
 

CONCURS DE CURTMETRATGES 

 

 

 
 

BASES  

 

 

1. La convocatòria és oberta a tothom (persones físiques) i és d’àmbit internacional. Els 
curtmetratges podran ser d’un únic realitzador o fets en col·laboració. No s’estableix 
cap limitació pel que fa al número d’obres presentades per un mateix autor. 

2. Hi poden participar tots els curtmetratges realitzats a partir de l’1 de gener del 2011. 
No cal que siguin inèdits. 

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

4. Els curtmetratges hauran de seguir la temàtica de l’edició de Gandules’14: 

El títol d’aquesta edició és FORA DE CASA i neix arran de la constatació d’un 
increment inquietant de l'emigració forçosa dels treballadors a països estrangers a la 
recerca de la feina que en el seu país no troben. Els treballs que es presentin hauran 
de tractar aquest fet des d’un    ampli ventall de possibilitats, com poden ser el viatge, 
l’arribada al país de destí, les experiències en la recerca d’una feina o d’una vivenda, 
la integració social, les diferències culturals, el contacte amb la família i els amics, 
les noves descobertes, etc 

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

6. S’acceptaran curtmetratges en qualsevol llengua. En cas que no siguin català o 
castellà, hauran  d’estar subtitulats en alguna d’aquestes dues llengües. 

7. Cada vídeo haurà d’anar acompanyat de: 

- Fitxa d’inscripció degudament documentada. 
- Fotografia o frame del curtmetratge (jpeg a resolució mínima de 400x235px) 
- Breu sinopsi del curtmetratge. 

8. Els curtmetratges hauran de ser enviats en suport digital, lliurats dins un CD/DVD, 
pendrive, disc dur, etc. S’acceptaran formats tipus mpeg4, avi, mov (quickTime), 
etc., sempre que no continguin codis específics d’un hardware no universal. Es 
recomana qualitat de resolució HD (les projeccions es faran en pantalla gran). La 
resolució màxima de projecció serà de 1920x1080 (HD) i la mínima de 1280x720 
(720p). 
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9. És imprescindible que tant el vídeo com la fotografia es presentin en el mateix 
suport digital. La fitxa d’inscripció i sinopsi impreses en paper. Lliurar tot dins un 
sobre on es consignarà el nom de l’autor i el títol del curtmetratge. Adreça de 
lliurament: 

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 
Concurs Curtmetratges Gandules 
Montalegre, 5 
08001 Barcelona 
ESPANYA 

L’incompliment de la tramesa del material sol·licitat pot deixar el curtmetratge fora de 
concurs. 

10. El termini màxim de recepció dels treballs serà el 30 de maig de 2014. Cal enviar la 
documentació convenientment protegida dins un paquet per correu postal o 
missatgeria, o bé entregar-la en mà, al CCCB  fins a les 14 h del 30 de maigfins a les 14 h del 30 de maigfins a les 14 h del 30 de maigfins a les 14 h del 30 de maig. En 
cas d’enviament, caldrà justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de 
correus o a l’empresa de missatgeria i comunicar l’enviament per correu electrònic a 
gandules@cccb.org, durant el mateix dia. El paquet s’haurà d’enviar al registre 
general del CCCB (obert de dilluns a divendres laborables de 9.00 h a 14.00 h). 

L’organització es reserva el dret a demanar una altra còpia si el material presentat no reuneix 
les condicions tècniques adequades. 

11. L’ organització seleccionarà 20 curtmetratges d’entre els treballs presentats. El llistat 
definitiu dels curtmetratges escollits es donarà a conèixer entre els dies 1 i 6 de juny 
de 2014 i es penjarà al web del CCCB. Es valorarà l’adequació del relat en relació a 
l’objecte temàtic del concurs (Fora de casa), l’originalitat de la idea i creativitat del 
projecte presentat, com també la incorporació d’aspectes innovadors en el 
tractament estètic i la qualitat  tècnica.   

12. Els 20 curtmetratges seleccionats es mostraran al web del CCCB a partir del dia 6 
de juny  i s’obrirà un termini de votació publica per escollir els 9 finalistes, del 6 de 
juny al 6 de juliol. Aquests 9 finalistes es donaran a conèixer a partir del dia 15 de 
juliol al web del CCCB. 

13. Els curtmetratges finalistes es projectaran abans dels llargmetratges durant l’edició 
del cicle Gandules Gas Natural Fenosa, el proper mes d’agost de 2014. Els premis 
es lliuraran el primer dia del programa i s’avisarà amb antelació els autors finalistes a 
l’adreça de correu electrònic subministrat, en cas de no tenir resposta es reservarà 
el premi fins el 30 d’agost i a partir d’aquesta data es perd. 
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14. Premis:   

� Premi Gas Natural Fenosa de 500 euros al millor curtmetratge atorgat per un 
jurat de professionals vinculats al món audiovisual i cultural, prèviament 
seleccionat per l’organització.  

� Premi FILMIN: una subscripció de 3 mesos a FILMIN per cada finalista. 
� Premi 20 anys CCCB: una carnet amic CCCB per un any per els autors dels 20 

curtmetratges seleccionats per a la votació pública. 

15. Les còpies dels curtmetratges finalistes passaran a formar part de l’arxiu CCCB per 
a la seva consulta pública.  

16. 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. 

17. La inscripció d’un curtmetratge suposa la cessió per part dels autors del mateix al 
CCCB de determinats drets de propietat intel·lectual que puguin recaure sobre les 
obres i que els hi corresponen com autors dels curtmetratges ÚNICA I 
EXCLUSIVAMENT amb les finalitats descrites en aquest document i per que el 
CCCB en pugui fer la difusió necessària en relació amb aquest concurs, és a dir, 
únicament per a poder posar a disposició del públic al web del CCCB els 
curtmetratges així com a poder projectar-los durant l’edició del cicle Gandules ’14. 
Concretament, els autors cedeixen al CCCB de forma no exclusiva els drets de 
reproducció, distribució i comunicació pública dels curtmetratges inscrits.  

En quant als curtmetratges finalistes, els autors dels mateixos cedeixen al CCCB, de 
forma no exclusiva, pel màxim de temps que s’estableix a la llei i sense limitació 
territorial, el dret de posada a disposició del públic amb l’única finalitat de poder ser 
consultats pel públic en general però exclusivament en els terminals ubicats a les 
instal·lacions del propi CCCB. 

En cap cas podrà el CCCB fer un ús diferent dels curtmetratges inscrits als descrits 
en aquest document, i especialment es prohibeix qualsevol ús comercial dels 
mateixos.  
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18. D’acord a la Llei orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades 
Personals, el CCCB es comprometen a fer un ús adequat de les dades personals 
aportades pels participants al inscriure’s a la present convocatòria, així com a 
respondre als drets d’accés, cancel·lació i/o rectificació que sol·liciti l’afectat, el qual 
informarà al CCCB mitjançant escrit dirigit a la següent adreça de correu electrònic: 
gandules@cccb.org  al qual haurà d’acompanyar-ne còpia d’algun document que 
acrediti la seva identitat. 

19. La formalització de la Fitxa d’Inscripció suposa l’acceptació d’ aquestes bases i la 
cessió de drets que es descriu en elles. 

 
 
 

ACCEPTACIÓ DE LES BASESACCEPTACIÓ DE LES BASESACCEPTACIÓ DE LES BASESACCEPTACIÓ DE LES BASES    

L’organització del concurs es reserva el dret de resoldre qualsevol eventualitat no 
especificada a les bases. 
 
 
INFORMACIÓ, CONTACTE I RECEPCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓINFORMACIÓ, CONTACTE I RECEPCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓINFORMACIÓ, CONTACTE I RECEPCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓINFORMACIÓ, CONTACTE I RECEPCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ    

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona  
Montalegre, 5 
E-08001 Barcelona 
Tel.: +34.93.306.41.00  
Consultes a : gandules@cccb.org 

 


