BASES DEL X PREMI LITERARI DE TEATRE BREU “INICIA’T”
L’Àrea de Cultura i Ciutadania de l’Ajuntament de Badalona, en
col·laboració amb els Amics del Teatre Zorrilla de Badalona, convoca el
desè premi literari de TEATRE BREU INICIA’T de l’any 2017.
1. Requisits
Les obres que es presentin al premi han de ser originals i
inèdites, estar escrites en prosa i en llengua catalana.
L’obra ha de tenir una extensió d’entre 25 i 35 pàgines, mida Din
A4 (210x297mm), impreses per una sola cara i a doble espai, amb
lletra Arial de cos 12.
Les obres s’han d’adreçar a un públic adult, no han de ser mai obres
de caire infantil o juvenil.
S’han de presentar tres exemplars de l’obra, en format de paper,
degudament enquadernats. També s’han de presentar en format
digital (Word, Writer o PDF). Cal que vagin acompanyats d’un sobre
tancat, a l’exterior del qual s’ha de fer constar el nom del premi i el
títol de l’obra i a l’interior la identificació de l’autor/a amb les dades
següents:
a; Nom, cognoms, identificació (fotocópia del DNI, passaport o
qualsevol altre document identificatiu oficial), adreça, telèfon i correu
electrònic.
b: Manifestació expressa del caràcter original i inèdit de l’obra que es
presenta i del compromís de no retirar-la del concurs un cop
presentada, sens perjudici del que s’indica a l’apartat de les
exclusions.
c: Manifestació expressa de la titularitat de l’autor/a sobre tots els
drets de l’obra i que aquesta està lliure de càrregues o limitacions pel
que fa als als drets d’explotació.
d: Manifestació expressa d’acceptació de l’autor/a de les presents
bases i el contingut de la convocatòria del premi.
e: Lloc i data.
f: Signatura de l’autor/a.
2. Autoria, originalitat i divulgació de les obres
Presentar una obra a concurs implica per part de l’autor/a:
2.1 Permetre la divulgació de l’obra presentada
2.2 Garantír, per part de la persona autora, amb total indemnitat per
a l’Ajuntament de Badalona, de l’autoria i originalitat de l’obra
presentada, i que aquesta no és cap còpia ni modificació total o
parcial d’una altra obra pròpia o aliena.
2.3 Garantír, amb total indemnitat

per a l’Ajuntament de Badalona, del caràcter inèdit mundialment
de l’obra presentada i de la titularitat en exclusiva i sense cap
limitació alguna de tots els drets d’explotació d’aquesta sobre la
mateixa i davant de tercers.
2.4 Els originals no premiats, com tampoc copies, no es tornaran.
3. Exclusions
3.1 No poden presentar obres aquelles persones que hagin
obtingut aquest premi en edicions anteriors. Així mateix. No es
poden presentar-se obres de persones que hagin mort abans de
la convocatòria.
3.2 Si entre la finalització del termini de presentació i la concessió del
premi, alguna de les obres presentades al Premi de Teatre Breu
Inicia’t rebés qualsevol altre premi literari, l’autor/a ha de
comunicar-ho a l’Ajuntament , el qual el/la desistirà de la seva petició.
fos mereixedora d’un altre. En cas Cas de que l’interessat no ho
comuniqui i si l’obra resulta guanyadora del premi Teatre Breu Inicia’t,
per decret d’alcaldia es declararà la revocació de la concessió del
premi, i el beneficiari haurà de reintegrar de les quantitats
percebudes, si escau, i sense dret a indemnització.
4. Premi econòmic
4.1 L’autor/a de l’obra guanyadora té dret a un premi econòmic de
1.000€. La quantitat econòmica del premi està subjecta a la
retenció en matèria d’hisenda que legalment pertoqui.
4.2 El premi s’ha atorga a una única obra, i no podent es pot concedir
exaequo. Igualment, no es poden concedir accèssits.
4.3 El jurat del premi pot decidir de no adjudicar-lo i per tant deixar-lo
desert si observés que cap de les obres presentades té un mínim
de qualitat literària.
4.4 L’editorial Pont del Petroli publicarà l’obra guanyadora, en la
seva col·lecció de títols guanyadors del premi de Teatre Breu
Inicia’t
4.5 L’obra guanyadora es podrà representar totalment o parcial
(segons les característiques tècniques de l’obra).
L’obra guanyadora es donarà a conèixer mitjançant una
lectura dramatitzada i també es podrà representar, dins del
cicle Badalona a Escena, sota l’organització dels Amics del
Teatre Zorrilla i amb el suport de la Regidoria de Cultura i
Ciutadania de l’Ajuntament de Badalona.
4.6 La concessió del premi literari TEATRE BREU INICIA’T es
farà en el marc de la NIT LITERÀRIA, que tindrà lloc durant
el mes de juny. En aquest acte el jurat proclamarà guanyadora.

5. Jurat
5.1 La decisió del jurat, té caràcter de inapel·lable.
5.2 L’autor/a de l’obra guanyadora s’obliga a signar els
documents necessaris per tal que els drets cedits a
l’Ajuntament de Badalona restin inscrits en el Registre de la
Propietat Intel·lectual i en qualsevol altres registres públics
nacionals o de caràcter internacional.
5.3 L’Ajuntament de Badalona pot revocar els premis atorgats
i exigir el reintegrament de les quantitats econòmiques
percebudes, sense dret a indemnització, si a l’obra guanyadora
li manqués alguns dels requisits assenyalats en aquestes
bases, particularment si l’obra no fos inèdita o original. També
pot executar les mateixes facultats en allò previst en l’apartat
3 (Exclusions)
5.4 El jurat qualificador el formen:
- Sra.Laia Sabater, regidora de Cultura i Ciutadania i presidenta
del jurat
- Sra.Felicitat Comas
- Sra. Àngels Domingo
- Sra.Olga Galvany
- Sra.Caterina Teixidó
- Sr.Josep Maria Llagostera
- Sr.Joan Puche
- Sr.Josep Maria Balaguer
- Sr.Jaume Arqué, secretari sense vot.
6. Presentació
Els originals es transmeteràn a:
- Teatre Zorrilla
Carrer de Sant Miquel, 54
08911-Badalona
El termini de recepció de les obres acaba el dia 31 de març de 2017
AMICS DEL TEATRE ZORRILLA
BADALONA

