


L’objecte d’aquesta convocatòria és estimular la labor de creació 
de totes les tendències teatrals amb la finalitat d’afavorir la 
promoció i difusió de les arts escèniques contemporànies.

Volem promoure el teatre contemporani, posant el focus en les 
autores i autors catalans, apostar per dramatúrgies novelles, fer un 
teatre en el qual el públic s’hi senti representat, crear vincles amb 
altres agents culturals i socials dels nostres barris i extrapolar-los a 
la resta del territori. En definitiva, apropar al màxim l’experiència 
teatral a l’espectador i ser una incubadora de nous creadors.

Amb aquesta convocatòria, ens proposem centralitzar la recepció 
de propostes per als teatres de proximitat en un sol canal i durant 
un període determinat. Treballant junts, aconseguim donar més 
difusió a la convocatòria, arribar a més creadors i comunicar-nos 
amb ells de manera més transparent i coordinada.

OBJECTIU



La convocatòria de textos (i projectes d’arts escèniques) estarà 
oberta entre el 25 de Gener i el 25 de Març de 2021. 
Només valorarem les propostes que ens arribin entre aquestes 
dates.

A partir del 25 de Gener, trobareu tota la informació i el formulari 
per poder enviar les vostres propostes a 
www.teatresdeproximitat.cat

Enllaç directe al formulari: 
www.podio.com/webfoms/25414267/1885092

QUAN I COM



Els teatres de proximitat que ens hem unit en el projecte 
“On el teatre batega” som:

El Maldà, L’Akadèmia, Atrium Teatre, La Badabadoc,
la Sala Fènix, l’Antic Teatre, El Tantarantana, La Gleva,
la Sala Flyhard i la Sala Versus Glòries.

QUI SOM



Busquem propostes inèdites, és a dir, que no s’hagin produït ni 
estrenat i que estiguin pensades per l’espai escènic d’un teatre de 
proximitat.
També valorarem espectacles estrenats que no hagin realitzat més 
de 5 representacions.

Els projectes que es presentin poden ser de teatre de text, dansa, arts 
visuals, escenes híbrides, gest, tenir vincles amb les noves tecnolo-
gies… Estem oberts a tots els gèneres i formats escènics.
No es valoraran propostes que tinguin més de 5 intèrprets i que no 
estiguin pensades per a espais escènics de petit format.
Les propostes poden ser únicament textos o projectes que ja hagin 
estat concebuts per una companyia o equip artístic concret.

QUINS PROJECTES ES PODEN PRESENTAR



QUÈ ENS HEU D´ENVIAR?

1. Text sencer inèdit o escaleta de tota la proposta amb algunes es-
cenes per veure com dialogueu i el to que tindria la proposta 
(obligatori)

2. Dossier de l’obra amb un pressupost econòmic de producció i 
explotació (obligatori)

De manera opcional, en el cas que es tingui, es poden adjuntar 
fotografies o enregistraments de l’espectacle.



RESOLUCIÓ

CONTACTE

Els Teatres de proximitat ens comprometem a seleccionar un MÍNIM 
de 6 projectes per a les temporades 21/22 - 22/23, per a la seva 
producció o coproducció, residència o lectura dramatitzada.

El jurat estarà format per una comissió de lectura de cadascun dels 
teatres de proximitat participants que conformen “On el teatre 
batega”. 

El jurat valorarà les obres presentades i farà públiques les diferents 
resolucions durant el mes de Juny de 2021.

Via correu electrònic: projectes@teatresdeproximitat.cat


