
Més inforMació:

Bitò Produccions
www.bitoproduccions.com

Llibreria 22 
www.llibreria22.net

sala La Planeta - Grup Proscenium
www.laplaneta.net

Guanyadors de Les edicions anteriors
deL PreMi QuiM Masó:

setena edició
Nerium Park

Josep Maria Miró

sisena edició
Victoria Falls
sandra simó

cinquena edició
Molly Sweeney

Brian friel - dir. Miquel Gorriz

Quarta edició
Tot

rafael spregelburd

tercera edició (ex aequo) 
Regla de tres 

Joan casas - cia Les Mateixes
La conquesta del Pol Sud

Manfred Karge 

segona edició 
La dolça Sally

Projecte musical de daniela feixas 

Primera edició 
Saló Primavera

Lluïsa cunillé i Paco Zarzoso 

a projectes de 
producció teatral 

VUITENA EDICIÓ

VERSIÓ A 3 TINTES

VERMELL: Pantone 1797 M

VERD: Pantone 3268 M

(superposició del vermell i el verd és directa)

PRODUCCIONS: Pantone 490 M

Versíó a utilitzar quan el logotip fa 3 cm d’ample

orGanitZa i conVoca:

Patrocina:

coL·LaBora:

Família masó
llibreria 22

Grup proscenium - sala la planeTa
aJunTamenT De Girona

DipuTació De Girona
biTò proDuccions
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La finalitat d’aquest premi és donar suport a la producció 
teatral en llengua catalana en record a l’actor, director i 

productor de teatre Quim Masó. 
el premi, de periodicitat anual, vol impulsar la produc-

ció i exhibició de muntatges de text en llengua catalana, a 
partir de projectes d’escenificació que combinin professio-
nalitat, qualitat i creativitat. 

La comissió organitzadora del Premi Quim Masó, 
constituïda a la ciutat de Girona, està integrada pel seu fill 
Pau Masó, Josep domènech de Bitò Produccions, Guillem 
terribas de la Llibreria 22, Joan ribas del Grup Proscenium, 
un representant de la diputació de Girona i un represen-
tant de l’ajuntament de Girona. 

aquesta comissió compta amb la col·laboració de ra-
mon simó, director del Grec festival de Barcelona.

bases

1.  La proposta de muntatge pot ser el projecte d’esce-
nificació d’un text, bé escrit originalment en llengua 
catalana, o bé una traducció catalana d’un text escrit 
originalment en una altra llengua. 

2.  La proposta guanyadora obtindrà com a premi:
a.  Per una banda, una dotació econòmica de 25.000.- € 

+ iVa que seran aportats pels organitzadors durant 
l’exercici 2014 per tal de ser íntegrament destinats a 
contribuir al finançament de la producció teatral i la 
seva representació durant una funció al festival tem-
porada alta 2014.

b.  Per una altra banda, la coproducció de l’espectacle pel 
Grec festival de Barcelona durant l’exercici 2015 i la 
realització d’entre dues i quatre funcions dins la pro-
gramació de l’edició 2015 del festival. L’aportació del 
Grec festival de Barcelona al finançament de la copro-
ducció i exhibició de l’espectacle s’establirà durant el 
primer trimestre de 2015, en funció de l’existència de 
crèdit adequat i suficient, en un import que oscil·larà 
entre els 18.000.- € i els 25.000.- € + iVa. 

3.  Pot optar al premi qualsevol companyia o productora 
de teatre professional legalment constituïda, amb la 
condició que el projecte de muntatge que es presenti 

no hagi estat estrenat.
4.  La sol·licitud de participació s’ha de realitzar a través 

del web de Bitò Produccions (www.bitoproduccions.
com), en el banner específic del 8è Premi Quim Masó. 
caldrà seguir el següent procediment: 

a.  complimentar el formulari amb la sol·licitud de partici-
pació al Premi

b.  adjuntar:
•  El document d’identificació fiscal.
•  L’acreditació d’estar en possessió dels drets d’autor, o 

en el cas que el text sigui propi un document signat 
de conformitat. 

•  El projecte complet i detallat de l’espectacle pel qual 
s’opta al premi, especificant el director, l’escenògraf, 
el productor executiu, el repartiment i els respectius 
currículums.

•  El pressupost detallat del projecte.
•  La documentació es pot acompanyar amb el material 

gràfic i/o audiovisual que es consideri adient.
•  El text que serà representat

5.  La comissió organitzadora es reserva el dret de des-
cartar projectes, abans d’entregar-los als membres del 
jurat, amb criteris de producció, viabilitat econòmica i 
tècnica, o d’incompliment d’alguna de les bases.

6.  La companyia/productora es compromet a mantenir 
la integritat del projecte presentat. Qualsevol canvi en 
el projecte haurà de ser notificat per escrit a la comis-
sió organitzadora i haurà de ser aprovat pel jurat.

7.  La companyia/productora s’obliga a estrenar l’especta-
cle del projecte guardonat dins el marc de temporada 
alta 2014– festival de tardor de catalunya i a estrenar 
a Barcelona fent entre dues i quatre funcions dins el 
marc del Grec 2015 festival de Barcelona.

8.  el projecte haurà de destacar, sempre que es repre-
senti, el guardó obtingut. Per tant, haurà d’incloure el 
logotip del Premi Quim Masó o bé la frase “Viii Premi 
Quim Masó a projectes de producció teatral” a tots els 
elements informatius i publicitaris relacionats amb 
l’activitat premiada. La comissió organitzadora pot 
efectuar un control previ de compliment d’aquesta 
obligació.

9.  el Premi Quim Masó es reserva el dret d’enregistrar el 
muntatge guanyador en qualsevol dels suports exis-
tents, així com el dret d’utilitzar tot el material gràfic 
del muntatge en les seves publicacions i accions de 
caràcter divulgatiu. així mateix, també es reserva el 
dret d’arribar a acords amb els mitjans de comunicació 
que cregui oportuns per tal de fer reportatges, retrans-
missions o qualsevol altra acció que pugui fer visible el 
muntatge guanyador. 

10. La presentació de la documentació implica l’accepta-
ció de les bases d’aquesta convocatòria amb el com-
promís de l’entitat productora que resulti guanyado-
ra d’acreditar la seva capacitat d’obrar i contractar, 
d’acord amb la legislació vigent.

11. el veredicte del jurat serà inapel·lable i es reserva el 
dret de declarar el premi desert.

Terminis

el termini per presentar la documentació és entre el 
19 de febrer de 2014 i el 19 de març de 2014.

el veredicte del premi es donarà a conèixer en un acte 
públic durant el mes de maig de 2014.

L’estrena del projecte guardonat es realitzarà durant 
el festival temporada alta 2014.

Jur aT

el jurat està format per reconeguts professionals del 
món de les arts escèniques: andreu Gomila (periodista 
i crític teatral), sergi Belbel (autor i director teatral), Pere 
Puig (director teatral i director de la sala La Planeta), ra-
mon simó (director del Grec festival de Barcelona), Jep 
sánchez (director del teatre Municipal de Girona), Josep 
Maria Miró (guanyador de la setena edició del Premi Quim 
Masó) i Josep domènech (Bitò Produccions). com a secre-
tari del Jurat, Guillem terribas. els criteris de valoració se-
ran: l’ interès artístic, la qualitat i la viabilitat econòmica i 
tècnica del projecte presentat.
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