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Amb imaginació, 

una bona idea original, 

i moltes ganes 

de passar-ho bé...



1.- La participació en el Imagina’t 2010 – III Concurs de Curtmetrat-
ges està oberta a tot@s els realitzador@s majors de 14 anys tant de 
forma individual com col·lectiva, sense distinció de nacionalitat ni 
residència. Els menos de 14 també poden participar.

2.- La temàtica dels curts és lliure, podent enfocar-los des de 
qualsevol perspectiva, bé siga social, festiva, ecològica, educati-
va… entre d’altres. Podrà estar basada en una història real o fan-
tàstica, però sempre original; i haurà d’apareixer una visió de 
la Font de la Figuera (Panoràmica, paisatgística o bé on aparega 
algun racó del poble conegut per tots).

6.- En cadascun dels enviaments del material es faran constar de 
forma clara les dades de l’autor/es, fotocòpia del DNI o similar, 
adreça postal i electrònica, telèfons, títol de l’obra, durada i format 
original, fitxa tècnica, fotografia del director i/o de l’obra i breu si-
nopsi d’aquesta.

7.- Els treballs es lliuraran o enviaran:                      
Imagina’t 2010 – III CONCURS DE CURTMETRATGES
REGIDORIA DE JOVENTUT
 AJUNTAMENT DE LA FONT DE LA FIGUERA
C/ Joan de Joanes nº 1 
46630 La Font de la Figuera (València)

8.- Tots els treballs objecte de concurs tindran com data límit de re-
cepció les 14 hores del dijous 5 d’agost.

12.- Els premis es lliuraran dissabte 14 d’agost de 2010.

13.-  L’organització es reserva el dret de modificar qualsevol 
punt d’aquestes bases si les circumstàncies ho requereixen, 
donant la publicitat oportuna. 

14.- La participació en aquest Certamen porta implícita 
l’acceptació de les seues bases.

El programa definitiu del desenvolupament del Imagina’t 2010 es 
farà públic en el seu moment.

Vicent Muñoz Jordà
Regidor de Joventut

Ajuntament de La Font de la Figuera

3.- Per a la seua selecció, els curtmetratges, independentment del 
seu format original, no hauran de superar els 9 minuts. Es lliu-
raran en format digital AVI, WMA o MPEG, corrent a càrrec del con-
cursant l’enviament. Les còpies formaran part de l’arxiu municipal 
de l’Ajuntament de la Font de la Figuera.

4.- Les pel·lícules poden ser mudes o amb so incorporat, sent el va-
lencià la llengua oficial o la llengua de signes (subtitulada) Si és 
el castellà, l’anglés o qualsevol altra haurà de ser subtitulada en 
valencià.

5.- Cada autor i/o col·lectiu pot presentar més d’un curt, de caràcter 
inèdit, amb l’autorització de tots els/les participants per a emetre’l 
públicament i es responsabilitzaran de què els curtmetratges 
presentats no estan sotmesos a cap reclamació legal. 

9.- L’organització realitzarà una projecció dels curtmetratges durant 
la Mostra, formant part del programa oficial del Certamen. Per a la 
seua projecció, podran remetre, si així ho dessitgen una còpia en 35 
mm.

10.- S’establiran els següents premis:  
1er premi                  500 €
2on premi                 300 €
3er premi                  200 €
Premi del públic   150 €
Crítica Social          150 €

11.- El jurat estarà compost per un grup d’experts; el seu veredicte 
serà inapel·lable, podent deixar desert qualsevol dels pre-
mis. Els tres Premis del Jurat podran optar al Premi del Públic. El 
públic votarà una vegada acabada tota la projecció.
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