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19è DESPLAÇA’T FESTIVAL D’ARTS DE CARRER.  

Convocatòria per a la marató d'arts escèniques que se celebrarà 

diumenge 21 de maig de 2023 a partir de les 18 h. Es convoca les 

companyies i artistes amb espectacles de totes les disciplines que puguin 

tenir lloc a l'espai públic: teatre, dansa, circ, música, clown...  

CRITERIS DE PARTICIPACIÓ I INSCRIPCIÓ 

• Les propostes s’han de fer arribar a través del següent formulari. Per a més 
informació truqueu al 93 418 65 31 o escriviu a animacio.casagroga@qsl.cat 

• La durada màxima de la proposta escènica serà de 15 minuts. 

• El termini d'entrega del formulari i la recepció del material serà fins al dilluns 20 de  
    març de 2023 a les 14 h. 

 
SELECCIÓ 

• Se seleccionaran 4 propostes finalistes que actuaran el diumenge 21 de maig a 
partir de les 18 h. 

• Les actuacions tindran lloc als jardins J.M Arnalot. Aquesta selecció anirà a càrrec 
de l’organització i es farà d’acord amb criteris de qualitat, originalitat, adequació a 
l’espai i viabilitat segons els recursos  de què disposa l’organització.  

• El 18 d’abril de 2023 l’organització del Desplaça’t notificarà les companyies 
seleccionades. 

• Les actuacions seleccionades seran remunerades econòmicament amb 300 € 
destinats a donar suport als projectes artístics de les companyies. S’oferirà a cada 
companyia material gràfic de la seva actuació i el vídeo resum de l’edició. 

 
ALTRES APORTACIONS 
▪ La reunió tècnica per resoldre les necessitats de cada espectacle serà dimecres 3 

de maig a les 19h al Centre Cívic Casa Groga. És molt important l’assistència de 
les companyies seleccionades.  

▪ El material de les companyies no seleccionades no serà retornat. El Centre Cívic 
Casa Groga en disposarà per a possibles participacions en altres cicles de 
l’equipament. 

▪ L’organització convida programadors al Desplaça’t i posarà a la seva disposició els 
materials que les companyies facin arribar.  

▪ L’organització es reserva el dret d’introduir modificacions per millorar el festival i 

resoldre qualsevol situació no prevista en aquestes bases. 

▪ Les companyies finalistes es comprometen a autoritzar l’organització, o qualsevol 

mitjà de comunicació, a documentar gràficament l’actuació. 

▪ La participació al Desplaça’t suposa l’acceptació plena d’aquestes bases 
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