
 
 
 
 

 
 
 

• Si voleu presentar el vostre espectacle a la Fira, llegiu atentament aquest document.  
 

• Per tenir en compte la vostra proposta, és imprescindible que ens feu arribar la            
fitxa d’inscripció i tot el material que sol·licitem. 

 

• La recepció de la vostra inscripció, suposa implícitament l’acceptació de les condicions 
de participació.  

 
 
 

CONDICIONS D’INSCRIPCIÓ I PARTICIPACIÓ 
 
Termini de presentació de propostes 
Del 16 de setembre al 16 d’octubre de 2021. 
No es garanteix que les propostes rebudes fora d’aquest termini, es tinguin en compte.  
 
Documentació i material necessari per fer la inscripció 
Enviar per correu electrònic a centre@titelleslleida.com, la següent documentació: 
 

• Fitxa d’inscripció  
 

• Enregistrament de l’espectacle sencer per YouTube o Vimeo. Atès que veiem els vídeos varies 
vegades, demanem que l’accés als mateixos no caduqui. 

 

• 4 fotografies diferents en format digital – Alta qualitat (mínim 1MB) 
 

S’han d’enviar tantes fitxes d’inscripció amb el seu material necessari, com espectacles es presentin.  
 

En el cas que es proposi una estrena i no es tingui tot el material que es demana, s’ha de presentar 
igualment la fitxa d’inscripció dins de termini, i anar ampliant la informació a mesura que es tingui. 
L’equip de la Fira, en farà el seguiment. 
 

Des de la secretaria de la Fira, es confirmarà la recepció de totes les inscripcions. Si en el termini d’una 
setmana no heu rebut resposta, us agrairem que contacteu novament amb nosaltres. 
 
Condicions econòmiques 
Les companyies incloses dins el programa oficial rebran un total de 700 € + IVA  per una o dues 
representacions, segons les conveniències del programa. 
 
Allotjament  
La Fira allotjarà la companyia en funció dels dies i hores de les seves actuacions. Es tindrà també en 
compte la procedència de la companyia. En qualsevol cas, l’allotjament proporcionat per la Fira serà en 
habitacions compartides en els establiments hotelers fixats per la Fira. 
 

La Fira comptabilitzarà com a membres d’una companyia, el nombre d’actors/actrius que intervenen en 
l’espectacle, l’equip tècnic i un agent/distribuïdor, en cas que la companyia en tingui. Les despeses del 
segon agent, aniran a càrrec de la companyia. En el seu moment, rebran la fitxa d’acreditació com a 
professional i podran beneficiar-se de les condicions de la mateixa.  
 
 
 
 
 



 
Manutenció 
La Fira proporcionarà l’esmorzar i el dinar de les companyies seleccionades, en funció dels horaris i dies 
d’actuació.  
 

La Fira no proporciona els sopars a les companyies.  
 

La Fira comptabilitzarà com a membres d’una companyia, el nombre d’actors/actrius que intervenen en 
l’espectacle, l’equip tècnic i un agent/distribuïdor, en cas que la companyia en tingui.  
 
Condicions tècniques 
La Fira proporcionarà un regidor de sala durant totes les hores i dies que la companyia romangui a 
l’espai d’actuació i que ajudarà a la companyia en tasques de càrrega i descàrrega i en tot allò que 
necessiti i sigui necessari per dur a terme l’actuació.  
 

La companyia presentarà la seva fitxa tècnica i un cop pactada amb la Fira, aquesta adaptarà (si convé) 
tècnicament l’espai seleccionat a l’espectacle que s’hi programi. La microfonia, filtres, instruments 
musicals i altres materials inherents a l’espectacle o la seva escenografia, seran aportats per la 
companyia.  
 
Disponibilitat 
La presentació de propostes per part de les companyies implica la reserva de disponibilitat per als tres 
dies de la Fira. Un cop s’hagi seleccionat la companyia, es pactarà el dia o dies concrets d’actuacions.  
 

Amb la inscripció, les companyies es comprometen a mantenir la disponibilitat indicada a la fitxa fins a la 
resolució, comunicant a la Fira qualsevol canvi que es pugui produir.  
 
Drets d’imatge 
La Fira reconeix els drets d’imatge de l’espectacle, però atès el caràcter promocional de la Fira de 
Titelles, la Fira es reserva el dret d’utilitzar el material aportat per la companyia amb finalitats 
promocionals, presents o futures, de la Fira de Titelles de Lleida.  
 
Premis de la Fira 
La Fira de Titelles organitza el certamen dels PREMIS DRAC D’OR. Les companyies seleccionades 
dins el programa oficial, pel fet de ser-hi opten als premis en les categories que estableixi l’organització 
de la Fira. 
 

 
Resolució de la selecció 
La Fira contactarà amb totes les companyies, tan si han estat seleccionades com si no, com a molt tard 
el 25 de febrer de 2022. Malgrat tot, si després d’aquesta data no hem contactat amb vosaltres, voldrà 
dir que no heu estat seleccionats. 
 
Secretaria Fira  
Per qualsevol dubte o aclariment relacionat amb la inscripció, podeu posar-vos en contacte amb el 
Centre de Titelles de Lleida (Mireia Perna), de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.   
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