Àrea d’Acció Social
Departament de Joventut

BASES PER A LA PARTICIPACIÓ A LA V MOSTRA DE CURTMETRATGES DE
MONTORNÈS DEL VALLÈS: GALA CRISPETA D’OR
1.- Objecte de les bases
Aquestes bases tenen per objecte regular la participació a la cinquena mostra de curtmetratges del
municipi organitzada pel departament de Joventut de l’Ajuntament de Montornès del Vallès. Una
convocatòria que pretén mostrar les tendències narratives audiovisuals del col·lectiu juvenil a través
de la creació, la manifestació i l’experimentació tecnològica i que persegueix els objectius següents:
- Fomentar la participació de la població juvenil en esdeveniments socials.
- Acostar les arts audiovisuals al públic en general i a la gent jove en particular.
- Fomentar el treball en grup dels participants.
- Facilitar eines que possibilitin l’expressió creativa de les persones participants.
- Potenciar les TIC com a eines formatives a l’abast de la ciutadania.
- Possibilitar que els i les estudiants de secundària dels instituts de Montornès participin
activament a la mostra a través dels propis projectes d’innovació tecnològica del currículum
acadèmic de cada institut
2.- Temàtiques
S’estableixen dues temàtiques
A) Temàtica lliure
B) Salut mental
Els curts han de servir per sensibilitzar sobre temàtiques relacionades amb la salut mental i la
seva desestigmatització

3.- Requisits de les persones participants
Pot participar qualsevol persona major de 12 anys, individualment o en grup, també es té la possibilitat
de participar en nom de qualsevol institut del municipi.
Amb independència de la temàtica, s’estableixen 2 categories d’edat:
∙ Categoria Adolescents: de 12 a 17 anys
∙ Categoria Juvenil : de 17 a endavant
Totes les persones participants es comprometen a complir aquestes bases.
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4.- Requisits i presentació de les obres. Termini de presentació.
Requisits de les obres:
∙ El guió ha de ser original i inèdit.
∙ La durada del curt serà d’un màxim de 8 minuts incloent els títols de crèdit
∙ Les obres es podran presentar en qualsevol idioma, en cas que l’idioma triat no sigui ni el
català ni el castellà, serà obligatori subtitular el curtmetratge.
∙ El curt pot ser en color, en blanc i negre, mut o en “stopmotion”
∙ Les obres s’han de presentar en format .AVI, .MOV o .MP4, gravat en un CD, DVD o suport
digital amb l’aplicació WeTransfer al correu espaijovemontornes@gmail.com
∙ El format de projecció en pantalla serà de 16:9 i es recomana una resolució mínima HD.
∙ No s’acceptaran vídeos amb contingut xenòfob, homòfob, masclista, pornogràfic, que exalci la
violència contra persones i/o animals, o que atempti contra la dignitat i la llibertat de les persones i
els seus drets fonamentals.
Els curts han d’anar etiquetats amb títol, data de realització, durada del treball (en minuts i segons),
nom de l’autor/a o autors/es, acceptant també pseudònims, categoria corresponent i temàtica. Al
lliurar-ho caldrà omplir una fitxa tècnica del curtmetratge on figurarà també l’autorització d’exhibició.
Si les persones participants són menors d’edat, la fitxa recollirà també l’autorització del
pare/mare/tutor legal de cada participant.
Els curts es lliuraran per Wetransfer al correu joventut@montornes.cat
El termini de presentació dels treballs s’inicia amb la publicació d’aquestes bases i finalitza l’1
d’octubre de 2021, a les 18h.
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5.- Drets d’autor, d’exhibició i protecció de dades
Les obres presentades s’exhibiran el 16 d’octubre de 2021 tal com s’especifica a la base 7ena
d’aquesta convocatòria. Els autors i les autores cediran les seves obres a l’Ajuntament de Montornès
del Vallès amb la finalitat que formin part d’un fons documental de propietat municipal. En tot moment,
els drets d’autor seran respectats, mencionant l’autoria de les obres.
Protecció de dades i de drets d’imatge.
D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i
garantia dels drets digitals i el Reglament General de Protecció de dades UE 2016/679, us informem
que podeu exercir els drets i decisions individuals automatitzades d’accés, rectificació, supressió,
oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de
l’Ajuntament. Les vostres dades personals no seran subministrades a terceres persones i únicament
seran utilitzades per a la tramesa de les nostres comunicacions amb vosaltres i per a les finalitats
pròpies de la Corporació local. Per a més informació podeu consultar la Política de Protecció de dades
personals de l'Ajuntament de Montornès del Vallès
Amb la presentació del curt, el dret d’imatge de les persones que apareguin queda sota la
responsabilitat de l’autor/a o autors/es, de les persones participants o dels seus tutors legals en el cas
dels menors, quedant exempta l’organització de tota responsabilitat.
També són responsables que la seva obra no afecti els drets d’autor de terceres persones i exclouen
expressament a l'organització de qualsevol responsabilitat legal en la què es pogués incórrer.
6.- Comissió d’avaluació, selecció dels participants, i òrgan competent:
La Comissió d’Avaluació o jurat estarà formada per un membre del Centre d’Estudis de Montornès del
Vallès, el tècnic de joventut o algú del departament, el tècnic de salut o algú del departament. Un
membre de l’equip del Departament de Joventut actuarà com a secretari.
La Comissió d’Avaluació serà la responsable de valorar l’adequació dels curts a la temàtica proposada
i als criteris de la present convocatòria, i de vetllar per tal que qualitativament puguin ser projectats.
Les obres seran classificades com a aptes o no aptes per ser exhibides.
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7.- Exhibició de les obres
Les obres seleccionades formaran part de la Mostra de Curtmetratges que tindrà lloc el dissabte 16 de
octubre de 2021 a l’Espai Cultural Montbarri o al Teatre Municipal Margarida Xirgu. Per tal de donar-li
un caràcter singular, l’exhibició tindrà un format de gal·la amb l’assistència dels creadors/res, actors i
actrius, figurants que així ho desitgin.
8.- Altres dades d’interès
Correspon a l’organització de la mostra resoldre qualsevol dubte interpretatiu que puguin generar
aquestes bases així com els imprevistos que esdevinguin en el decurs de la mateixa.
Per tal d’evitar pèrdues irreparables es recomana a tots els participants que conservin una còpia dels
treballs presentats a la mostra. L’organització no es fa responsable dels danys que es puguin
ocasionar en les obres conseqüència de força major o causa imprevisible.

Per a més informació:
Centre Juvenil Sputnik
C. Molí 28
Tel. 673532609

joventut@montornes.cat
http://joventut.montornes.cat

Montornès del Vallès,29 de juliol de 2021

