Convocatòria de projectes Fica’t al SAT! 2022
Per a propostes de teatre, dansa, circ, música, màgia, poesia
i qualsevol creació escènica.

1. Només podran presentar-se aquells grups, col·lectius, entitats, escoles, associacions o
particulars constituïts legalment i vinculats culturalment al Districte de Sant Andreu que
reuneixin les condicions i els terminis previstos en aquestes bases.
2. Es donarà prioritat als espectacles o propostes que:
 Siguin estrenes o propostes originals que no hagin estat estrenades anteriorment (el fet
d’haver-la representat una sola vegada ja es considerarà estrena).
 El jurat valori positivament per la seva qualitat.
 Es tracti d’un projecte treballat en conjunt entre varies entitats.
3. Tan sols es presentarà una proposta per grup. Les obres poden ser en la llengua que
els participants vulguin o sense text. Serà imprescindible documentar l’autorització de
llurs autors o propietaris dels drets de representació en el moment de la inscripció. En
cas contrari, qualsevol responsabilitat econòmica correrà a càrrec del grup participant.
4. Per inscriure-s'hi caldrà omplir amb totes les dades la butlleta d'inscripció que es podrà
trobar a la web www.sat-teatre.cat i enviar-la per correu electrònic a ficatalsat@satteatre.cat. Serà imprescindible adjuntar CV del grup, fotografies i necessitats tècniques,
a més del plànol de llums i vídeo de l'espectacle en cas que existeixin. Tanmateix es
podrà adjuntar tota la documentació addicional que es consideri oportuna.
5. Tant la inscripció com la resta de documentació es pot entregar al teatre mitjançant
correu electrònic (ficatalsat@sat-teatre.cat) o bé presencialment a les oficines situades al
carrer Neopàtria, 54 de Barcelona, de dilluns a divendres i en horari de 10h a 16h.
6. D’entre els projectes presentats, l’equip artístic del SAT! seleccionarà 9 propostes que
formaran part de la mostra
7. El muntatge escènic s'haurà d'ajustar a les característiques tècniques del teatre i anirà
a càrrec de la companyia. El teatre posarà un o dos tècnics pel muntatge, facilitarà la
utilització de l'equip de llums i so, la maquinària del teatre i s'encarregarà de la promoció i
difusió de l'espectacle. Per part del SAT! queden excloses les tasques del personal
tècnic de control de llums i so durant l’espectacle, per tant els grups hauran de
disposar d'un tècnic de so i llums propi.
En cas de necessitar suport tècnic el pot proporcionar el teatre i el cost que suposi anirà
a càrrec de la companyia.
8. El període de presentació dels projectes començarà el 6 de setembre i finalitzarà
l’1 d'octubre de 2021.
9. El dia 29 d’octubre de 2021 es comunicarà el veredicte als grups escollits. El grups
no seleccionats seran degudament informats.
10. La participació al Fica’t al SAT! 2022 suposa l’autorització de la difusió de les imatges
de l'activitat escènica del grup.

11. Un jurat qualificat atorgarà entre els 9 participants, els 3 premis “9 de Teatre”.
Aquests es donaran a conèixer i es farà la seva entrega un dia a determinar del maig de
2022, al SAT!
Els premis als que s’optarà són:
- 1r premi: Millor Espectacle
- 2n premi: Millor Espectacle
- Premi especial del jurat
12. L'empresa gestora del teatre serà la que marcarà els preus de la mostra d’arts
escèniques amateur Fica’t al SAT! 2022.
13. L’organització configurarà el calendari d’actuacions i els participants hauran
d’acceptar-ne l’adjudicació de les dates, que seran els dies 14 i 21 de gener, 4, 11 i 18
de febrer, 4 i 18 de març, 1 i 8 d’abril i 13 de maig de 2022.
14. Qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases serà resolta per l'organització, la
qual es reserva el dret de modificar-les sense que això representi cap compromís amb
els grups participants. Aquests seran degudament informats dels canvis.
15. La participació al FICA'T al SAT! 2022 suposa l’acceptació plena de les bases.
16. El grup i l'empresa gestora del SAT! signaran un contracte que comprometrà
ambdues parts a complir les condicions acordades.
17. D'acord amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades
personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica
3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), les seves dades personals seran tractades sota
la responsabilitat de N54 PRODUCCIONS, S.L. per a gestionar la seva participació en la
convocatòria. No es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal o
aquells prestadors vinculats al Responsable. Les seves dades es conservaran durant el
temps que duri la finalitat per la qual es van ser recollir i quan ja no siguin necessaris per
a tal fi, es suprimiran amb les mesures de seguretat adequades per a garantir la
seudonimització de les dades o la destrucció total d'aquests. En el cas de ser guanyador
de la convocatòria, es publicaran en els mitjans de comunicació. Podrà exercir els drets
d'accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició a C/ Liuva, 39 Entlo. 3a 08030 (Barcelona) o enviant un email a la direcció de correo electrònic
admin@satteatre.cat. Si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent
podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control a www.aepd.es.

