
BASES  DE LA III MOSTRA DE CURTMETRATGES  per a Mòbil “CASA DE LA DONA”

La convocatòria de la 3a MOSTRA DE CURTMETRATGES per a mòbil “CASA DE LA DONA”  és
una iniciativa de les regidories d'Igualtat i Joventut de l'Ajuntament d'Elx.

1. PARTICIPANTS:

Joves amb residència al terme municipal d'Elx i que, amb data 31 de gener de 2018, tinguen
entre 13 i 18 anys. 
Atés el caràcter formatiu de la Mostra, la quota de participació es limita a 50 persones.

2. TEMA DEL CONCURS:

La temàtica posarà  en relleu aquelles actituds que contribueixen a la sensibilització social i a
la promoció de la igualtat entre dones i homes, a l'eliminació dels rols socials i estereotips en
funció del sexe sobre els quals s'assenta aquesta desigualtat, i fomentarà les relacions basades
en el respecte, la coresponsabilitat i la igualtat de tracte. 
 
3. REQUISITS:

Cada curt es presentarà en format DIGITAL (.mov, .avi, .mpge o .mp4) i tindran una duració
màxima de 2 minuts.

4. INSCRIPCIONS:

Les  inscripcions  es  realitzaran  a  través  del  correu  electrònic   igualdad@ayto-elche.es o
igualdad@elx.es, fins  al  2  de  febrer  de 2018 a  les  23.59 h. Serà  obligatori  emplenar  el
formulari adjunt amb les dades personals i l’autorització del pare i la mare o tutor/a legal
(menors d'edat).
Una vegada acabat el termini d'inscripció, es convocarà les persones participants a la CASA
DE LA DONA, per a donar la informació detallada de la formació que rebran.

5.- FORMACIÓ:

Totes les artistes i tots els artistes que participen en la Mostra rebran  formació en gravació i
edició de vídeo,  així  com en igualtat  de gènere,  que tindrà lloc en el  període anterior  a
l’acabament del termini de presentació dels curtmetratges. Hi haurà orientació i seguiment
en el procés creatiu.

Tindran l'oportunitat de conéixer i experimentar amb programes de codi obert  i explorar les
possibilitats que ofereixen en l'àmbit de la producció audiovisual, així com introduir-se en la
creació de vídeo amb dispositius mòbils i tauletes tàctils, tot acostant-se a l'estat actual de

Ajuntament d’Elx, Regidoria d'Igualtat.   CASA DE LA DONA   C/ Mario Pastor Sempere, núm. 43,  03206 Elx. Tel. 96 6659213
igualdad@ayto-elche.es

mailto:alcaldia@ayto-elche.es
mailto:igualdad@elx.es
mailto:igualdad@ayto-elche.es


desenvolupament d'aplicacions i altres recursos. Hi haurà una formació específica sobre la
realització de projectes audiovisuals amb temàtica de gènere. 

6. PRESENTACIÓ DE LES OBRES:

Els curtmetratges es  podran presentar fins a les 15.00 hores del  dia 27 d'abril de 2018 a la
Casa de la Dona (C/ Mario Pastor Sempere, núm. 43). 

7. SELECCIÓ:

L'organització de la Mostra farà abans un visionat de les obres que s’hi presenten i es reserva
el dret d'excloure’n totes aquelles que no s'adapten a la temàtica de la Mostra o el contingut
de  les  quals  siga  obscé,  violent,  sexista,  racista  o  vulnere  algun dret  fonamental  de  les
persones.

 
8. DRETS DE GRAVACIÓ I DIFUSIÓ:

L'Ajuntament d'Elx es reserva el dret de reproduir una còpia dels curts presentats i els podrà
projectar amb fins educatius i de sensibilització en igualtat.
Les  persones  que  concursen es  responsabilitzen  que  no  hi  haja  drets  per  l'ús  de  peces
musicals en les obres presentades, ni cap reclamació per drets d'imatge de les persones que
hi apareguen. 

El fet de participar en aquesta Mostra suposa l'acceptació d'aquestes bases. 

Qualsevol circumstància no prevista en les bases serà resolta de manera inapel·lable per
l'organització.
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