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Obrim convocatòria per l’Estrena’t Dansa, un cicle participatiu que promociona, 

fomenta i dona oportunitats a companyies de dansa emergents i obre les portes de 

l’exhibició professional a sales i festivals especialitzats. 

 
 

CRITERIS DE PARTICIPACIÓ 
 
• La durada màxima de les propostes serà de 15 minuts. 
• Només es podrà presentar a la selecció una peça per grup, que haurà d’estar autoritzada pels 

propietaris dels drets de imatge i representació. En tot cas, la responsabilitat de les autoritzacions dels 
drets d'imatge i representació recaurà en la companyia participant i s'entén autoritzades quan es 
presenta la peça.  

• Totes les persones menors d’edat hauran de presentar el permís dels seus tutors legals. 

 
INSCRIPCIÓ 
 
• La inscripció a la mostra és gratuïta a través d’aquest enllaç 
• Cal adjuntar la fitxa tècnica de la peça i material gràfic (fotos i vídeos) 
 
RECEPCIÓ DE PROPOSTES 
 
• Termini de presentació de les propostes: 21 de setembre  
• Anunci de les peces seleccionades: 3 d’octubre  
• Reunió tècnica: 26 d’octubre a les 19 h 
• Data de la final: 11 de novembre a les 19 h 

 
SELECCIÓ I PREMIS 
 
Oferim a les companyies finalistes: 

*La selecció de les companyies finalistes corre a càrrec de professionals del món de la dansa. 

 

• Una actuació a l’equipament aportant totes les condicions tècniques i el contacte amb 

programadors/es culturals.  

 

A les companyies guanyadores: 

*El públic serà l’encarregat d’escollir les dues companyies guanyadores  

 

• Cadascuna de les companyies actuarà a un festival/sala especialitzada en dansa encara per 

determinar 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/r/CLgq42WW8T
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ALTRES APORTACIONS 
 
• El CC Casa Groga proporcionarà personal tècnic i el material de llum i so de què disposa . De tot el 

material tècnic extra que calgui per l’actuació se’n farà càrrec la companyia participant. 
• L’organització es reserva el dret d’introduir modificacions per a millorar la mostra i resoldre qualsevol 

situació no prevista en aquestes bases. 
• El calendari de la mostra està subjecte a possibles canvis per motius aliens a l’organització. Les 

companyies participants en seran degudament informades. 
• Les companyies finalistes es comprometen a autoritzar a l’organització, o qualsevol mitjà de 

comunicació que participa en el concurs, a documentar gràficament i a enregistrar un mínim de 15 
minuts de l’actuació. Així mateix, les companyies finalistes autoritzen la divulgació de la seva actuació 
en canals d'Internet, canals i lloc web del convocant, inclosa la retransmissió en streaming de la peça 

• Les companyies finalistes es comprometen a acceptar les condicions tècniques i d’espai que proposa 
el Centre Cívic i a assistir a la reunió tècnica prèvia a la mostra que tindrà lloc el dimecres 26 d’octubre 
a les 19 h 

• En cap cas es pagaran dietes, desplaçament, material ni hi haurà cap retribució econòmica. 
• La participació a l’Estrena’t suposa l’acceptació plena d’aquestes bases. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QSL Serveis Culturals S.L és el Responsable del Tractament de les dades personals de l'Interessat i l'informa que aquestes 
dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR), la Llei 
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD) i la Llei (ES) 1/1982 de protecció civil, dret a l'honor, intimitat personal i 
familiar i a la pròpia imatge, pel que se li facilita la següent informació del tractament:  
Fi del tractament: Participació al cicle Estrena’t dansa 
Legitimació: La paticipació a l’Estrena’t suposa l’acceptació plena d’aquestes bases. 
Comunicació de dades: Enregistrament d'imatges i vídeos de les actuacions dutes a terme pel Responsable del Tractament 
per a ser penjades en les xarxes socials de l’equipaments així com la publicació en memòries i informes i en d’altres mitjans de 
comunicació del Responsable, la retransmissió en streaming de la peça 
Criteris de conservació de les dades: es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la fi del tractament i quan 
ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les 
dades o la destrucció total de les mateixes.  
Drets que assisteixen a l'Interessat: Retirar el consentiment en qualsevol moment. Accés, rectificació, portabilitat i supressió de 
les seves dades i limitació o oposició al tractament. Presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control (www.aepd.es) si 
considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.  
Dades de contacte per exercir els seus drets: qsl@qsl.cat 
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