
 
 
 
 
NOSaltres. 
Mostra Nacional de Teatre Amateur Inclusiu de Sant Joan d'Alacant. 
 
La Regidoria de Cultura de Sant Joan d'Alacant i l'Associació Cultural Maniquí 
Teatre amb la participació de la Federació de Teatre Amateur de la Comunitat 
Valenciana convoquen la I Mostra Nacional de Teatre Amateur Inclusiu de Sant 
Joan d'Alacant. 
 
La Mostra es regirà per les següents bases: 
 

1. La Mostra Nacional de Teatre Amateur Inclusiu naix per a conscienciar 
sobre la discriminació i les desigualtats socials per motius de raça, 
origen, discapacitat, gènere, orientació sexual, envelliment, indigència… 
entre altres. Una de les funcions del teatre és mostrar el reflex en 
l'escenari de la nostra societat. Ha de reflectir totes les realitats de les 
persones que la componen. Des d'aquesta mostra pretenem posar al 
teatre al servei de realitat social. 

2. Podran participar tots els grups no professionals residents en l'estat 
espanyol amb projectes teatrals. 

3. Les representacions tindran lloc el mes de febrer, a l'Auditori de la Casa 
de Cultura de Sant Joan d'Alacant, durant els dissabtes dies 4 i 11 a les 
20.00 hores i els diumenges dies 5 i 12 a les 19.00 hores. 

4. Cada grup podrà presentar a concurs exclusivament un muntatge. Les 
obres que es presenten podran ser representades en qualsevol de les 
dues llengües oficials de la nostra comunitat: en castellà o valencià, i 
tindran una duració mínima de 60 minuts i màxima de 120 minuts. El 
grup haurà d'indicar si el muntatge compta amb intermedi i de la seua 
duració estimada. 

5. Un membre de l'Associació Cultural Maniquí Teatre, un altre membre de 
la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant proposat 
per l'àrea de cultura, i un tercer membre amb experiència artística de 
Sant Joan d'Alacant, triat per les dues entitats anteriors, formaren el 
Jurat. Aquest Jurado realitzarà la selecció prèvia que designe les quatre 
obres que es representaran i tres suplents. 

6. L'Auditori de la Casa de la Cultura de Sant Joan d'Alacant posaran a la 
disposició dels grups participants l'espai, el personal i els mitjans tècnics 
a partir de les 08.00 hores del dia de la representació fins al final de la 
representació. La càrrega i descàrrega dels elements d'escenografia, 
attrezzo, etc., l'efectuaran les pròpies companyies. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

7. La publicitat, tant impresa com en els mitjans de comunicació serà a 
càrrec de l'organització i es durà a terme de la mateixa manera que la 
resta dels espectacles programats en els mateixos espais. 

8. Els grups participants rebran: 
a. La quantitat de 1100€ per la representació de l'obra seleccionada, 

i a més: 
b. Una quantitat per despeses de transport des de la seu social de la 

companyia fins a la Casa de la Cultura de Sant Joan d'Alacant. 
Aquesta quantia s'estipularà considerant el total de quilòmetres 
realitzats per al desplaçament, sumant l'anada i la volta d'un sol 
vehicle i a tenor del càlcul de la ruta més curta de la pàgina web 
maps.google.com, tenint en compte com a base del preu del 
quilometratge, l'establit oficialment per al 2023 per l'Agència 
Tributària (Total Quilòmetres x Preu del quilometratge) amb un 
màxim de 400€ per anada i volta. 

 
Per a rebre aquestes quantitats per part de l'Ajuntament de Sant 
Joan d'Alacant, les companyies seleccionades hauran de presentar 
un pressupost o proforma per l'import total del caixet (sumant els 
apartats a + b) i la corresponent factura posterior a la representació a 
través de la plataforma FACE o FacturaE. 

9. La Federació de Teatre Amateur de la C.V., subvencionarà als grups 
federats participants, amb la quantia acordada en l'Assemblea anual. 

10. El Jurat atorgarà les següents distincions, sense quantia econòmica, 
dotades amb una estatueta dissenyada per una artista de la localitat: 

a. Millor direcció. 
b. Millor interpretació femenina. 
c. Millor interpretació masculina.  
d. Millor obra teatral. 

11. Els grups que desitgen participar tindran com a data límit de lliurament 
màxim de la documentació el dia 29 de desembre del 2022 a les 15.00 
hores. 
Per a això hauran d'emplenar el formulari https://nosaltres.es/inscripcion/ 
on es demanarà la següent informació: 

a. Dades de la companyia. 
b. Presentació de l'obra proposada que explique de quina manera 

tracta la inclusió (màxim 10 línies). 
c. Fotocòpia del CIF de la companyia. 
d. Historial del grup (màxim 10 línies). 
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e. Text complet de l'obra. 
f. Dues fotografies en format jpg. 
g. Sinopsi de l'obra (màxim 10 línies). 
h. Fitxa artística i tècnica.  
i. Relació nominal d'actors i/o actrius i declaració jurada que cap 

d'ells aquestá en actiu com a professional en el món del teatre. 
j. Enllaç visual amb la representació completa de l'obra. No 

s'admetran enllaços que obliguen a la descàrrega i haurà de 
permetre la visualització a qualsevol persona que posseïsca 
l'enllaç (Com per exemple les plataformes Youtube, Vimeo). 

k. Retallades de premsa, fotografies, crítiques o qualsevol 
documentació que estimen oportuna. 

l. Solament els grups seleccionats hauran de presentar l'autorització 
de l'autor o de l'entitat que el represente que autoritze la 
representació. L'organització es farà́ càrrec del pagament dels 
drets d'autor que procedisquen dels muntatges seleccionats.  

m. Solament els grups seleccionats hauran de presentar la 
documentació per a donar-se d'alta en el registre de tercers de 
l'ajuntament de Sant Joan. Aqueixa documentació serà informada 
i requerida per l'àrea de cultura a les companyies seleccionades. 

12. La no presentació d'algun requisit suposa l'exclusió de la convocatòria. 
13. La participació en el Certamen suposa la plena acceptació de les bases, 

quedant facultada l'organització per a resoldre qualsevol imprevist, així 
com modificar qualsevol punt de les presents Bases. Qualsevol 
circumstància no prevista en les presents bases serà resolta de manera 
inapel·lable per l'Organització del Certamen. 

14. Qualsevol dubte referent a aquestes bases es podrà plantejar a través 
del correu mostra@nosaltres.es 
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