
Gest, Plataforma Balear de Teatre Amateur  
C/Cardenal Reg, 5, 1r-A  
07005 Palma  
Illes Balears  
V16511156  
e-mail: info@gestteatre.org  
www.gestteatre.org  

 

 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gest, Plataforma Balear de Teatre Amateur  
C/Cardenal Reg, 5, 1r-A  
07005 Palma  
Illes Balears  
V16511156  
e-mail: info@gestteatre.org  
www.gestteatre.org  

 

 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certamen d’escriptura,  lectura dramatitzada i Mostra de Teatre.  
 

El Certamen consta de 3 fases i es regirà segons les següents bases:  
 

PRIMERA FASE: ESCRIPTURA DE DE TEXTOS TEATRALS.  
 

1. Textos teatrals. 
a. La temàtica serà lliure. Els texts es podran presentar tant en català com en castellà. 
b. b. Les obres participants han de ser originals, inèdites i no poden haver estat guardonades ni premiades 

prèviament.  
c. Només es podrà presentar una obra per participant que s’haurà de presentar sota pseudònim.  
d. El text ha de tenir  un mínim de 500 paraules i un màxim 2.750 paraules.  
e. El jurat tendrà en compte la cura de l’ortografia,  l’expressió i l’estil. 
f. El jurat tendrà present que les obres han de poder ser dramatitzades i representades a les corresponents fases 

d’aquest certamen.  
g. El text ha de poder ser representat per un màxim de cinc actors/actrius damunt l’escenari al mateix temps, 

i amb una durada que pot oscil·lar entre 10 i 15 minuts.  
 

2. Participants.  
a. Pot participar qualsevol persona major d’edat. 
b. També poden participar Entitats Culturals sense ànim de lucre inscrites al Registre  d’Associacions del Govern 

de les Illes  Balears.  
 

3. Presentació dels textos teatrals.  
a. Els textos s’han d’enviar amb arxiu de text o pdf mitjançant el formulari del següent enllaç:  

https://forms.gle/XP9Lm4zCzeSR6DQV6, al qual s’hi inclou declaració responsable de la seva  autoria.  
b. El termini de presentació de textos expira el dia 30 d’abril de 2022 a les 24h. c. Els textos no seleccionats 

seran destruïts juntament amb tota la documentació presentada.   
 

4. Veredicte de la I Fase.  
a. El nombre de finalistes serà de 10, tots obtindran un diploma i els tres millors obtindran un premi en 

metàl·lic.  
b. El Jurat publicarà la llista dels finalistes el dia 16 de maig de 2022.  
c. El nom del guanyador de cada guardó es farà públic el dia de la Gala de lliurament de guardons. 
d. El jurat pot declarar desert o ex aequo qualsevol premi. 
e. En cas de que el Jurat declaràs ex-aequo algun dels premis, l’import d’aquest es repartiria a parts iguals entre 

els guardonats.  
 

5. Premis d’escriptura.  
• 1r Premi : 400€ + diploma.  
• 2n Premi : 200€ + diploma.  
• 3r Premi : 100€ + diploma.  

 

https://forms.gle/XP9Lm4zCzeSR6DQV6
https://forms.gle/XP9Lm4zCzeSR6DQV6
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6. Publicitat i drets d’autor dels texts teatrals.  
Els autors de les obres finalistes cedeixen els drets d’aquelles obres a  GEST per a:   
a. Publicar-les a la web i a les xarxes socials de la GEST.  
b. Remetre-les als participants de la Segona Fase d’aquest Certamen, per a la seva lectura  dramatitzada i 

enregistrament sonor.  
c. Ser representades a la Mostra de Teatre de la Tercera Fase d’aquest Certamen i el dia de la Gala de  lliurament 

de guardons. Les obres representades en aquest esdeveniment podran ser  enregistrades i publicades a la web 
i a les xarxes socials de GEST.  

d. Ser incloses a la Biblioteca virtual de GEST sota les condicions establertes al document annex a les presents 
bases “BIBLIOTECA VIRTUAL GEST”. 

e. Les obres que es presentin al certamen NO PODEN SER REPRESENTADES ABANS DE LA MOSTRA SENSE 
L’AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE L’AUTOR I DE GEST. 
 

 

SEGONA FASE: PRESENTACIÓ DE LECTURES DRAMATITZADES.  
 
En aquesta fase es presentaran els enregistraments sonors de les obres finalistes de la fase anterior.  

 
7. Participants.  

a. Podrà participar qualsevol grup de Teatre Amateur que pertanyi a una federació de Teatre. Aquesta 
pertinença s’haurà de justificar mitjançant un certificat de la federació corresponent. 

b. Els participants hauran de remetre la fitxa artística i tècnica de les persones que intervenen a l'enregistrament. 
c. Es podran presentar un màxim dos enregistraments per companyia participant sempre que les fitxes 

artístiques d’aquests siguin significativament diferents. 
 

8. Premis de lectura dramatitzada. 
• 1r Premi: 200€ + diploma.  
• 2r Premi : 100€ + diploma.  
• 3t Premi : 50€ + diploma.  

 
9. Inscripció de l’enregistrament de les lectures dramatitzades.  

a. La inscripció de l’enregistrament s’enviarà mitjançant el formulari de participació que es publicarà juntament 
amb  les 10 obres finalistes de la fase anterior. La inscripció inclourà:  

i)    El certificat de la federació de Teatre a la qual pertany el grup.  
ii)   La fitxa artística-tècnica esmentada al punt 7 de cada un dels enregistraments presentats.  
iii)  Enllaç a l’enregistrament sonor de l’obra.  

b. A la inscripció es farà constar el títol de l’obra escollida d’entre les obres finalistes de la fase  anterior que 
estaran publicades a la plana web www.gestteatre.org. 

c. El període de presentació d’inscripcions serà del  17 de maig al 30 de juny de 2022 a les 24h.   
 

10. Requisits dels enregistraments. 
a. Els enregistraments han de respectar íntegrament el text original i tendran una durada mínima de 10 minuts 

i màxima de 15 minuts.  
b. Els enregistraments no podran fer servir sons, efectes sonors, música o bandes sonores que  generin drets 

d’autor.  De fer-ho  hauran de fer arribar les oportunes autoritzacions al Comitè Organitzador. 
 

11. Veredicte de la II Fase.  
a. El Jurat publicarà la llista dels tres finalistes el dia 16 de juliol de 2022. 
b. El nom del guanyador de cada guardó es farà públic el dia de la Gala de lliurament de guardons. 
 

12. Publicitat i drets d’autor dels enregistraments de la II Fase.  
Els autors dels enregistraments autoritzen GEST a publicar-les a la web i a les xarxes socials de la Federació, amb 
la deguda acreditació dels autors de l’enregistrament i dels seus respectius grups.  

http://www.gestteatre.org/
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TERCERA FASE: Mostra de Teatre.  
 

13. Participants.  
a. En aquesta Fase hi podran participar tots els membres socis i associats de GEST. 
b. Cada grup només podrà representar una obra. 

 

14. Inscripció de l’obra a representar. 
a. La inscripció a la Mostra s’enviarà mitjançant el formulari de participació que es publicarà juntament amb  les 

10 obres finalistes de la I Fase. A la inscripció s’haurà d’adjuntar:  
i)    El certificat d’estar al dia amb les obligacions amb GEST.  
ii)   La fitxa artística-tècnica.  

b. A la inscripció es farà constar el títol de l’obra a representar d’entre les 10 obres finalistes de la I Fase que 
estaran publicades a la plana web www.gestteatre.org,  
c. El període de presentació d’inscripcions serà del  17 de maig al 16 de juny de 2022 a les 24h.   

 

15. Ajuts.  
Cada un dels grups participants a aquesta fase rebran, en concepte de muntatge i desplaçament, un ajut econòmic 
en funció de la seva categoria i el lloc d’actuació i segons es detalla a la taula següent: 
  

CATEGORIA A LA MATEIXA ILLA A UNA ALTRA ILLA 
Soci 250€ 500€ 
Associat 150€ 250€ 

 

16. Calendari d’actuacions.  
La mostra es dura a terme els mesos de setembre i octubre. Llocs i dates a determinar.  

 

17. Publicitat i drets d’autor.   
a. Les representacions seran enregistrades.  
b. Les companyies participants  cedeixen els seus drets per a que GEST pugui publicar els enregistraments a la 

web i a les xarxes  socials de la Federació.  
 

GALA I CERIMÒNIA DE LLIURAMENT DE GUARDONS.  
 

18. El lliurament dels premis es durà a terme a la Gala de lliurament de guardons, el mes d’octubre de 2022 (lloc i data 
a determinar).  
  

19. L’organització, per raons justificades i sempre avisant amb suficient antelació a les persones i  entitats afectades, 
podrà modificar la data d’aquest esdeveniment.  

 

20. El nom dels guanyadors de cada guardó es farà públic en el transcurs de la Gala de lliurament de  guardons. 
 

21. Els guardonats han d’estar presents o representats, en cas de residir fora de les Illes Balears, per poder rebre els 
premis. 

 

COMITÈ ORGANITZADOR I JURAT. 
 

22. El Comitè Organitzador està format per quatre representants de socis de GEST.  La seva tasca consistirà en vetllar 
pel bon funcionament del reglament i la tramesa de  documentació al Jurat (obra amb pseudònim) per a la seva 
avaluació i custòdia. Els seus membres són: 

President: Josep Mirò Camps.  
Secretari: Rafael Massanet Rodríguez.  
Vocals: Josep M. Moreno Serra i Toni Borràs i Mateu.  
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23. El Jurat estarà compost per persones alienes a GEST i lligades al món literari, teatral o cultural de  les Illes Balears. 

 

24. El Secretari del Comitè Organitzador actuarà com a Secretari del Jurat, assistint amb veu però sense vot a les 
sessions del Jurat. 

  
25. Ni els membres del Jurat ni el Secretari del Comitè Organitzador no podran participar a les dues Primeres Fases 

d’aquest Certamen.  
 

26.  El Jurat pot declarar desert o ex-aequo qualsevol dels premis de qualsevol de les dues primeres Fases.  
 

27. El Jurat podrà resoldre, segons el seu bon criteri, qualsevol situació no prevista a les presents  bases. 
 

ALTRES.  
 

28. Els socis i associats de GEST que vulguin participar a aquest Certamen hauran d’estar al dia amb  les obligacions 
cap a la Federació. Les entitats d’altres federacions hauran d'acreditar-ne la seva pertinença i estar al dia amb les 
obligacions amb la seva federació. 
 

29. Els premis econòmics estaran subjectes a les retencions impositives que marqui la legislació  vigent i s’abonaran 
dins del termini de 30 dies posteriors a la finalització del Certamen. 

 

30. Per a qualsevol aclariment, dubte o reclamació relatius a aquest Certamen, els participants es  podran adreçar al 
correu electrònic certamen.jaumebauzamayol@gmail.com.  

 

31. L’incompliment de qualsevol dels articles d’aquestes bases suposarà la desqualificació automàtica dels 
participants. 

 

32. La participació a aquest Certamen implica l’acceptació d’aquestes bases.  
 

CALENDARI. 
 

FASE de fins 
PRIMERA. Presentació de textos 01/03/22 30/04/22 
PRIMERA. Valoració 01/05/22 15/05/22 
PRIMERA. VEREDICTE 16/05/22 
SEGUNDA. Inscripció I presentació d’enregistraments 17/05/22 30/06/22 
SEGUNDA. Valoració 01/07/22 15/07/22 
SEGUNDA. Veredicte 16/07/22 
TERCERA. Inscripció a la Mostra de Teatre 17/05/22 16/06/22 
TERCERA. Representacions 01/09/22 16/10/22 
GALA I CERIMÒNIA D’ENTREGA DE GUARDONS. 16/10/22 

 
 
Palma, 25 de febrer de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:certamen.jaumebauzamayol@gmail.com
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ANNEX: BIBLIOTECA VIRTUAL GEST. 
 
 
1. Finalitat. 
 

GEST, Plataforma Balear de Teatre Amateur, posa en marxa un projecte de Biblioteca Virtual de textos dramàtics 
que estarà allotjada a la pàgina web www.gestteatre.org. Aquest projecte pretén posar a l'abast dels seus socis, y 
del públic en general, una sèrie de textos teatrals procedents, majoritàriament, del Certamen anual que duu a terme 
GEST, el Certamen «Jaume Bauçà Mayol». Així mateix, BIBLIOTECA VIRTUAL GEST acollirà al seu catàleg tots aquells 
textos que els particulars vulguin donar, sempre que es trobin en possessió de la seva autoria. 
 
Tots els textos presents al catàleg seran de lectura lliure i gratuïta, però. Tot i aixì, si qualque companyia volgués dur 
a terme la seva representació, hauria de gestionar els permisos necessaris amb l'autor, amb el seu representant o 
amb l'organisme pertinent. GEST no es responsabilitza d'aquests tràmits. La responsabilitat d’aquesta gestió 
correspons a la Companyia o al programador. 
  
Aquest projecte respon als principis que regeixen GEST:  proporcionar als seus socis eines de treball diverses i, alhora, 
oferir una via de divulgació i difusió de les creacions que tenguin el Teatre com a principal focus d’atenció. 

  
 
2. Accessibilitat. 

  
a. La BIBLIOTECA VIRTUAL GEST està ubicada a la web de GEST. 

 
b. L'accés a les obres que componen la BIBLIOTECA VIRTUAL GEST serà lliure i gratuït. 

 
c. Els textos penjats al catàleg estaran en format PDF i seran de només lectura. 

 
d. L’accés als textos que es troben a la BIBLIOTECA VIRTUAL GEST BAIX CAP CONCEPTE inclou els drets d’autor per 

a la seva distribució, reproducció o representació de les obres, NI TAMPOC LA SEVA TRAMITACIÓ I/O GESTIÓ. 
 
 

3. Obres.  
 
La BIBLIOTECA VIRTUAL GEST inclou obres de diverses fonts:  

 
a. Els finalistes de la I Fase del Certamen «Jaume Bauçà Mayol»: 

i. Els 10 textos finalistes de la I Fase de cada edició del certamen s’inclouran al catàleg de la BIBLIOTECA 
VIRTUAL GEST durant un període mínim d'un any. 

ii. Després d'aquest període, l'autor la podrà sol·licitar la seva retirada mitjançant el correu electrònic 
presidencia@gestteatre.org, indicant expressament el seu desig de retirar el seu text de la descàrrega 
pública. Mentre no es rebi tal sol·licitud, l’obra continuarà a disposició dels usuaris que accedeixin a la 
biblioteca. 

iii. Tot i retirar-se l’accés a la descàrrega del text, la informació de l'obra romandrà al catàleg. 
 

b. Donacions de totes aquelles persones que vulguin aportar textos propis a la BIBLIOTECA VIRTUAL GEST: 
i. Les persones realitzin donacions de textos a la BIBLIOTECA VIRTUAL GEST n’hauran de ser els autors. La 

temàtica, extensió i característiques dels textos serà lliure. 
ii. Les donacions hauran de fer-se telemàticament. Juntament amb el text, s’enviará la documentació 

acreditativa de la seva autoria i l’autorització a GEST per a la seva publicació a la BIBLIOTECA VIRTUAL 
GEST sota les condicions que s’estableixen en aquest document. 

http://www.gestteatre.org/
mailto:presidencia@gestteatre.org


Gest, Plataforma Balear de Teatre Amateur  
C/Cardenal Reg, 5, 1r-A  
07005 Palma  
Illes Balears  
V16511156  
e-mail: info@gestteatre.org  
www.gestteatre.org  

 

 6 

iii. La inclusió de les obres a la BIBLIOTECA VIRTUAL GEST no suposarà en cap cas la cessió dels drets d’autor. 
Les companyies que vulguin representar alguna de les obres hauran de tramitar els permisos oportuns 
amb  l’autor, l’empresa que el representi o amb la institució oficial corresponent. 

iv. Totes les donacions són de caràcter gratuït. 
v. GEST es reserva el dret a rebutjar textos donats per incórrer en temàtiques poc ètiques, inadequades, o 

que puguin ofendre per raons de naixement, sexe, religió, opinió o qualsevol altre condició o 
circumstància personal o social.  
 

4. Catàleg teatral.  
 
a. Les obres presents al catàleg de la BIBLIOTECA GEST es trobaran ordenades alfabèticament pel primer llinatge 

de l’autor, i aniran acompanyades de la informació que apareix a la taula següent: 
  

Autor Títol Personatges 
Any d’incorporació 

al catàleg 
Procedència 

 
Llengua 

Aulí Vanrell, Bernat 
 

Sanc a la soca 5 (3h,2d) 2022 
II Certamen “Jaume 

Bauçà Mayol” 

 
Català 

Buero Vallejo, Antonio 
 

Historia de una 
escalera 

18 (9h,9d) 2022 Donatiu 
Castellà 

b. Es podrà accedir al document de només lectura mitjançant l'hipervincle localitzat en el nom de l’obra i que obrirà 
una nova pestanya al navegador. 
 

c. Les obres retirades del catàleg pels autors no desapareixeran del llistat, però sí s'inhabilitarà l'hipervincle d’accés 
al text. D'aquesta manera, quedarà en constància del seu pas per la biblioteca. 
  

5. Drets d’autor i de representació. 
 

a. Tots els drets de les obres presents al catàleg pertanyen als seus respectius autors. 
 

b. L'obtenció dels textos mitjançant la BIBLIOTECA VIRTUAL GEST BAIX CAP CONCEPTE inclou els drets de difusió, 
reproducció o representació de les obres NI LA SEVA TRAMITACIÓ I/O GESTIÓ. 

 

c. La sol·licitud dels drets d’autor es farà davant l'autor, davant l'empresa que el representi o davant la institució 
oficial corresponent. GEST no se’n farà càrrec ni es responsabilitza d’aquests tràmits.  

 

d. Amb efectes exclusivament informatius, les companyies que formen part de GEST comunicaran a aquesta la seva 
intenció de representar qualsevol del textos inclosos a la BIBLIOTECA VIRTUAL GEST.. 


