CONCURS DE CURTMETRATGES “Vielha e Mijaran: Muntanya i Cinema”
L'Ajuntament de Vielha e Mijaran convoca, dins de les Jornades Europees de Cinema de Muntanya
“Regne de l'Aneto-Interreg Poctefa” que organitza a través de Mendi Tour Bilbao Film Festival els
dies 9 i 10 de març de 2019, el segon Concurs de Curtmetratges “Vielha e Mijaran: Muntanya i
Cinema. Aquest any s'obren 3 categories:
· Categoria escolar (Escola Garona – 6 a 12 anys)
· Categoria curts registrats a través de telèfon mòbil (majors de 18 anys)
· Categoria curts registrats amb càmara (majors de 18 anys)
Cada categoria es regirà per les bases que segueixen:
a) OBJECTIUS
Els objectius d'aquest concurs son:

a1. Donar a conèixer el potencial natural, sociocultural i esportiu del municipi de Vielha e
Mijaran en concret i de la Val d'Aran en general.
a2. Promoure el respecte al medi natural, el coneixement de les muntanyes araneses i les bones
pràctiques en els esports que es desenvolupen en la naturalesa.
b) DESTINATARIS
Podran participar en aquest concurs totes aquelles persones majors de 18 anys per a les
categories de registrat amb telèfon mòbil i amb càmera i de 6 a 12 anys en la categoria escolar.
c) TEMA
Els curts hauran de girar al voltant de la muntanya i la naturalesa de la Val d'Aran.
d) BASES ESPECÍFIQUES
d.1. Categoria curts registrats a través de telèfon mòbil (majors de 18 anys)
d.1.1. REQUISITS DELS TREBALLS
a. Els curts hauran de ser registrats a través del telèfon mòbil
b. Ser una obra inèdita registrada a la Val d'Aran. Es valoraran especialment aquells
que hagin estat registrats en el municipi de Vielha e Mijaran
c. La durada haurà de ser entre 30 segons i 3 minuts com a màxim
d. Han de ser presentats en format digital
e. Tipus d'arxiu: AVI / MP4 / MOV
f. En cas d'utilitzar música o imatges predissenyades, hauran de ser lliures de drets
d'autor o comptar amb l'autorització expressa de l'autor/a. Aquest punt s'haurà

d'acreditar documentalment.
g. Es rebutjaran aquelles obres que mostrin escenes o missatges que presentin
violència, sexisme, racisme o vulneren els drets fonamentals de les persones
h. S'acceptarà només un curt per participant.
i. Es valorarà l'ús de l'aranès en els diàlegs i crèdits.

a.

b.

c.
d.

d.1.2. PRESENTACIÓ DELS TRABALLS
Les persones interessades en presentar-se a aquest concurs hauran d'emplenar la
fitxa d'inscripció que es podrà descarregar a la pàgina web de l'Ajuntament de
Vielha e Mijaran (www.vielha-mijaran.org) i també es podrà obtenir presencialment
al mateix Ajuntament.
Els treballs i la fitxa correctament emplenades es podran lliurar de dues maneres:
 Presencialment a l'Ajuntament de Vielha e Mijaran (de dilluns a
divendres de 8’00h a 14’00h / dimecres de 16’30 a 19’00h)
 A
través
de
l'adreça
de
correu
electrònic
:
vielhacinemontanha@gmail.com
El termini de presentació dels curts acaba el dia 1 de març de 2019 a les 14’00h.
Els drets de projecció, distribució i comunicació pública del/els curtmetratges
seleccionats se cediran a l'Ajuntament de Vielha e Mijaran

d.1.3 PREMIS
a. S'escollirà a un únic/a guanyador/a del concurs, sense perjudici que el jurat consideri lliurar
mencions especials si la qualitat de les obres presentades ho requereixen segons el seu
criteri.
b. El curtmetratge guanyador serà projectat en les Jornades de Cinema de Muntanya
Interreg-Poctefa “Regne de l'Aneto” 2019. Així mateix, es projectarà també en els festivals
de cinema que desenvolupen els municipis de Benasque i Luchon, com a socis del projecte
europeu “Regne de l'Aneto” i es col·locarà a la pàgina web de l'Ajuntament de Vielha e
Mijaran.
c. La decisió del jurat es donarà a conèixer en l'acte públic durant les segones Jornades
Europees de Cinema “Regne de l'Aneto” dels dies 9 i 10 de març de 2019.
d.1.4 JURAT
El jurat estarà format per persones de reconegut prestigi al món de la muntanya i de la
creació audiovisual, així com per un/a representant de l'Ajuntament de Vielha e Mijaran. El
jurat serà designat per l'alcaldia.
d.1.5 FINAL
a) La participació en el concurs suposa l'acceptació d'aquestes bases i el jurat podrà adoptar
els acords pertinents en les qüestions que no estiguin recollides.
b) Els participants seran els únics responsables de qualsevol reclamació que per drets
d'imatge es puguin dur a terme.

c) De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals, els
participants, a través del formulari d'inscripció, donen el seu consentiment per al tracte de
les seves dades personals relacionat amb els tràmits i gestions del concurs.

d.2 Categoria curts registrats amb càmara (majors de 18 anys)
d.2.1. REQUISITS DELS TRABALLS
a. Els curtmetratges hauran de ser registrats a través de telèfon mòbil
b. Ser una obra inèdita registrada a la Val d'Aran, es valoraran especialment
aquells que hagin estat registrats en el municipi de Vielha e Mijaran.
c. La durada haurà de ser d'entre 30 segons i 3 minuts com a màxim
d. Han de ser presentats en format digital.
e. Tipus d'archiu: MP4 o MOV. Tamany: 1920 x 1080 Full HD
f. En cas d'usar música o imatges predissenyades, hauran de ser lliures de drets
d'autor o comptar amb l'autorització expressa de l'autor/a. Aquest punt s'haurà
d'acreditar documentalment.
g. Es rebutjaran aquelles obres que mostrin escenes o missatges que presentin
violència, sexisme, racisme o vulnerin els drets fonamentals de les persones.
h. S'acceptarà només un curt per participant.
i. Es valorarà l'ús de l'aranès en els diàlegs i crèdits
d.2.2. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS
a. Les persones interessades en presentar-se a aquest concurs hauran d'emplenar
la fitxa d'inscripció que es podrà descarregar a la pàgina web de l'Ajuntament
de Vielha e Mijaran (www.vielha-mijaran.org) i també es podrà obtenir
presencialment al mateix Ajuntament.
b. Els treballs i la fitxa correctament emplenades es podran lliurar de dues formes:
a. Presencialment a l'Ajuntament de Vielha e Mijaran (de dilluns a
divendres de 8'00h a 14'00h/ dimecres de 16'30 a 19'00h)
b. A
través
de
l'adreça
de
correu
electrònic:
vielhacinemontanha@gmail.com per We Transfer
c. El termini de presentació dels curts acaba el dia 1 de març de 2019 a les
14’00h
d. Els drets de projecció, distribució i comunicació pública del/els
curtmetratges seleccionats se cediran a l'Ajuntament de Vielha e Mijaran
d.2.3 PREMIS
a. S'escollirà a un únic/a guanyador/a del concurs, sense perjudici que el
jurat consideri lliurar mencions especials si la qualitat de les obres
presentades ho requereixen segons el seu criteri.
b. El curtmetratge guanyador serà projectat en les Jornades de Cinema de
Muntanya Interreg-Poctefa “Regne de l'Aneto” 2019. Així mateix, es

projectarà també en els festivals de cinema que desenvolupen els
municipis de Benasque i Luchon, com a socis del projecte europeu
“Regne de l'Aneto” i es col·locarà a la pàgina web de l'Ajuntament de
Vielha e Mijaran.
c. La decisió del jurat es donarà a conèixer en l'acte públic durant les
segones Jornades Europees de Cinema “Regne de l'Aneto” dels dies 9 i
10 de març de 2019.
d.2.4 JURAT
El jurat estarà format per persones de reconegut prestigi al món de la muntanya i de la
creació audiovisual, així com per un/a representant de l'Ajuntament de Vielha e Mijaran. El
jurat serà designat per l'alcaldia.

d.2.5 FINAL
a. La participació en el concurs suposa l'acceptació d'aquestes bases i el jurat podrà adoptar
els acords pertinents en les qüestions que no estiguin recollides.
b. Els participants seran els únics responsables de qualsevol reclamació que per drets
d'imatge es puguin dur a terme.
c. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals, els
participants, a través del formulari d'inscripció, donen el seu consentiment per al tracte de
les seves dades personals relacionat amb els tràmits i gestions del concurs.
d.3. Categoria escolar
d.3.1. OBJECTIUS
Els objectius d'aquest concurs son:
d.3.1.1. Donar a conèixer el potencial natural, sociocultural i esportiu del municipi de
Vielha e Mijaran en concret i de la Val d'Aran en general
d.3.1.2. Promoure el respecte al medi ambient, el coneixement de les muntanyes araneses
i les bones pràctiques en els esports que es desenvolupen en la naturalesa
d.3.2. DESTINATARIS
d.3.2.1 Podrà participar en aquest concurs l'alumnat d'educació primària de l'Escola
Garona de Vielha
d.3.2.2 La participació s'organitzarà per classes i es presenta com un treball de curs, hi

haurà un professor responsable de cada projecte presentat

d.3.3. TEMA
Els curtmetratges hauran de girar en torn a la muntanya i la naturalesa de la Val d'Aran: respecte
al medi ambient, bones pràctiques, activitats a la muntanya…
a)
b)
c)
d)
e)

d.3.4. REQUISITS
Els curtmetratges hauran d'estar realitzats en format digital (vídeo MP4 o MOV) en màxima
resolució.
Durada mínima de 30 segons i màxima de 3 minuts.
S'acceptarà un curt per classe.
Ha de ser una obra inèdita registrada a la Val d'Aran. Es valorarà especialment aquells que
estiguin registrats en el municipi de Vielha e Mijaran.
Els curtmetratges hauran de ser en aranès.

d.3.5. PRESENTACIÓ DELS TRABALLS
a) Les persones interessades en presentar-se a aquest concurs hauran d'emplenar la fitxa
d'inscripció que es podrà descarregar a la pàgina web de l'Ajuntament de Vielha e Mijaran
(www.vielha-mijaran.org) i també es podrà obtenir presencialment al mateix Ajuntament.
b) Els treballs i la fitxa correctament emplenades es podran lliurar de dues maneres:
· Presencialment a l'Ajuntament de Vielha e Mijaran (de dilluns a divendres de 8’00h a
14’00h / dimecres de 16’30 a 19’00h)
· A través de l'adreça de correu electrònic : vielhacinemontanha@gmail.com
c) El termini de presentació dels curts acaba el dia 1 de març de 2019 a les 14’00h.
d) Els drets de projecció, distribució i comunicació pública del/els curtmetratges seleccionats
se cediran a l'Ajuntament de Vielha e Mijaran

d.3.6. PREMIS
a. S'escollirà a un únic/a guanyador/a del concurs, sense perjudici que el
jurat consideri lliurar mencions especials si la qualitat de les obres
presentades ho requereixen segons el seu criteri.
b. El curtmetratge guanyador serà projectat en les Jornades de Cinema de
Muntanya Interreg-Poctefa “Regne de l'Aneto” 2019. Així mateix, es
projectarà també en els festivals de cinema que desenvolupen els
municipis de Benasque i Luchon, com a socis del projecte europeu
“Regne de l'Aneto” i es col·locarà a la pàgina web de l'Ajuntament de
Vielha e Mijaran.
c. La decisió del jurat es donarà a conèixer en l'acte públic durant les

segones Jornades Europees de Cinema “Regne de l'Aneto” dels dies 9 i
10 de març de 2019.
d.3.7. JURAT
El jurat estarà format per persones de reconegut prestigi al món de la muntanya i de la
creació audiovisual, així com per un/a representant de l'Ajuntament de Vielha e Mijaran y
representants de l'Escola Garona. El jurat serà designat per l'alcaldia.

d.3.8. FINAL
a. La participació en el concurs suposa l'acceptació d'aquestes bases i el jurat podrà adoptar
els acords pertinents en les qüestions que no estiguin recollides.
b. Els participants seran els únics responsables de qualsevol reclamació que per drets
d'imatge es puguin dur a terme.
c. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals, els
participants, a través del formulari d'inscripció, donen el seu consentiment per al tracte de
les seves dades personals relacionat amb els tràmits i gestions del concurs.

