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III PREMI DE TEATRE ÀNGELS POCH 2023

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. 
S’entén per inèdita el fet de no haver estat publicada, premiada, representada o
que se n’hagi realitzat una lectura dramatitzada pública.

Presentació
Escrita en català, d’una extensió màxima de 65 pàgines. Es recomana a un espai i
mig i tipus de lletra Arial 12 o equivalent. S’haurà de presentar en format PDF. A la
narració hi figurarà el títol de l'obra presentada i, si es vol, el pseudònim. El nom de
l’arxiu que conté l’obra ha de ser el títol de la mateixa.
La cura de l’ortografia, l’expressió i l’estil es tindran en compte.
Cada autor/a podrà presentar al premi una sola obra. S’exclouran totes aquelles
obres que ja s’hagin presentat en edicions anteriors.

Tramesa
L'original s'enviarà per mitjà del formulari de participació corresponent 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 de març de 2023 a les set del vespre.
Els originals no premiats seran eliminats una vegada lliurat el premi.

Dotació
1.600 euros. Quan es representi caldrà fer constar als cartells i als programes de
mà el nom del premi adjudicat.

Jurat
El jurat del  III  Premi de Teatre Àngels  Poch,  estarà constituït  per les següents
persones: Eloi Falguera (President), Rosa Aguado, Guillem-Jordi Graells, Marta Bou,
Josep  Manel  Martínez  Sante,  Maria  Miralda  i  Montserrat  Ruiz  (Secretària).  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.

Publicació 
L’obra guanyadora serà publicada en règim de coedició per OmniaBooks i Òmnium
Cultural.
L’atorgament del premi comporta que l’autor de l’obra guanyadora cedeix en exclu-
siva tots els drets d’explotació de l’obra per a totes les modalitats d’edició en qual-
sevol format.
La presentació dels originals aspirants al premi pressuposa l’acceptació d’aquestes
bases i dels drets i les obligacions que se’n deriven.

http://www.omnium.cat/terrassa/nitdelmisteri
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Veredicte i lliurament
En la celebració de la Festa de la NIT DEL MISTERI al Teatre Principal, Plaça de
Maragall, 2 de Terrassa a 2/4 de 8 del vespre del dia 28 de juny de 2023.

DADES PERSONALS
El Responsable del tractament de les dades personals que facilitin els autors en el marc del Premi és
Òmnium Cultural i seran tractades per atendre la seva sol·licitud de participació en aquest certamen,
d’acord amb el que preveu el reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, així com en la
legislació espanyola aplicable en dita matèria.

Les dades personals es conservaran per tot el termini durant el qual pogués ser exigible algun tipus de
responsabilitat derivada del Premi llevat que es sol·liciti la supressió de les dades i es podran comunicar
a entitats vinculades a Òmnium Cultural per a les mateixes finalitats assenyalades anteriorment.

En qualsevol moment, es podrà revocar el consentiment i sol·licitar l’exercici dels drets d’accés, rectifica-
ció, supressió i oposició, així com de limitació i portabilitat, mitjançant una sol·licitud per correu electrò-
nic a dades@omnium.cat. En el supòsit que no s’obtingui una resposta satisfactòria i es desitgi formular
una reclamació o obtenir més informació de qualsevol d’aquests drets, pot acudir-se a l’Autoritat compe-
tent.

  
   Consulta aquí la vida i obra de Ferran Canyameres

Terrassa, gener de 2023
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