
I Concurs de Curtmetratges de Celrà 
 
PARTICIPANTS 
• La participació és lliure i gratuïta. Hi pot participar qualsevol persona, aficionada o professional.  

• Cada participant només pot presentar un curtmetratge. 
• Els autors dels curtmetratges han de poder demostrar la seva autoria. 

 
CONDICIONS 
• Els curtmetratges han de ser inèdits i no han d’haver estat guardonats en altres concursos. 

• Les persones que hi vulguin participar s’hauran d’inscriure en el concurs.  
 
CALENDARI 
• De l’1 al 18 de febrer s’han de formalitzar les inscripcions. Per inscriure’s cal enviar un whatsapp al 

637431553 o bé enviar un correu electrònic a joventut@celra.cat on s’indiqui el nom, la data de 
naixement, l’adreça, l’adreça de correu electrònic i el telèfon.  

• El dia 19 de febrer es publicarà la temàtica sobre la qual s’han de realitzar els curtmetratges. 
• Els concursants disposen des del 19 de febrer fins al 7 de març per fer el curtmetratge.  

• El dia 12 de març a les 18 h es celebrarà la Gala de Curtmetratges on es passaran tots els 
curtmetratges i es donarà a conèixer el nom dels guanyadors.  

 
TEMÀTICA  
• La temàtica serà comuna i es podrà triar el gènere. 
• Està permès qualsevol tipus de tècnica i procediment i qualsevol mitjà de gravació. L’única limitació 

és temporal: 3 minuts! 
 
PRESENTACIÓ 

• Els curtmetratges s’han d’identificar amb un títol, un pseudònim de l’autor, i s’hi ha d’indicar el lloc 
on s’ha realitzat. 

• Els curtmetratges s’han de lliurar en format CD/DVD, en llapis de memòria o penjar-los en una 
plataforma de vídeo (Youtube, Vimeo...) en format ocult. 

• Els curtmetratges presentats en format CD/DVD o llapis de memòria es presentaran en un sobre 
tancat a l’Ajuntament de Celrà o bé al Local Jove de Celrà. A l’exterior del sobre s’hi ha d’anotar el 
pseudònim, i a l'interior cal anotar-hi el nom i cognom, la data de naixement, l’adreça i el telèfon de 
l’autor. 

• Els curtmetratges presentats en una plataforma de vídeo es penjaran en format ocult, i s’haurà 
d’enviar l’enllaç a l’adreça electrònica joventut@celra.cat; caldrà fer-hi constar el nom i cognom, la 
data de naixement, l’adreça i el telèfon de l’autor. 

• Els curtmetratges es poden presentar en qualsevol format de vídeo. 

• Els curtmetratges s’han de presentar abans de les 19 h del dilluns 7 de març a l'Ajuntament de Celrà, 
al Local Jove de Celrà o a l’adreça electrònica joventut@celra.cat. 
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PREMIS 
Els premis constaran d’una peça commemorativa, que representa el Déu del Cinema de Celrà, Hermes, 
en posició d’Oscar de Hollywood, i que ha estat creat per a aquesta ocasió el mateix artista que fa els 
Premis Gaudí de l’Acadèmia de Cinema Català.  
 
A més a més, hi haurà els següents premis: 
• Premi al millor curtmetratge (majors de 18 anys): 100 € 

• Premi al millor curtmetratge (menors de 18 anys): una tauleta digital 
• Premi especial del públic: 100 € o una tauleta digital (en cas que el guanyador sigui menor de 18 

anys). 
 
JURAT 
• El jurat estarà format per professionals vinculades al cinema i la cultura. 

• El jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis i la seva decisió serà inapel·lable. 
• El veredicte es donarà a conèixer a la Gala de Curtmetratges del dia 12 de març. 

• Els premis es lliuraran a la Gala de Curtmetratges del dia 12 de març. 
 
 
OBSERVACIONS 
• Els curtmetratges presentats formaran part de l’arxiu de l'Ajuntament de Celrà. 

• L'Ajuntament es reserva el dret a publicar i a utilitzar els curtmetratges, sense cap afany de lucre. 
• Cada participant pot obtenir un sol premi. 

• Els concursants es comprometen que no existeix cap dret de tercers en les obres presentades i es 
responsabilitzen de tota reclamació dels drets d’imatge que puguin generar els seus curtmetratges. 

• El fet de presentar-se en aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes bases i queda a mans 
de l'Ajuntament de Celrà la resolució de qualsevol circumstància no prevista. 

 


