
MERCATEATRE 2016  –  19ª Fira de Teatre i Animació al Parc de Sant Martí 

Convocatòria oberta fins al 30 d’abril 

Vols formar part d’una nit d’estiu inoblidable?  

Si vols ser una de les diferents propostes escèniques d’una nit molt especial,  fes-nos 
arribar la teva proposta! 

1. Hi poden participar tots els grups o companyies que treballen en diferents 

disciplines escèniques com teatre, dansa, circ, clown, mim, espectacles de 

foc, performance, música… Totes les propostes es duran a terme en 

un espai obert amb escenari . 

2. Els participants hauran d’enviar:  

• Fitxa d’inscripció  omplerta que es pot descarregar a 

mercateatre.com. La fitxa es pot sol·licitar per correu electrònic 

a mercateatre@gmail.com. 

• Una o dues fotografies en horitzontal  representatives de la 

proposta.  

• Un vídeo de la proposta o d’una part de la mateixa. 

• I dossier  de l’espectacle que inclogui un breu currículum.   

.  

3. La durada de les actuacions ha de ser de 10 minuts com a màxim. 

4. Totes les propostes es lliuraran per correu electrònic a 

mercateatre@gmail.com o en un sobre al CC Sant Martí c/ Selva de Mar 

núm. 215, 08020 Barcelona, tel. 93.256.57.60. 

5. El termini de presentació de les propostes finalitza el 30 d’abril de 2016. 

Totes les propostes passen un procés de selecció. 

6. Cadascuna de les propostes seleccionades rebrà 200 €. Les despeses i 

materials de les actuacions van a càrrec dels participants. 

7. Totes les propostes presentades en aquesta convocatòria rebran una 

resposta per correu electrònic. 

8. Les propostes seleccionades es presentaran a Mercateatre, 19a Fira de 

Circ i Animació, que es celebrarà el dissabte 2 de juliol de 2016  de 22 a 

1h. al Parc de Sant Martí, zona Gàbia. 

9. L’organització convida programadors i posa a la seva disposició dossiers i 

altres materials de promoció que els grups i les companyies podreu 

dipositar en un estand durant tota la fira. 

10. L’organització es reserva el dret d’utilitzar els materials gràfics per fer la 

difusió del projecte (mitjans de comunicació, cartells, web, etc.). 

11. El fet de participar en aquesta convocatòria suposa l’acceptació de les 

bases i la conformitat en la decisió de l’organització. 

 
Més informació, bases i fitxa d’inscripció a: mercateatre.com   

mercateatre.com – facebook.com/mercateatrefira – mercateatre@gmail.com 


