
PREMI AUTÒNOMA ACTUA 2021/2022 
Convocatòria FMUAB Virtual 

Cultura en Viu – Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 

Autònoma Actua és un premi que vol donar a conèixer i distingir propostes musicals, escèniques i 
audiovisuals proposades per membres de la comunitat universitària de la UAB.  
 
L’objectiu principal és fomentar les actuacions culturals en viu, dins la universitat, d’estudiants, PAS i PDI que tinguin 
iniciatives artístiques o formin part d’algun grup de música, teatre o dansa i que vulguin optar a presentar-se a la 
programació artística de la Festa Major Virtual de la UAB. 
 
Un any més aquest premi encoratja a les dones artistes a participar, ja sigui individualment o en grup, per assolir una 
proporció paritària per sexe dels premis.  
 
Amb la pretensió de potenciar la participació de les dones artistes a la convocatòria, així com impulsar la seva presència 
a la programació, aquesta convocatòria comptarà amb la Menció FM Virtual en femení.  D’aquesta manera es 
garantirà que una proporció paritària de dones obtinguin el premi, reservant una part dels mateixos, i sempre garantint el 
mateix nivell de qualitat artística exigida. En cas de que no hi hagi prou dones artistes que es presentin a la convocatòria i 
que puguin garantir aquest equilibri els premis es repartiran entre la resta de grups o artistes.    
 
 

 
BASES DE PARTICIPACIÓ 2021/22 

 
 
Qui hi pot participar? 
 
1. Si és una proposta individual, qualsevol membre actual de la comunitat UAB (estudiants, PAS, PDI i Alumni UAB). 
 
2. En el cas de grups, només cal que un dels membres compleixi aquest requisit i sigui qui presenti la proposta. 
 
3. Poden presentar-se actuacions de grups o persones seleccionats/des en l’edició anteriors. 
 
 
Què han de tenir en compte les persones participants? 
 
4. El premi Autònoma Actua convocatòria FMUAB Virtual ofereix: 
 

- Enregistrament de les propostes guanyadores entre dilluns 25 i dimecres 27 d’octubre de 2021 i entre les 
16h i les 21h a la Sala Teatre UAB. Els dies i horaris d’enregistrament estan tancats, per tant el grup o la 
persona ha de tenir disponibilitat absoluta durant alguna d’aquestes franges horàries. 

 
- Programació en diferit a la UABtv i UABràdio durant el dijous 4 de novembre de 2021. 

 
 
5. Totes les propostes artístiques que es presentin en aquesta convocatòria i vulguin ser considerades també per la 
“Programació Estable Cultura en Viu”, no cal que presentin la proposta dues vegades, només cal indicar-ho al 
formulari d’inscripció. 
 
 
En què consisteix el premi 
 
6. El premi consisteix en l’enregistrament de la proposta artística i un premi econòmic* en funció del nombre de membres 
del grup: 
  

- Premi grup: 300 €  
- Premi duo: 200 €  
- Premi individual: 100 €  

 
La persona membre de la UAB que presenta la proposta premiada serà la persona responsable de recollir i repartir 
aquest premi a la resta de membres del grup. 
 
Les persones que conformen el grup han de participar activament en l’enregistrament de l’actuació o del concert proposat 
per l’organització del premi. 
 



*La realització de l’enregistrament és un requisit per obtenir el premi econòmic. En cap cas les persones promotores, 
mànagers, distribuïdores, animadores o similars es reconeixeran com a membres del grup. 
 
7. Les actuacions han de tenir una durada mínima: 
 

- 10 minuts per actuacions de dansa, teatre, màgia, cinema o altres disciplines escèniques.  
- 30 minuts per actuacions musicals. 

 
 

8. Si el calendari d’activitats ho permet i la persona o el grup ho sol·licita, existeix la possibilitat de disposar de les sales 
d’assaig dins l’horari marcat per l’organització. 
 
 
 
Termini de lliurament de les propostes 
 
9. S’estableix el següent termini per aquesta convocatòria: 
 
Del dimecres 29 de setembre al dimarts 12 d’octubre de 2021 
 
 

 
Com i on inscriure’s? 
 
10. Per a formalitzar la inscripció: 
 
Ompliu el formulari del web  
 
 https://eformularis.uab.cat/web/culturaenviu/autonoma-actua-2021/2022 

 
 

És imprescindible adjuntar dins el formulari: 
 

Enllaç de descarrega via WeTranfer a un vídeo d’una actuació, un assaig o videoclip, etc en màxima 
qualitat  de durada màxima de 5 minuts. 

 Aquest vídeo es penjarà el dia següent de la resolució del jurat UAB, a les xarxes socials per a   
 l’elecció de les actuacions mitjançant votació popular (veure punt 11 de les bases)  

 
 
Cal assegurar-se que tots els links a vídeos, webs o xarxes socials estan actualitzats o que es faciliten les contrasenyes 
corresponents, i són de fàcil accés. En cas contrari el jurat pot descartar la proposta. 
 
 
 
Com se seleccionen les persones o grups guanyadors? 
 
11. 1 En cas que es presentin més de 10 propostes, un jurat integrat per quatre persones (una persona responsable 
de Cultura en Viu que farà les funcions de secretari/a del Jurat, una persona d’àmbit artístic de Cultura en Viu, un persona 
d’àmbit artístic extern a la UAB i una persona de l’Observatori per a la Igualtat de la UAB), serà l’encarregat de: 
 

1. Escollir la proposta guanyadora de la Menció FM Virtual en femení que serà enregistrada i directament 
programada a la FMUAB Virtual. 
 

2. Seleccionar les 10 propostes que poden optar a ser guanyadores sotmetent-se a votació popular.  
 

El jurat tindrà en compte la varietat i el nivell artístic dels projectes presentats, la viabilitat tècnica, i l’adequació a l’espai 
d’enregistrament. 
 
11.2 En cas que es presentin menys de 10 propostes, se suprimirà la figura del jurat i se sotmetran totes les propostes 
(artística i tècnicament viables) a votació popular. I si es dona aquest cas, la proposta guanyadora de la menció FM 
Virtual en femení serà escollida per l’organització del Premi. 
 

 

 
 

https://eformularis.uab.cat/group/culturaenviu/inscripcio-premi-autonoma-actua-2021/2022
https://eformularis.uab.cat/group/culturaenviu/inscripcio-premi-autonoma-actua-2021/2022


 
12.  El jurat (si s’escau segons el punt 11 de les bases), es reunirà el dimecres 13 d’octubre de 2021. 
 
13.  La resolució del jurat, o les propostes presentades en cas de no arribar al mínim de 10, es publicarà dijous 14 
d’octubre de 2021 a les 12 h. 
 
14.  La votació popular que decidirà les propostes guanyadores es realitzarà del divendres 15 al dimecres 20 
d’octubre de 2021. 
 
15. El jurat es reserva el dret a declarar deserta la selecció, així com resoldre qualsevol imprevist. 
 
 
 
 
Quan i on es publica la resolució final? 
 
16. La resolució general de les persones o grups guanyadors de la convocatòria FMUAB Virtual es publicarà dijous 21 
d’octubre de 2021 es publicarà a www.uab.cat/cultura i al taulell informatiu de l’Edifici L’Àgora. 
 
 
 
Què ofereix l’organització per a les actuacions en viu? 
 
15. L’organització s’encarrega de posar a disposició de les actuacions seleccionades el suport del personal tècnic, el 
material i les necessitats tècniques que es considerin adequades pel bon funcionament dels enregistraments. 
L’organització establirà l’horari i l’espai de l’enregistrament i programació de les propostes guanyadores. 

 
16. L’organització garanteix la difusió de les actuacions seleccionades i premiades. 
 
 
 
Informació addicional 
 
17. Cultura en Viu es reserva el dret de poder utilitzar els materials visuals presentats per la convocatòria o qualsevol 
enregistrament dut a terme durant les actuacions a la Sala Teatre UAB. 
 
18. La participació suposa l’acceptació d’aquestes bases



 


