Vols presentar el teu curtmetratge per a transformar el món al
nostre concurs de curtmetratges per a optar a un guardó per a
viatjar a Palestina?
Llig atentament les bases del concurs!
Tens clar que vols participar al nostre concurs de curtmetratges per a transformar el món però
no saps quines son les regles i els passos a seguir. No et preocupes. A continuació et donem tots els
detalls de les bases del concurs.
L’únic ingredient que et cal és un bon grapat de compromís i un bon pessiguet de creativitat.
Base 1. Quina és la temàtica del concurs?
L’objectiu d’este concurs és promoure els valors de la solidaritat internacional posant el focus en el
compliment dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible marcats per les Nacions Unides en
l’Agenda 2030.
El 25 de setembre de 2015, els líders mundials van adoptar un conjunt d’objectius globals per a
eradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat per a tots i totes com a part d’una
nova agenda de desenvolupament sostenible. Cada objectiu té unes metes especifiques que hauran
d’abastar-se en els propers 15 anys.
Per a poder complir estes metes, tot el món ha de fer la seua part: per tot el món s’entenen tant els
governs, institucions, administracions, sector privat, la societat civil organitzada així com totes les
persones. És a dir, tant tu com jo, com tot el nostre entorn.
Per tant, este concurs es planteja com una manera de visibilitzar, a través de l’audiovisual, escenes
quotidianes o fictícies que mostren alguna faceta d’algun dels 17 Objectius de Desenvolupament
Sostenible i que ens poden ajudar a visibilitzar el paper que juguem cada una de nosaltres en el impuls
de la consecució dels mateixos.

La temàtica del concurs és, per tant, molt ampla. Els 17 ODS són molt diversos i, a més, cadascun
abarca un conjunt de metes vinculades a cadascuna de les 17 temàtiques que plantegen.
Fes-li una ullada a la següent web de les Nacions Unides per a tindre informació més detallada sobre
cada ODS i les metes específiques:
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
A més a més te convidem a que conegues la campanya que està impulsant la Generalitat Valenciana a
través de la Direcció General de Cooperació i Solidaritat que segur que te dona algunes claus:
http://www.transparencia.gva.es/ca/web/cooperacion/objetivos-de-desarrollo-sostenible
http://www.cooperaciovalenciana.gva.es/va/
Has de saber que el concurs té quatre guardons, que t’expliquem més endavant i que, en funció de la
temàtica del teu curtmetratge, tindrà la possibilitat d’optar a un d’ells o a més d’un. Has de tindre visió
estratègica!
Base 2 Qui pot presentar-se al concurs?
Al concurs poden presentar-se persones que vulguen exercir el seu dret a participar, independentment
d’on hagen nascut, on visquen, nacionalitat, etc.
Intentar transmetre, a través d’imatges, el teu compromís amb la transformació del món és l’únic que
ens interessa.
L’únic requisit important que has de tindre en compte és que, si eres menor de 18 anys, només podràs
tindre accés a un únic guardó: el Premi al Millor curt vinculat als ODS. Com expliquem en la base
sobre categories i premis, els altres tres premis consisteixen en viatjar a Palestina una setmana per a
conèixer la cooperació sobre el terreny de primera mà i si eres menor, per seguretat, no podem fer-nos

càrrec.
Base 3 Participació individual o col·lectiva?
Pots participar de forma individual o en equip. Això sí, si participeu com a equip, teniu en compte que
cada curt s’haurà de registrar a nom d’una sola persona, seguint la fitxa d’inscripció i esta persona serà
la beneficiària del premi en cas que el curt siga guardonat en alguna de les quatre categories.
L’organització pressuposa que eixa persona té els drets sobre l’obra presentada i no assumix cap
responsabilitat derivada en este extrem per part d’algun dels altres participants en el curt.
A més a més, aspirem a que els titulars dels premis compartisquen les seues experiències i el material
del guardó amb la resta de l’equip.
Base 4 Quants curts pot presentar cada persona o equip?
El número de curts que pot presentar cada persona o equip al concurs és il·limitat. L’únic fre a les
teues inquietuds és la teua pròpia creativitat, imaginació i habilitat per a materialitzar el teu compromís
amb la transformació del món a través d’un o més curtmetratges.
Base 5 Com es fa per a participar?
Molt sencill. Has d’entrar al web www.acpp-pv.org , anar a l’apartat PARTICIPA i emplenar el formulari
d’inscripció que trobaràs. Llig primer atentament estes bases per a confirmar que complixes tots els
criteris necessaris per a participar-ne.
El formulari et servirà tant per a deixar-nos les teues dades com a participant com per a deixar-nos
l’enllaç al vídeo. Després d’haver-nos fet arribar tota la informació, ens reservarem un temps per a
verificar que totes les dades són correctes. Transcorregut eixe temps, publicarem el teu curt al mateix
web www.acpp-pv.org. a la secció CURTS.
En l’apartat del web PREMIS trobaràs tota la informació sobre les categories i els premis. El concurs
“Conectem societats, Construim Ciutadania” de curtmetratges per a transformar el món compta amb 4
guardons vinculats a 4 categories.
Les quatre categories són:
- Premi del Jurat,
- Premi del Públic,
- Premi per la Promoció de la Igualtat de Gènere i
- Premi al Millor Curtmetratge vinculat als ODS.
Els curtmetratges presentats podran optar a totes les categories de Premis, a excepció de menors
d’edat, que encara que poden postular-se, només podran optar al Premi al Millor Curtmetratge vinculat
als ODS i en la resta de categories tenir el reconeixemt de la seua obra a nivell públic, però no podrà
gaudir el premi del viatge tal i com s’ha explicat anteriorment.

Tots els curtmetratges participaran d’ofici de les categories de Premi de Jurat i Premi del Públic, en cas
que vulgues que el teu curtmetratge participe específicament en el Premi a la Promoció de la igualtat
de Gènere i/o en el de Millor Curtmetratge vinculat als ODS, ho hauràs de fer constar en el formulari
d’inscripció.
IMPORTANT! Prèviament a registrar-te al nostre web a través del formulari d’inscripció, hauràs d’haver
pujat el teu curtmetratge a una de les següents plataformes de visionat de vídeo (youtube o vimeo). En
el formulari d’inscripció caldrà que inclogues la URL generada pel vídeo que hauràs pujat prèviament a
youtube o vimeo.
Si per alguna circumstància no pots pujar el teu curtmetratge a les plataformes de visionat de vídeo
(youtube o vimeo), pots enviar-nos el teu DVD o apropar-nos-el a la següent direcció, i nosaltres
mateixes el pujarem al perfil a youtube d’Asamblea de Cooperación por la Paz:
Assemblea de Cooperació per la Pau.
C/Naturalista Rafael Cisternas, 4. Dpcho 10.
46010 Valencia.
En este cas, l’enviament físic del vídeo estarà suposant la teua acceptació de que nosaltres pugem el
vídeo al perfil de youtube d’Asamblea de Cooperación por la Paz i pengem al web www.acpp-pv.org
l’enllaç des del nostre perfil de youtube.
A més, en cas que vulgues fer-nos arribar el vídeo per correu postal, abans hauràs de telefonar-nos al
963 51 12 63 o enviar-nos un mail a paisvalencia@acpp.com per a que et puguem fer arribar per mail
la fitxa d’inscripció que caldrà que emplenes en les teues dades i les dades sobre el curtmetratge i ens
la faces arribar completa junt al curtmetratge.
Per què els curtmetratges estaran en obert a través de la xarxa?
Has de saber, com podràs llegir més detalladament Base 8, que un dels premis del concurs de curts és
atorgat pels espectadors que durant un termini determinat (que establirem i difondrem a través de la
web
del
projecte
www.acpp-pv.org
i
dels
nostres
perfils
a
les
xarxes
https://www.facebook.com/assembleadecooperacioperlapaupv/ i https://twitter.com/acpp_pv
) podran accedir al nostre web i votar els curts que més els agraden.
Per això, tots els curtmetratges que participen al concurs han d’estar visibles a través de la xarxa
abans de la deliberació del jurat.
Base 6 Característiques dels curtmetratges.
La temàtica necessàriament ha d’aprofundir en l’acompliment dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible.
El curtmetratge no pot tindre una durada superior a 10 minuts (incloent tots els elements que el
conformen, títol i títols de crèdit, agraïments, etc.).

El curtmetratge pot ser de qualsevol gènere, rodat en qualsevol punt geogràfic del món, amb o sense
so, amb imatge real o d’animació.
En cas que el curtmetratge tinga so, podrà participar en el concurs si és en valencià, castellà, anglès o
francès. En cas que haja sigut enregistrat en qualsevol altra llengua, podrà participar en el concurs
amb subtítols en alguna d’aquestes quatre llengües (valencià, castellà, anglès o francès).
Base 7 Fins quan pots participar en el concurs?
Pots inscriure’t en el concurs o fer-nos arribar el teu curt a través de correu postal des del proper dia 02
de maig i fins el divendres, dia 18 d’agost a les 15.00h (hora espanyola).
Base 8 Quins són els premis i les categories?
El concurs “Conectem societats, Construim Ciutadania” de curtmetratges per a transformar el món
compta amb 4 guardons vinculats a 4 categories.
Les quatre categories són: Premi del Jurat, Premi del Públic, Premi a la Promoció de la Igualtat de
Gènere i Premi al Millor Curtmetratge vinculat als ODS.
Tots els curtmetratges presentats podran optar a les categories de Premi del Jurat i Premi del Públic.
En cas que vulgues que el teu curtmetratge participe específicament en el Premi a la Promoció de la
igualtat de Gènere o en el de Millor Curtmetratge vinculat als ODS, ho hauràs de fer constar en el
formulari d’inscripció.
Un dels guardons és material i els altres tres guardons consisteixen en una beca individual per a gaudir
d’una experiència de 7 dies de viatge a Palestina per a conèixer de primera mà els projectes de
cooperació internacional que Assemblea de Cooperació per la Pau executa sobre el terreny amb
distintes organitzacions locals de gran interès.
Els i les participants menors de 18 anys, tal i com s’ha detallat amb anterioritat, només podran optar al
Premi de la categoria al “Millor curtmetratge sobre els ODS”, el guardó de la qual és un premi material.
En cada categoria, s’escollirà un guanyador i altres dos finalistes.
Els premis són els següents:
1. El premi del jurat: un viatge a Palestina per a conèixer de primera mà els projectes que ACPP
executa sobre el terreny i l’estratègia de treball d’ACPP en matèria de cooperació internacional
al desenvolupament als Territoris Ocupats Palestins.
2. El premi del públic: un viatge a Palestina per a conèixer de primera mà els projectes que
ACPP executa sobre el terreny i l’estratègia de treball d’ACPP en matèria de cooperació
internacional al desenvolupament als Territoris Ocupats Palestins.

3. El premi per la promoció de la igualtat de gènere: un viatge a Palestina per a conèixer de
primera mà els projectes que ACPP executa sobre el terreny i l’estratègia de treball d’ACPP en
matèria de cooperació internacional al desenvolupament als Territoris Ocupats Palestins.
4. El premi al millor curtmetratge sobre ODS. Material audiovisual per valor de 700€.
Cal destacar que el lliurament dels premis es realitzarà, previsiblement, durant el mes de setembre de
2017 i que els premis consistents en viatjar a Palestina es realitzaran durant 7 dies al llarg del mes d’
octubre de 2017.
Previsiblement el viatge es realitzarà entre els dies 7 i 15 d’octubre de 2017. No obstant, serà
Assemblea de Cooperació per la Pau qui definirà les dates del viatge, atenent a la disponibilitat de les
persones de l’organització que treballen sobre el terreny a Palestina, disponibilitat d’allotjament, el cost
dels billets, situació política o la disponibilitat de les organitzacions local amb les que treballem colze a
colze.
A més, ACPP regularà tots els extrems vinculats al viatge a Palestina i informarà en temps i forma a les
persones que en participaran (gestions que cal fer, calendari d’activitats, persones de referència, etc.).
Base 9. Què passa si sóc premiat/da i no tinc disponibilitat per viatjar a Palestina en les dates
marcades per ACPP?
En cas de que sigues l’autor/a d’un dels curtmetratges premiats amb el viatge a Palestina i per
circumstàncies diverses no pugues gaudir del premi, des d’Assemblea de Cooperació per la Pau
s’escollirà altre curtmetratge dels finalistes com a segon guanyador de la categoria per a que el/la
seu/a autor puga gaudir del guardó.
Base 10. Què passarà amb el meu curt?
Els teus curtmetratges romandran en la web del concurs durant un any des del lliurament de premis
(octubre 2018).
Per altra banda, amb els 4 curts guanyadors i els finalistes se farà una recopilació que es difondrà per
ACPP difonent l’autoria d’aquestos.

Base 11. Com es trien els curtmetratges guanyadors?
El Premi del Jurat, el Premi a la Promoció de la Igualtat de Gènere i el Premi al Millor curt vinculat als
ODS seran elegits per un jurat conformat per 5 persones membres d’ACPP o altres entitats o
institucions relacionades en el camp de l’audiovisual, la cooperació internacional.
El premi del públic serà atorgat per les persones que entren al web, visibilitzen els curts i els voten. Per
tant, el guardó serà per al curtmetratge que reba major número de vots en la web del concurs durant el

termini que determine ACPP i que serà difós a la web del concurs i xarxes socials d’ACPP al País
Valencià.
El jurat es reserva el dret de deixar vacant alguna de les categories de premi, en el cas de considerar
que la qualitat dels audiovisuals no és l'adequada o no s'ajusta a la temàtica plantejada.
Base 12. Quan es trien els curtmetratges guanyadors?
Finalitzat el termini de recepció de curtmetratges, el jurat avaluador decidirà quins són els
curtmetratges guanyadors.
El resultat es farà públic a la web del concurs el divendres, dia 15 de setembre de 2017.
El període de votació per a determinar el premi del públic s’obrirà el dia 19 d’agost i estarà obert fins el
el dia 08 de setembre a les 00.00h (hora espanyola).
Base 13. Què he de saber sobre els drets d’autor i les qüestions legals sobre el contingut del
curtmetratge?
Assemblea de Cooperació per la Pau no se’n fa responsable dels continguts (imatges, músiques, etc)
dels curtmetratges.
Cada persona inscrita en el concurs és responsable de tot el contingut del seu curtmetratge.
Cal saber que les plataformes de vídeos en les que es penjaran els curtmetratges (youtube i vimeo)
solen detectar si se n’està fent ús de música que té drets d’autor i això pot generar problemes. Per
això, el més adient és treballar amb música i imatges pròpies o amb llicències creative commons per
evitar contratemps.
Base 14. Què et demanem del teu curtmetratge?
Si guanyes o ets finalista (cada categoria tindrà un guanyador i dos finalistes) d’algun dels premis del
concurs ens cedixes de forma gratuïta els drets del teu curtmetratge amb un termini indefinit. Ho fem
així per a poder reproduir-lo, distribuir-lo i així poder seguir donant-li difusió al curtmetratge i a la idea
transmesa a través del mateix. Ens cedixes els drets per a poder donar-li la major difusió possible i
nosaltres farem difusió de la teua autoria.
Per participar en el concurs de curtmetratges ens cedixes de forma gratuïta els drets del teu
curtmetratge fins el 31 de octubre de 2018. Ho fem així amb l’objectiu de poder continuar reproduint els
curtmetratges a la web del concurs i augmentar la sensibilització envers els temes tractats en els
curtmetratges.
Transcorregut este termini, si vols que eliminem el curtmetratge de la web només caldrà que ens
informes.

En termes legals: “Els/les autors/es, pel fet de participar en el concurs de curts cedixen, de forma
gratuïta, els drets de comunicació pública, reproducció, comercialització, distribució i transformació a
Assemblea de Cooperació per la Pau per a l’explotació de la seua obra mitjançant qualsevol modalitat
de difusió o distribució a nivell nacional i internacional i amb la facultat de cedir-los a tercers, fins 30 de
setembre de 2018, i estos seran prorrogats tàcitament fins que l’autor comunique a l’organització
ACPP la seua intenció de suspendre la validesa de esta clàusula de cessió de drets. El/la participant
accedix a la cessió gratuïta de drets de comunicació pública, reproducció, comercialització, distribució i
transformació fins a la mateixa data. Els i les participants que obtinguen algun premi o reconeixement
cedixen indefinidament els drets mencionats sobre la seua obra a Assemblea de Cooperació per la
Pau per a la difusió en els seues webs i en les activitats de sensibilització que porta a cap l’ONGD”.
Base 15. Què no podem acceptar?
Assemblea de Cooperació per la Pau es reserva el dret a retirar el concurs qualsevol curtmetratge que
mostre activitats il·legals, discriminatòries, vexatòries o que transmeten missatges contraris a la
integritat de qualsevol col·lectiu o persona.
Base 16. Per la llibertat d’expressió i la responsabilitat social.
Assemblea de Cooperació per la Pau dona suport i fomenta la participació i la llibertat d’expressió. Això
no implica que done suport ni compartisca tots els missatges implícits de les obres presentades a
concurs.
Atorgada esta llibertat temàtica als autors, les limitacions recollides en estes bases només comporten
la intenció d’acollir-se a la legalitat vigent.
Per últim, l’organització queda exonerada de tota responsabilitat en cas d’un mal funcionament de la
xarxa internet que impedisca el normal desenvolupament del concurs de curtmetratges per causes
alienes a l’organització i especialment per actes externs de mala fe.

Base 17. Acceptar les bases.
El fet de participar implica acceptar aquestes bases. El Comité Organitzador del concurs decidirà sobre
els casos imprevistos que es presenten, entre els que s’inclou deixar desert algun del premis i que no
s’hagen recollit en aquestes bases.
Si necessites més informació o resoldre algun dubte, escriure-nos a: paisvalencia@acpp.com

