

 

6. La publicitat anirà a càrrec de l’organització. Els decorats, mobiliari, utillatge, 

vestuari... anirà a càrrec dels grups participants.  
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7. El veredicte del jurat serà inapel·lable i es donarà a conèixer en l’acte de 

repartiment dels premis, que tindrà lloc el mateix diumenge 25 d’octubre de 

2015 

 

	  
8. Les	  bases	  d’aquest	  concurs	  s’entenen	  acceptades	  pels	  concursants,	  pel	  sol	  fet	  de	  

participar-‐hi.	  	  
	  
	  

9. Premis:	  
 

Categoria infanti l/juvenil , hi haurà dos premis, un per Massoteres 
 

Premi Infantil/juvenil: Abonament per una trobada lúdica de grup al Pitch & Putt 
de Massoteres. (Per a tots els participants) 

 
I també diferenciarem els premis en funció de la especialitat en què es 
presentin els participants en la categoria d’adults: 

 
• Obra de Teatre:  

 
1r premi   à    400€ 
2n Premi  à    300€ 

 3r  Premi  à 200€   
 

• Monologuista  
 
1r Premi   à    300€ 
2n Premi  à    200€ 

 3 r  Premi   à  100€ 

  

L’obra/es haurà de ser degudament autoritzada per la S.G.A.E.  

 

La participació en el concurs comporta la total acceptació d’aquestes 

bases.  
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Més informació a : Ajuntament de Massoteres – Telf: 973 55 14 26 

 

V CONCURS DE TEATRE AMATEUR DE MASSOTERES  
 
                                       BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ 
 

NOM DEL GRUP : 
ADREÇA: 
CP:                                        POBLACIÓ: 
COMARCA:                                                       TELÈFON: 
CIF DEL GRUP DE TEATRE: 
 
NOM DEL REPRESENTANT DEL GRUP: 
ADREÇA: 
CP:                                          POBLACIÓ: 
TELÈFON: 
TÍTOL DE L’OBRA: 
AUTOR: 
BREU RESUM: 
 
 
 
 
ACTES: 
DURADA: 

 
 
APORTEN: 
(encercleu la resposta correcta) 
 
VÍDEO        SÍ        NO 
FOTOS       SÍ        NO 
TEXT          SÍ       NO 
 
OBSERVACIONS: 
 
 
 
      El sotasignat, en representació del grup més amunt indicat, accepta les bases 
del  V CONCURS DE TEATRE AMATEUR DE MASSOTERES 
 
      Signatura i data : 
 


