Bases de la 4a edició

1. PESSICS
PESSICS, la Mostra de Microteatre de Sant Quirze del
Vallès, és una selecció de 5 muntatges de microteatre que
es representaran en un lloc emblemàtic de Sant Quirze del
Vallès.
La nalitat principal d’aquesta mostra és apropar el microteatre
a la ciutadania de Sant Quirze del Vallès. La periodicitat de la
mostra és anual.
La seva organització correspon a l’entitat Espai d’Arts
Escèniques de Sant Quirze, que és qui convoca i selecciona
les companyies participants en la mostra PESSICS. Compta
amb el suport de l’Ajuntament de Sant Quirze.
Trobareu informació actualitzada de PESSIC a la nostra web
https://espaisqv.cat/pessics/

2. OBJECTIU
L’objectiu d’aquesta convocatòria és la selecció de les 5 obres
per la 4a edició.
Aquestes obres han de tenir una durada entre 15 minuts i 20
minuts, una escenogra a lleugera i requisits tècnics mínims o
nuls.
A la selecció hi pot participar qualsevol grup o entitat que
compleixi i accepti les condicions establertes en aquestes
bases, presentant la proposta en els períodes i forma
preestablerts per l’organització. El conjunt d’obres
seleccionades con guraran la 4a Mostra de Microteatre
PESSICS.
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El lloc de la mostra, la Masia de Can Barra (Passeig de Can
Barra, 08192 Sant Quirze del Vallès), no és un equipament
especialitzat per la posada en escena d’obres de teatre. Hi
haurà diferents espais d’ús comú, tant interiors com exteriors,
que s’habilitaran per tal de poder fer les representacions.
S’establiran amb els grups les condicions especí ques per a
les necessitats tècniques de muntatge i de gestió de cada
espectacle.

3. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
Els grups o entitats seran responsables, a tots els efectes,
d’obtenir les autoritzacions i complir les normatives vigents per
a l’activitat a realitzar i de la liquidació dels drets per a la
propietat intel·lectual.
Les companyies comptaran amb l'autorització de cessió de
dades de caràcter personal i d'imatge de cadascun dels
membres de la seva companyia, per a ser usades amb
nalitats informatives i de promoció dels espectacles i de la
mostra, i autoritzen per tant a l’organització a enregistrar les
seves representacions.
En cas que alguna de les obres necessiti algun element tècnic
especial s’haurà de demanar a l’organització.
Cadascuna de les companyies escollides rebrà una
compensació econòmica de 300 € per la seva participació.
Aquest import s’entén amb IVA inclòs en tots aquells casos en
què els grups participants hagin de repercutir l’IVA.
Els grups seleccionats faran un dipòsit de 50 €, un cop
con rmada la seva participació. Aquest dipòsit té la nalitat
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Les companyies escollides portaran a terme la representació
de les seves obres el dissabte 20 de maig de 2023, entre les
18.00 h i les 21:30 h. De cada obra es faran 5 passis.

d’assegurar la representació i compensar els possibles
perjudicis ocasionats davant una hipotètica impossibilitat de
portar-la a terme. El dipòsit serà retornat un cop s’hagi dut a
terme la representació.
L’organització té potestat per suspendre, ajornar o recon gurar
temporalment el funcionament de PESSICS, per motius de
necessitat, seguretat o força major, sense que això suposi cap
dret a les companyies afectades.
La inscripció ha d’incloure un vídeo de l’obra que es presenta
a la mostra o, de forma excepcional, s’han d’incloure les dates
i lloc de representació, sempre que siguin abans del 15 de
febrer de 2023.
La participació a PESSICS pressuposa el coneixement i
l’acceptació per part de l'entitat de les bases de PESSICS
Mostra de Microteatre, del respecte de les normes d’ús,
instal·lacions i serveis de l’espai on es realitza i, lògicament, del
seu personal.

4. PRESENTACIÓ I SELECCIÓ DE PROPOSTES
La presentació de propostes es farà omplint aquest formulari
en línia i trametent la resta de documentació que s’indica
abans del 15 de gener de 2023.
A més d’omplir el formulari d’inscripció, s’haurà de trametre la
documentació següent al correu pessics@espaisqv.cat:
๏ Cartell o cial de l’obra
๏ Dossier complet de l’obra
๏ Fotogra es (opcional)
La selecció de les obres participants la portarà a terme
l’organització i serà comunicada a totes les companyies
presentades abans del 3 de març de 2023.
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Qualsevol dubte o consulta es podrà fer enviant un correu
electrònic al correu pessics@espaisqv.cat.

5. ENTRADES
Les entrades per la mostra PESSICS seran posades a la venda
a través de la plataforma Entràpolis i a l’entrada de
l’equipament, el mateix dia de la mostra, les que restin per
cobrir l’aforament.
El preu de l’entrada de PESSICS serà de 12 € si es fa per
avançat a través d’Entràpolis i 15 € si la compra es fa el dia de
la Mostra a l’entrada de l’equipament. Aquesta entrada dona
dret a veure totes les obres programades a PESSICS.
Pels socis de l’Espai d’Arts Escèniques el preu de l’entrada
serà de 10 € a través d’Entràpolis i 15 € si la compra es fa a
l’entrada de la Mostra.
_________________________

Feu la inscripció omplint aquest formulari i enviant la
documentació que cal adjuntar a pessics@espaisqv.cat
_________________________
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