
 

CONCURS JOVE DE 

PETITS CURTMETRATGES 2010 
 
Vius a les comarques gironines? 
 
Si la resposta és SÍ, segurament t’hauràs adonat que en els darrers anys la diversitat 
ha entrat a les nostres vides: passejant pel carrer podem veure més estils de vestir, 
sentir parlar gran varietat de llengües, compartir espais del dia a dia amb persones 
d’orígens culturals diversos i el menjar que fem a casa potser no té res a veure amb el 
que fan els veïns: pollastre amb curri, samosa, fideus d’arròs amb vedella, tagín de 
verdures, truita de patates... 
 
Bé, no perdem el fil! Això no és un concurs de cuina, és un concurs de curtmetratges! 
 
Es tracta d’agafar el mòbil o la càmera i plasmar en 30 segons i màxim 2 minuts com ens 
ho muntem al carrer, a les places, als instituts, com és la convivència entre nosaltres, 
entre tanta diversitat. Explicar com vivim el reggaeton, la música rai o el flamenquillo, 
com ens arribem a entendre entre el bengalí, el manding, el català o l’amazigh, i per què 
no, si preferim un sissay yassa de pollastre, uns macarrons amb tomàquet i força 
formatge o uns patacones ben torradets. 
 
I tu, com t’ho muntes?  

 

L l u m s ,  c à m e r a . . .  C U R T - A C C I Ó !  
 
 
 

BASES DEL CONCURS 
 

1. Poden participar-hi tots els joves entre 14 i 18 anys de les comarques 
gironines. 
 

2. Tècnica i característiques:  
 

a. Curtmetratges fets amb càmera fotogràfica, telèfon mòbil o càmera de 
vídeo.  

b. La durada ha de ser d’un mínim de 30 segons i d’un màxim de 2 
minuts.  

c. Poden ser amb veu o sense.  
d. Per fer el curt es podrà utilitzar qualsevol mètode que estigui a l’abast dels 

participants: ficció, documental, reportatge, animació... 
e. Es valorarà el contingut i la composició més que no pas la qualitat de la 

imatge. 
 

3. Tema: la convivència i la diversitat al teu entorn 
 

4. Drets d’imatge: les persones que surtin al curtmetratge han d’haver acceptat 
voluntàriament la participació en aquest concurs. La Fundació SER.GI no es fa 
responsable de la possible vulneració del dret d’imatge de les persones gravades. 

 
5. Requisits de les obres: només s’acceptaran aquells curts que estiguin acabats i 

enviats a l’adreça corresponent dins el termini de presentació marcat en aquestes 



bases. Els curts inacabats, aquells que atemptin contra qualsevol dels drets 
humans o bé els que no se centrin en la temàtica del concurs quedaran exclosos 
de participació. 

 
6. Presentació: el termini de presentació de les filmacions finalitzarà el dijous 22 

d’abril de 2010. La forma d’enviament serà a través del web 
www.fundaciosergi.org, on hi haurà un enllaç per penjar els curts a Internet, així 
com una butlleta d’inscripció on caldrà indicar:   

 
- Títol del curt 
- Nom de l’entitat o centre 
- Nom, cognoms i edat dels joves creadors 
- Adreça de correu electrònic 
- Telèfon de contacte 

 
La Fundació SER.GI revisarà periòdicament els curtmetratges penjats i suprimirà 
els que no compleixin les bases. La resta, quedaran exposats fins a finalitzar el 
concurs.  
 

7. Visualització: el jurat farà una selecció dels curts per exposar-los al web de la 
Fundació (www.fundaciosergi.org) i també durant l’acte del lliurament de 
premis. Es preveu la possibilitat d’exposar–los en posteriors activitats de la 
Fundació SER.GI. 

 
8. La Fundació no es responsabilitza dels danys, deteriorament o pèrdues que es 

puguin produir per causes fortuïtes. 
 

9. Jurat: estarà format per professionals del camp cinematogràfic, de la imatge i de 
la Fundació SER.GI. 

 
10. Premis:  

- 1r premi: una càmera de fotografia i vídeo digital i un lot de pel·lícules 
- 2n premi: un joc d’ordinador i un lot de pel·lícules  
- 3r premi: un lot de pel·lícules 

  
L’acte de lliurament de premis serà el divendres 21 de maig de 2010 a les 
18 h i estarà obert a tots els participants al concurs. Lloc pendent de confirmació. 

 
11. La participació en aquest concurs significa l’acceptació de totes les bases 

anteriors. 
 
 

 
ORGANITZAT PER: 

 

 
 

Fundació SER.GI 
Servei Gironí de Pedagogia Social 
 
Plaça Lluís Companys, 12, Girona 

Tel. 972 213 050 / 
Fax 972 213 717 

info@fundaciosergi.org 
www.fundaciosergi.org 

 

 
 

AMB EL SUPORT DE: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


