
El concurs s’inicia a les 20:30h del 17 d’octu-
bre a Can Jorba, i finalitza a les 21:00h del 26 
d’octubre a la Sala M. Roser Carrau.

Tenir entre 15 i 30 anys.

Fer i penjar una fotografia a Instagram amb el 
hastag  #zeroVdM14

Entre els dies 27 i 28 d’octubre, s’escollirà la 
foto guanyadora de 2014.

El jurat estarà format per tècnics de les regido-
ries de Comunicació i Joventut.

El veredicte es farà públic a través de diverses 
xarxes socials  de Joventut  i dels mitjans de 
comunicació municipal. 

radio.vilassardemar.cat
www.vilassardemar.cat
www.facebook.com/sij.canjorba
www.facebook.com/vilassardemar
twitter.com/VilassardeMar
twitter.com/vilassarradio

El guanyador/ra es posarà en contacte amb 
nosaltres:

Can Jorba, Servei de Joventut. c/Sta. 
Eulàlia, 140 t. 93 7542400 ext 9 452
sij@vilassardemar.cat

Per a comprovar l’autoria de la fotografia guan-
yadora, haurà de portar el seu “smartphone” i 
el DNI.

Un sopar per a dues persones a un 
restaurant de Vilassar de Mar!

La organització es reserva tot el dret a resoldre qualsevol 
imprevist de la manera que es consideri oportuna. La imatge 
guanyadora, l ’ajuntament de Vilassar de Mar, podrà fer-ne 
us no comercial, mencionant la seva autoria.

ZERO és una proposta artística 
i cultural impulsada per la Regi-
doria de Juventut de l’Ajunta-
ment de Vilassar de Mar i desti-
nada als joves amb l’objectiu de 
recolzar i promoure a aquells 
artistes que comencen. 

Enguany Zero cel·lebra la 
desena edició. Les jornades 
s’inicien el 17 d’octubre i duren 
fins el 26. A més a més del 
Festival de Curtmetratges, Zero 
dinamitza concerts, tallers de 
diferents disciplines, projec-
cions, exposicions entre d’altres 
coses. 

T’ho perdràs?  
FESTIVAL DE CURTMETRATGES

del 17 al 26 d’octubre   



El ll iurament de les obres (curtmetratge o docu-
mental o videocreació)  es farà el dia 17 d’octubre 
durant l’acte d’Inauguració de les Jornades.  

Serà totalment imprescindible portar el DNI de la 
persona que fa la entrega de la obra a títol indivi-
dual o com a representant de grup.

Cada Inscrit podrà presentar una obra.

La temàtica es  l l iure.

El format del vídeo haurà d’esser en MP4, AVI o 
MOV.

No s’acceptarà cap vídeo en format DVD amb 
autoria de menús.

El suport per l’arxiu de vídeo pot ser un DVD de 
dades o un pendrive USB.

La duració màxima del vídeo una vegada editat 
ha de ser d’un màxim de 10 minuts, inclosos els 
crèdits.

És convenient –però no obligatori- que el vídeo 
es faci en format 16:9.

Es tindrà en compte el guió, la originalitat, la 
creativitat, la qualitat de les imatges i el so, i la 
seva edició.

Els vídeos finalistes es projectaran durant les 
jornades i es farà el procés de votació del públic 
assistent.

 per a participar al 
CONCURS DE CURTMETRATGES  

ZERO 2014

millor CURTMETRATGE DE FICCIÓ  500 €

millor DOCUMENTAL  500 €

millor GUIÓ   250 €

premi del PÚBLIC    

millor MUNTATGE   250 €

millor FOTOGRAFIA   250 €

millor CURT LOCAL   300 €

premi ESPECIAL DEL JURAT   500 €

 per a participar al 
RAL·LI DE CURTMETRATGES  

ZERO 2014

PRIMER   400 €

SEGON    300 €
TERCER   200 €

  premi del PÚBLIC   

La formalització de la inscripció  es farà el 17 
d’octubre  durant l’acte Inauguració de les Jorna-
des.  

La temàtica es comunicarà durant la presentació 
dels actes de les jornades. 

El l l iurament del curt es farà el dil luns 20 d’octu-
bre fins a les 20:00h, moment en que finalitzarà 
el ral·l i.

Serà totalment imprescindible portar el DNI de la 
persona inscrita a títol individual o com a repre-
sentant de grup.

Cada Inscrit podrà presentar un vídeo.

El format del vídeo haurà d’esser en MP4, AVI o 
MOV.

No s’acceptarà cap vídeo en format DVD amb 
autoria de menús.

El suport per l’arxiu de vídeo pot ser un DVD de 
dades o un pendrive USB.

La duració màxima del vídeo una vegada editat 
ha de ser d’un màxim de 10 minuts, inclosos els 
crèdits.

És convenient –però no obligatori- que el vídeo 
es faci en format 16:9.

Es tindrà en compte, la originalitat, la creativitat i 
la qualitat de les imatges, com la seva edició.

Els vídeos finalistes es projectaran durant les 
jornades i es farà el procés de votació del públic 
assistent.

Tenir entre 15 i 30 anys en el moment de fer la 
inscripció. 

l jurat estarà format per professionals en la 
matèria i pel regidor de Joventut, els quals faran 
la selecció de les obres finalistes i també atorga-
ran els premis, excepte el premi atorgat en el 
procés de votació del públic. 

El veredicte dels guanyadors i guanyadores es 
farà públic el diumenge 26 d’octubre, en l’acte de 
cloenda i l l iurament de premis de les Jornades. 

L’organització es reserva el dret a admetre o no a 
concurs les obres presentades d’acord amb els 
requisits i les bases.

El jurat podrà declarar desert algun dels premis o 
afegir un accèssit si ho considerà oportú.

La participació en qualsevol  de les categories del 
festival suposa l’acceptació d’aquestes bases. 

No s’accepten obres que atemptin contra les 
persones o facin apologia de la violència. 

 per a concursar al 
FESTIVAL DE CURTMETRATGES  

ZERO 2014

INSCRIPCIÓ I ENTREGA DE LES OBRES A 
CAN JORBA


