
BASES DEL VII FESTIVAL DE MICROCURTS DISTRICTE 6 SABADELL

Aquest concurs està impulsat per la Ludojove Margarida Bedós, Punt Òmnia

d’Espronceda (FAVIBC) i l’Institut Ribot i Serra, entitats i serveis socioeducatius que

treballen amb joves al districte 6è de Sabadell.

El certamen té com a objectiu l’expressió cultural i artística dels joves vinculats al

territori i a la ciutat.

A partir d’aquestes creacions, volem oferir un espai de participació, reflexió i promoció

d’idees, inquietuds, visions personals i col·lectives dels joves.

PARTICIPANTS

1. Podran participar totes les persones entre els 11 i els 30 anys.

2. S’establiran les següents categories:

● 11-13 anys � Categoria “Jennifer Yuh Nelson”

● 14-15 anys �Categoria “Patty Jenkins”

● 16-18 anys �Categoria “Carla Simón”

● +18 anys �Categoria “Ava DuVernay"

3. Els menors d’edat que vulguin participar en aquest concurs, hauran d’enviar una

autorització signada per la mare/pare/tutor/a.

ELS MICROCURTS

4. Els microcurts han de ser originals i inèdits, amb una duració màxima de 02:30 min.

Incloent-hi la presentació del microcurt i els crèdits, si fossin necessaris.

5. Els microcurts s’entregaran via correu electrònic, a l’adreça:

microcontescurts6@gmail.com

6. Els joves presentaran una còpia del microcurt en els següents formats de vídeo: avi,

wmv, mp4, mov, mkv, sense la signatura o nom de l’autor/a.

7. Els microcurts hauran de portar el pseudònim de l’autor/a. No s’admetran obres que

no s’entreguin via correu electrònic, via núvol (Drive, One Drive, Dropbox) o

entregades a ma a qualsevol dels espais organitzadors.



8. Dins del correu, s’hauran d’especificar les següents dades:

- Nom i cognoms:

- Pseudònim:

- Edat:

- Data de naixement:

- Adreça:

- Telèfon de contacte:

- Correu electrònic:

9. Cada participant, podrà presentar un únic microcurt. No s’admetrà més d’un

microcurt per missatge de correu i per autor/a.

10. La temàtica del concurs serà oberta. Tot i que no s’admetran treballs que presentin

connotacions violentes, sexistes, racistes, xenòfobes, homòfobes o que vulnerin els

drets fonamentals de les persones.

11. Les autores o autors de les obres, cedeixen al concurs totes les seves obres

presentades. Així com els drets d’explotació d’aquestes, consistents en la reproducció,

comunicació i distribució pública de les mateixes. Les quals sempre s’exerciran amb el

reconeixement de les autores o autors.

PRESENTACIÓ

12. La convocatòria i entrega de microcurts estarà oberta fins al 20 d’abril de 2021.

13. Els microcurts hauran de tenir un títol de referència que els defineixin i donin

compte del seu contingut.

PREMIS

14. S’establiran els següents premis:

● 11-13 anys � Premi“Jennifer Yuh Nelson”

● 14-15 anys � Premi “Patty Jenkins”

● 16-18 anys � Premi “Carla Simón”

● +18 anys � Premi “Ava DuVernay"



15. L’Organització seleccionarà d’entre totes les obres rebudes, aquelles que passaran

a la fase final del concurs, tenint en compte els següents criteris:

- Qualitat cinematogràfica

- Nivell de creativitat

- Idoneïtat

- Originalitat i capacitat comunicativa

El concurs quedarà desert si l’Organització així ho decideix.

16. El Jurat del “VII Festival Juvenil de Microcurts Districte 6è de Sabadell” estarà

constituït per cinc membres escollits per l’Organització.

17. L’acte d’entrega de premis es durà a terme el dia 23 d’abril de 2021. Dins del VII

FESTIVAL JUVENIL DE MICROCURTS DISTRICTE 6è DE SABADELL. El festival aquest any

es farà via online, pel canal de Youtube del Punt Òmnia d’Espronceda. I començarà a

les 17h de la tarda.

18. La decisió del Jurat serà inapel·lable.

19. L’Organització es reserva el dret de modificar aquestes bases en cas de que fos

necessari.

20. La participació en aquest Festival suposa l’acceptació plena de les seves bases.

21. Tots el microcurts finalistes seran publicats als webs, xarxes socials i xarxes 2.0 de

la Ludojove Margarida Bedós, Punt Òmnia d’Espronceda i l’institut Ribot i Serra.

Posteriorment, podrien ser també exposats al Casal Cívic Rogelio Soto i al Centre Cívic

Creu de Barberà i/o altres espais de divulgació cultural.

Una iniciativa de:


