
 

 

BASES 

1. Es convoca el I Concurs de Curts del Lokal de la Vila. 

2. La convocatòria està oberta a joves del Bages. Els curtmetratges podran ser d’un 
únic realitzador o fets en col·laboració. Es podrà presentar més d’un curt per 
autor. 

3. Hi poden participar tots els curtmetratges realitzats a partir de l’1 de gener del 
2013. 

4. Obert a tots els gèneres (ficció, documental, videoclip, animació, experimental, 
etc.) . 

5. La temàtica dels curtmetratges haurà d’estar relacionada amb certes inquietuds 
dels i les joves tals com poden ser les relacions socials, feina, habitatge, medi 
ambient, viatges, salut, estudis... A més, hauran de mostrar algun símbol de 
Santpedor. 

6. La durada màxima dels curtmetratges és de 15 minuts, inclosos els crèdits.  

7. S’acceptaran curtmetratges en qualsevol llengua. En cas que no siguin català, 
hauran  d’estar subtitulats en aquesta llengua. Els subtítols hauran d’estar 
inclosos en el vídeo original, i en cap cas com a mitjà de selecció a través d’un 
menú. 

8. Per tal de contribuir amb el medi ambient i ser el més ecològics possible, els 
curtmetratges hauran de ser enviats a través d’Internet, en format llegible per 
ordinador (tipus mpeg4, avi, mov (quickTime),etc, a la plataforma Click For 
Festivals. 

Només en casos extrems s’acceptaran els treballs en CD o DVD que es podran 
enviar o portar personalment a: 

Lokal de la Vila.  
C/ Sant Pere 14, 08251 Santpedor 
lokaldelavila@gmail.com 
Telèfon: 938 273 903 

A la plataforma s’hi hauran d’introduir les dades següents: 

 

 Dades de l’autor (nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon i 
adreça electrònica) 

 Fotografia o frame del curtmetratge (jpeg a resolució 
mínima de 400x235px)  

 Breu sinopsi del curtmetratge (de 10 a 15 línies) 

9. La data límit de presentació dels treballs és el dia 3 de març de 2015. El jurat 
realitzarà una vista prèvia dels treballs rebuts per tal de fer-ne una selecció i 
determinar les obres que participaran a la fase final. El resultat d’aquesta 
primera selecció es comunicarà el dia 10 de març a tots els i les participants.  

Els curts seleccionats passaran a la segona fase de concurs que es realitzarà el dia 
28 de març de 2015 al Lokal de la Vila. Allà es projectaran i durant la cerimònia es 
farà entrega dels premis corresponents.  

A més s’organitzarà una sessió extra per mostrar els curts que no passin la 
primera fase el dia 27 de març al Lokal. 

10. Premis:   

 Premi al millor curt  100 euros 

 Premi a la millor idea original  sopar al Bambú de Santpedor 

 Premi del vot del públic  un màxim de 10 entrades (segons el nombre 
de participants del curtmetratge) per un dels espectacles del Cicle de 
Cultura i Arts Escèniques de Santpedor que es realitza al Convent. 
 

11. La inscripció d'un curtmetratge suposa la declaració per part dels participants de 
que són els autors de les obres presentades o de que són els titulars tots els drets 
sobre les mateixes, incloent el dret d’imatge de les persones que puguin 
aparèixer a les mateixes, de manera que l’entitat organitzadora no assumeix cap 
responsabilitat que se’n derivi per infracció de drets de propietat intel·lectual i/o 
d’imatge de tercers. Els concursants es responsabilitzaran que no es produeixi 
cap vulneració dels drets d'autoria i d'imatge en els curtmetratges presentats i 
eximeixen l'organització de qualsevol tipus de responsabilitat respecte a això. En 
cas que es produís alguna denúncia, s’invalidarà el premi atorgat.  

12. La inscripció al concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases. 

13. L’organització del concurs es reserva el dret de resoldre qualsevol eventualitat no 
especificada a les bases. 
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