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I PREMI DE TEATRE ÀNGELS POCH 2021

Bases

Tema
Obra de teatre original, inèdita i no representada, de temàtica lliure, i que no s’hagi
presentat a cap premi pendent de resolució.

Presentació
Escrita en català, d’una extensió màxima de 65 fulls, en paper DIN-A4, per una sola
cara i numerats al peu de pàgina. Es recomana a un espai i mig i tipus de lletra
Arial 12 o equivalent. S’haurà de presentar en format PDF. Les dades de l'autor:
nom, cognoms, telèfon i correu electrònic, hauran d'anar en un document a part. A
la narració figurarà només el títol de l’obra presentada i, si es vol, el pseudònim. 

Tramesa
L'original  s'enviarà per  mitjà  d'un formulari  de participació  al  “Premi  de Teatre
Àngels  Poch”,  habilitat  a  la  pàgina  web  d'Òmnium  Cultural  Terrassa:
www.omnium.cat/terrassa/nitdelmisteri

Termini d'admissió
L'admissió d'originals es clourà el 30 d’abril de 2021 a les 7 del vespre. Els originals
no premiats no seran retornats als seus autors/es i es destruiran una vegada lliurat
el premi.

Dotació
1.600 euros i l’autoedició de 100 exemplars de l’obra. Quan es representi caldrà fer
constar als cartells i als programes de mà el nom del premi adjudicat.

Jurat
El  jurat  del  I  Premi  de  Teatre  Àngels  Poch,  estarà  constituït  per  les  següents
persones: Eloi Falguera (President), Rosa Aguado, Jaume Aulet, Rosa Ponsarnau,
Agustí Humet, Xavier Ordeix (Secretari). Les decisions del jurat seran inapel·lables i
s'entendrà que s'accepten pel sol fet de concórrer al premi. El jurat podrà declarar-
lo desert, si ho considera convenient.

Veredicte i lliurament
En la celebració de la Festa de la NIT DEL MISTERI al Teatre Principal (plaça de
Maragall, 2, Terrassa) a 2/4 de 8 del vespre del dia 28 de juny de 2021. La festa
finalitzarà  amb  un  petit  refrigeri  i  es  celebrarà  sempre  que  les  circumstàncies
sanitàries ho permetin.

Terrassa, desembre de 2020
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