
Bases: 

Vilafantàstic curts 
Festival Empordanès de Curtmetratges 
  

QUÈ? 
Vilafantàstic curts és un concurs de curtmetratges de temàtica fantàstica on es donen dos premises               

que s’han d’incorporar dins el film. Les premises s’'anunciaran i es penjaran a la web               

www.vilafant.cat/joventut i a les xarxes socials de l’Espai Jove de Vilafant a partir del dia 8 de                 

març.  

 

QUAN? 

- Les inscripcions s’han d’enviar via correu-e: joventut@vilafant.cat, a partir del 1 de març,  

adjuntant la fitxa d'inscripció que trobareu a continuació, o bé presencialment a l’espai Jove Vilafant               

dimarts, dijous i divendres de 16 a 20h. Caldrà adjuntar també una còpia del DNI dels participants.  

 

- Les inscripcions son gratuïtes. 

 

-Divendres 8 de març al migdia es publicaran de les dues premises. Es publicarà a les xarxes                 

socials i s'enviarà a cada concursant inscrit via el correu-e proporcionat a la fitxa inscripció. Les dues                 

premises seran: 

a.Localització 

b.Objecte 

 

-Es poden entregar els curts fins el 22 de març via WeTransfer/Dropbox a             

joventut@vilafant.cat o presencialment amb un pen-drive o bé un CD amb el títol del curt a l’Espai                 

Jove Vilafant de 16 a 20h.  

 

QUI? 
-Poden participar-hi tots els joves entre 12 i 35 anys de la comarca de l’Alt Empordà. 

 

En dues categories: 

Categoria Joves: 12 a 18 anys 

Categoria Joves +: 19 a 35 anys 

  

COM? 
-Tècnica i característiques: 

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

b. La durada ha de ser MÀXIM de 5 minuts. 

c. Al Curtmetratge hi ha d’aparèixer el títol i pseudònim utilitzat en el formulari d’inscripció.               

(sense crèdits) 

d. Poden ser amb so o sense. 

e. Es valorarà el contingut i la composició tant com la qualitat de la imatge. 

f. S’ha de presentar en format .mp4 i .h264 a 720P. 

g. Han d’aparèixer les dues premises abans esmentades. 

h. Ha de ser de temàtica fantàstica ( fantasia, ciencia ficció, terror…) 

mailto:joventut@vilafant.cat


 QUÈ MÉS? 

-Drets d'imatge: les persones que surtin al curtmetratge han d'haver acceptat voluntàriament la             

participació en aquest concurs. És responsabilitat de l’autor/a del curtmetratge que així sigui. 

  

-Requisits de les obres: només s'acceptaran aquells curts que estiguin acabats i entregats dins el               

termini de presentació marcat en aquestes bases. Els curts inacabats o aquells que atemptin contra               

qualsevol dels drets humans o siguin  ofensius quedaran exclosos de participació. 

  

- No podran tenir finalitat comercial ni publicitaria explícita. 

  

-El premi es pot declarar desert si no hi ha més de dos curtmetratges per cada categoria. 

  

-Han de ser curtmetratges originals i inèdits, no poden haver estat guardonats anteriorment. 

  

-Poden ser en qualsevol llengua. En el cas de no ser en llengua catalana o castellana cal                 

subtitular-los. 

  

-El jurat estarà format per dues persones relacionades amb el món audiovisual i un/a regidor/a de                

l'ajuntament de Vilafant. 

  

I tot això per què? 

 
  

El PRIMER PREMI per a cada una de les categories serà un  

VAL REGAL per gastar al Media Markt per valor de 150 euros. 

 

  

El dia 30 de març a les 17:30h 

 es passaran tots els curtmetratges en el marc de la jornada Vilafantàstic Fest 

(Palol Sabaldòria) 

 i es fara entrega dels premis. 
  

 

 

 

 

 

 

La participació en aquest concurs implica l’acceptació de les seves bases. 

 

 

 



 

Fitxa d’Inscripció: 

Vilafantàstic curts 
Festival Empordanès de Curtmetratges 

  

Nom del director/a: 

  

 

 

Cognoms: 

  

 

 

DNI: (fotocòpia) 

  

 

 

Edat: 

  

 

 

 Correu electrònic: 

  

 

 

 Telèfon: 

  

 

 

Pseudònim: 

  

 

 

Accepto les bases del concurs i autoritzo que la meva imatge i/o les meves dades podran ser                 

utilitzades per a la difusió d'aquesta o futures activitats per part de l’Ajuntament de Vilafant. 

 

(signatura) 

 


