
CREACIÓ EN TERRITORI - IEV 2014 
II Mostra de Cinema de Barris [Valls] 

13,14 i 15 de Novembre 

 
 
>> BASES DEL CONCURS DE VIDEOS DEL BARRI ANTIC 
 

Objecte del concurs: 

El concurs s'emmarca dins de 'Creació en Territori-IEV'. Aquest any, la Mostra Audiovisual de 

Cinema i Vídeo Artístic pretén posar en valor el patrimoni industrial de Valls, sense perdre 

de vista els espais del centre històric de la ciutat. Aprofitant les eines de vídeo que ens 

ofereixen els dispositius mòbils actuals, es convoca aquest concurs amb la voluntat de que els 

veïns de Valls s'apropin al Nucli Antic, l'analitzin, el descobreixin i en plasmin una visió 

particular. 

 

Bases: 

> Participants: Persones de 16-99 anys. 

> Lloc de gravació: l'escenari serà el Barri Antic. 

> Temàtica: qualsevol gènere com vídeo social, vídeo creació, vídeo ficció, animació,... 

> Durada de les obres: màxim 3 minuts 

> Format de presentació obres: .avi .mov  

 

Data límit i format d'entrega de les obres: 

La data límit de presentació de les obres serà el dia 5 de novembre.  

Les obres s'enviaran digitalment a creacioenterritori@gmail.com adjuntant l’arxiu o un link on 

poder-lo descarregar (es poden utilitzar sistemes d'enviament com 'Dropbox’, 'WeTransfer'...). 

El nom de l'arxiu adjuntat serà el títol de l'obra (per garantir l'anonimat dels 

participants). Dins l'e-mail, a banda d'adjuntar l'obra s'inclourà la fitxa d’inscripció amb 

les següents dades: títol de l’obra, autor, edat, telèfon, adreça de correu electrònic i una 

breu sinopsi. Qualsevol problema en l'enviament contacteu via e-mail amb l'organització. 

 

Jurat: 

> Personatges locals relacionats amb el món patrimonial, audiovisual i de la imatge. 

 

Premis: 

> Sopar per a dues persones al restaurant K de Valls. 

> Sopar per a dues persones al restaurant El Safareig de Valls.  

> Sopar 2x1 al restaurant El Trispolet de Valls. 

 

Projecció pública i entrega de premis: 

L'entrega de premis es durà a terme durant l'acte que es celebrarà el pròxim dia 7 de novembre 

a les 21:00h. Pròximament s’informarà del lloc on es realitzarà l'acte que conclourà amb un 

piscolabis per a tots els assistents. 

 

ORGANITZA:  COL.LABORA: 

 

 


