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INFORMACIÓ GENERAL i RECORDATORIS 
 
 

Per tal de que el Premi Jujol rutlli i vagi sobre rodes us refresquem la informació 
general i us fem algun recordatori.  

 
 

ESTRUCTURA PREMI JUJOL... 

 CONCURS: 

o El concurs s’organitza en 4 BLOCS: Divendres Tarda-Vespre 

(DVTV); Dissabte Matí (DSM); Dissabte Tarda-Vespre (DSTV); 
Diumenge Matí (DGM).  

o Aquests BLOCS són subdividits en 3-4 MÒDULS de 20-25 

coreografies cadascun. 
 

 GALA SOLIDÀRIA JUJOL: 

o La tarda del diumenge 15 de maig es desenvoluparà la VI Gala 
Solidària Jujol, on hi ballaran les coreografies guardonades amb 

MEDALLES D’OR al XII Premi Jujol de Dansa Jove;  coreografies 
seleccionades pel Jurat; coreografies seleccionades per 

l’Organització.  
o Es destinarà TOTA la recaptació a l'Obra Social de l'Hospital 

Sant Joan de Déu. 
o QUÈ CAL FER PER PARTICIPAR A LA GALA SOLIDÀRIA? 

 El professorat haurà de confirmar a l'Organització, després 
de cada lliurament de guardons,  que les coreografies 

guardonades amb medalles d'or participaran a la GALA.  
 En el cas que les medalles d’or no hi puguin participar, ho 

podran fer les d’argent. 

o Les entrades de la Gala Solidària Jujol,  ja són a la venda a la 

plataforma entradium.  El seu cost és de 10 euros. 

 El diumenge al migdia es tancarà la venda d'entrades 
telemàtiques.  

 El mateix diumenge caldrà passar per taquilla a recollir les 
polseretes per accedir a la Gala. 

 També es podran comprar el mateix diumenge a la taquilla del 

Teatre. 

https://entradium.com/ca/events/gala-solidaria-jujol-2022
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ACREDITACIONS, SAMARRETES... 

 NOVETAT!! Per recollir les acreditacions i les samarretes, enguany no 
caldrà presentar el DNI. El professorat responsable recollirà la bossa amb 

totes les acreditacions i les samarretes. Signarà conforme ha rebut el 
material. 

 El professorat i les/els participants hauran de portar, en tot moment, ben 
visible l’acreditació. 

 Després se us assignarà un espai com a vestidor. 
 Si alguna escola vol trepitjar l'escenari, al principi de cada bloc, MATÍ o 

TARDA-VESPRE, ho podrà fer.  

COM HO ORGANITZAREM? 

o Quan recolliu les acreditacions i les samarretes, comunicareu la 

vostra voluntat de trepitjar escenari a l'Organització. 
o Tot seguit esperareu el vostre torn, per ordre d'arribada. 

o Quan se us indiqui, acompanyareu a l'equip d'Organització, per 
accedir a l'escenari. 

o Podreu trepitjar l'escenari breument 

o Tot seguit abandonareu, ràpidament, l'escenari per deixar pas a la 

següent escola. 

o Després ja podreu instal·lar-vos en l'espai que se us haurà assignat. 

  

ENTRADES I SORTIDES DEL PATI DE BUTAQUES... 

 ENTRADES: 

o L’entrada al pati de butaques es farà per l’accès principal, abans de 
que comenci cada mòdul o cada lliurament de guardons. 

o Un cop s’hagin tancat les portes no s’hi podrà accedir. En el cas de 
que es vulgui entrar, caldrà fer-ho per l’accès posterior, ubicat al 

primer pis.  
o Caldrà seguir sempre les indicacions de l’Organització. 

 
 SORTIDES: 

o La sortida es farà quan acabi el mòdul o el lliurament de guardons 
corresponent. No es podrà sortir abans. 

o En casos de força major, es podrà sortir per l'accès posterior del 

pati de butaques, ubicat a la part superior, pujant les escales a mà 
dreta... 

o Per facilitar la sortida del pati de butaques, quan acabi el mòdul o el 
lliurament de guardons, es podrà sortir per les dues portes, la 

principal i la posterior. 
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 VENDA D’ENTRADES...  

 Les entrades estaran a la venda durant tot el dia a la taquilla del Teatre. 

 El seu cost és de: 

o Cada bloc: matí o tarda-vespre... 10 euros.  

o Tot el dia: dissabte... 15 euros. 

 

RETRANSMISSIÓ EN DIRECTE DEL PREMI... 

 Enguany retransmetrem el Premi Jujol per Twitch... 

 

IMPORTANT... 

 Enguany no hi haurà servei de BAR. 
 Entre els dos blocs, matí i tarda-vespre, l’equipament romandrà tancat. 

 

 
 

Entre totes i tots podem fer que el XII Premi Jujol de Dansa Jove esdevingui un 

cap de setmana per fer que l’essència de la DANSA ocupi un lloc destacat a la 

nostra agenda cultural. 
 

Agraïts per la vostra col·laboració! 
 
 
 

Moltes gràcies per fer-nos confiança i per compartir amb 
nosaltres aquesta nova edició del Jujol  

 
 

 

#ViuLaDansa 
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