
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA DEL  “PREMI DEL PÚBLIC” 
DEL XXXIX CONCURS DE TEATRE 

“VILA DE MISLATA” 2021 
 

Els professionals designats per l’Ajuntament de Mislata per a la coordinació artística 
del XXXIX Concurs de Teatre “Vila de Mislata” 2021, tot considerant  les actes dels 
vots emesos pels espectadors i espectadores al llarg de cadascuna de les nits de 
representació i després de fer-ne el recompte i de calcular  la mitjana aritmètica de la 
puntuació obtinguda per l’espectacle oferit per cada formació  
 

FAN CONSTAR I INFORMEN: 
 
Que les puntuacions obtingudes per cadascun dels grups participants en el Concurs 
de Teatre “Vila de Mislata” 2021 han sigut les seguents: 
 

GRUP OBRA PUNTS 
La Col·lectiva Imaginària Cuirasses 4,12 
Sàhara Teatre De polls i altres actor 4,30 
L’Alqueria Teatre El rei és mort 4,13 
Inesperades Act Teatre L’Inesperat 3,85 
Zorongo Teatre Pere i el Capità 4,45 
Jove Cia Ultim Toc Teatre El transtorn invisible 4,80 
Fil per Randa Teatre Miss Ceuta 4,14 

 
• El grup JOVE COMPANYIA DE L’ÚLTIM TOC TEATRE, per la representació de 

l`obra “EL TRANSTORN INVISIBLE” amb una mitjana de 4,80 punts. 
 
A tal efecte consideren oportú que l’òrgan competent de l’Ajuntament de Mislata 
procedisca a atorgar-li  l’esmentat premi amb caràcter honorífic, tal i com estipulen les 
base aprovades per Decret d’Alcaldia núm. 1305/2021, de 4 de maig de 2021 i de les 
quals es va fer pública convocatòria al BOP núm. 91 de 14 de maig de 2021, l’extracte 
de la convocatòria del qual va ser publicat al BOP núm. 100 de 27 de maig de 2021.     
                                                                        
Mislata a 3 de desembre de 2021. 

 
Pels responsables de la coordinació artística del XXXIX Concurs de Teatre “Vila 
de Mislata”:  
Signat: 
 
 
 
Director artístic 
Josep V. Valero Valero 

Signat: 
 
 
 
Producció 
María José Casero Malea 

  
El gestor cultural i instructor del 
procediment 
Vist i plau: 
 
 
Vicent Borrego Pitarch 

 

 


