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BASES DEL 1r CONCURS “HUMOR A LA FRESCA” ‘18  
 
Des de l’humor ens podem permetre el luxe de tocar diferents temes, de 
ridiculitzar allò que ens fa por o que ens provoca dolor. L’humor i la comèdia 
són una gran teràpia per a l’ànima. 
D’aquí, la necessitat de fer una projecte com aquest, per tal d’impulsar i 
fomentar l’humor a escena, i així donar cabuda a creadors, companyies, actors, 
etc. 
 
PARTICIPANTS 
El concurs s’adreça a monologuistes, companyies petites, mims, actors... 
que d’una manera amateur o semi-professional vulguin interpretar i portar a 
escena textos en clau d’humor. 
Podran participar totes aquelles persones majors de 18 anys que hagin 
presentat tota la documentació requerida per l’organització. 
 
OBRES 
Les obres han de ser en català i/o castellà. S’acceptaran textos no originals 
però es valoraran els textos de creació pròpia. En cas de que el text no sigui 
original, l’organització s’eximeix de la responsabilitat de plagi o qualsevol 
transgressió de la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual en què 
pugui incórrer el/la participant.  
La temàtica és lliure i ha de ser en clau d’humor. S’exclouran, però, totes 
aquelles obres que incloguin continguts racistes, sexistes, homòfobs o que 
vulnerin els drets de les persones. 
L’ obra ha de tenir una durada d’entre 45 minuts o 1 hora aproximadament. 
La mostra pública es farà als jardins de Can Castelló en un escenari de màxim 
4x3 metres amb mínima escenografia. No hi ha teló frontal ni de fons. 
 
INSCRIPCIONS I DATES 
Els/les interessats/des hauran de presentar la documentació de forma 

presencial (c/ Castelló 1-7) o online omplint el formulari següent: 

https://goo.gl/forms/h454KKiAO4WMCka92 

Els/les participants rebran per correu electrònic una confirmació d’inscripció. 

El termini per presentar les inscripcions és del 2 al 31 de maig 

L’11 de juny es donaran a conèixer les 4 obres seleccionades  mitjançant un 

correu electrònic. 
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CONCURS 
El concurs constarà de tres fases: 
 
Fase 1: De totes les propostes rebudes (mail o presencials), l’organització 
escollirà un màxim de 4 que passaran a ser directament finalistes del concurs.  
 
Fase 2: Calendari. L’ ”Humor a la fresca” tindrà lloc als Jardins Can Castelló 
els dimarts 3,10,17 i 24 de juliol del 2018 a les 19h 
Al final de cada representació, el públic i el jurat emetran el seu veredicte i es 
comunicarà la puntuació. 
 
. Fase 3: D’entre tots els participants el que hagi obtingut més vots serà el 
guanyador. 
 
La Final del concurs serà als Jardins de Can Castelló el dimarts 24 de juliol 
a les 20.15h.  Els/les guanyadors/es seran comunicats el mateix dia. Si no hi 
són se’ls comunicarà per mail. 
 

JURAT 
El jurat estarà composat per dues persones de l’organització. 
Els guanyadors s’escolliran entre els 4 candidats mitjançant la votació del 
jurat, que tindrà un pes del 50%, i mitjançant la votació del públic, que tindrà 
un pes del 50% 
Com que el públic assistent representa el 50% dels vots, les butlletes de 
votació es lliuraran 5 minuts abans de l’inici de l’espectacle i seran recollides un 
cop hagi finalitzat. El públic puntuarà de l’1 al 5. Al final de cada jornada hi 
haurà recompte de vots i la publicació de la puntuació final.  
 
PREMI 
Hi haurà una sola interpretació  guanyadora. La dotació del premi del concurs 
és de 300€ que es cobrarà a partir de la setmana posterior al concurs. 
Hi haurà reconeixement explícit a la resta de finalistes. 
El Centre Cultural es reserva el dret de publicar el treball de la persona 
guanyadora a través del web i de les xarxes socials. 
 
 
ACLARIMENTS 
►L’organització es reserva el dret d’enregistrar i difondre imatges de les 
actuacions de qualsevol participant en qualsevol mitjà de comunicació, amb 
finalitats exclusivament publicitàries, sense obligació de donar compensació a 
l’intèrpret. 
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►El fet de participar en el concurs suposa l’acceptació íntegra d’aquestes 
bases. 
►L’organització es reserva el dret de modificar algun punt d’aquestes bases i 
de resoldre tots els aspectes no previstos. 
Els treballs enviats seran destruïts en el termini d’un mes si no són reclamats 
pels remitents. 

 

Per a qualsevol dubte podeu trucar al 932417874 o bé enviar un correu a 
info@cccancastello.cat 
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DECLARACIÓ RESPONSABLE 

Jo [nom i cognoms] ..........................................................................., amb DNI 

......................................................................, representant legal de [nom 
companyia o grup] 

.............................................................................................................................. 

 

DECLARO: 

■ que totes les persones participants en 1r CONCURS “HUMOR A LA 

FRESCA” ‘18  coneixen i accepten les obligacions que es desprenen de les 

bases reguladores i de la convocatòria corresponent i autoritzen l’ús de la seva 

imatge i de la seva veu en els treballs presentats, així com en l’acte de 

lliurament dels Premis, que pot ser difós per qualsevol mitjà de comunicació; 

■ que els treballs presentats al Concurs compleixen la normativa vigent en 

matèria de protecció dels drets de propietat intel·lectual i s’eximeix, en tot cas, 

el Centre Cívic Can Castelló de qualsevol responsabilitat derivada de plagi o de 

qualsevol altra transgressió de la legislació vigent en matèria de propietat 

intel·lectual. 

 

La persona sol·licitant accepta les bases de 1r CONCURS “HUMOR A LA 
FRESCA” ‘18  Del Centre Cívic Can Castelló, Ajuntament de Barcelona. 

[Localitat i data] 

 

 

[Signatura del/de la representant legal] 


