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BASES XIX MOSTRA DE TEATRE INFANTIL I JUVENIL DE PA LAMÓS 2009 
 
 
1) Es distingiran dues categories  d’obres segons l’edat dels participants:   

a) entre 6 i 12 anys  per a la categoria A 
b) entre 13 i 18 anys  per a la categoria B 

 (Donarà la inclusió a la categoria el 75% dels actors del grup) 
 

2) Podran prendre-hi part grups escolars, extraescolars o independents  de 
Palamós. 

 
3) Les obres hauran de garantir una durada mínima de 30‘ i màxima d’1h .  
 
4) Les obres hauran de ser presentades pel grup en estrena a la vila de Palamós. 
 
5) Les fitxes de les obres que es presentin a la XIX Mostra de teatre Infantil i 

Juvenil de Palamós s’hauran de lliurar a les Oficines de Cultura abans del dijous 
30 de gener de 2009 .  

 
6) L’organització ha reservat com a dies de representacions els divendres a la nit, 

els dissabtes a la tarda i els diumenges al matí del mes d’abril i maig . 
L’adjudicació dels dies es farà per sorteig . 

 
7) Hi haurà un jurat  que estarà integrat per membres designats per la Comissió 

organitzadora.  
 
8) Durant la segona quinzena de febrer  es comunicarà  a cada grup el dia de la 

representació de la seva obra.  
 
9) Tots els grups podran comptar amb dos dies d’assaig, de dues hores 

cadascun  al Teatre La Gorga acordats amb antelació amb l’organització. Així 
mateix el dia de la funció es podrà accedir al teatre amb una antelació màxima de 
dues hores. 

 
10) Si l’obra que es vol representar està protegida pel dret de la propietat intel·lectual, 

caldrà sol·licitar autorització a la SGAE  i presentar la liquidació de les taxes  a 
les oficines de Cultura abans de la seva representació . (Delegació territorial de 
la SGAE a Girona Sr. Pere Comas Tel 669 48 28 40 - Apartat de correus 391, 
17300 Blanes). 

 
11) El dissabte dia 6  de juny,  a la tarda, tindrà lloc la Cloenda de la XIX Mostra 

amb el lliurament de diplomes i d’obsequis als participants a càrrec de 
l’Agrupació Teatral La Gespa. 

 
12) Les mencions a: Interpretació; Guió; Música; Vestuari; Decorats; Maquillatge; 

Dicció; Muntatge; Coreografia i menció especial a millor obra de conjunt  seran 
en les dues categories. La Comissió organitzadora es reserva el dret a nomenar 
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alguna altra menció si així ho creu oportú. També podrà atorgar diplomes de 
participació si es considera que les obres no són mereixedores d’una menció 
específica. 

 
13) L’Àrea de Cultura preveu concedir unes dotacions econòmiques  per a cada 

obra  que s’hagi presentat a la Mostra. 
 
14) La participació a la XIX Mostra de Teatre Infantil i Juvenil de Palamós implica la 

plena acceptació d’aquestes bases .  
 
15) L’organització es reserva el dret de modificar  alguna d’aquestes bases si les 

circumstàncies ho justifiquen.  
 
 
Palamós, octubre de 2008 


