6 - Les obres que no estiguin realitzades en català o castellà hauran d’estar
subtitulades a un d’aquests dos idiomes.
7 - Les obres s’hauran de lliurar a la seu de l’entitat organitzadora el dilluns 23
d’octubre de 10 h a 18 h com a arxiu de dades en un DVD o s’enviaran per We
Transfer a info@metropolhis.cat.

BASES METROPOL’HIS 2017
Lliuraments presencials a:
1 - Les persones participants han de ser joves d’edat igual o menor a 35 anys.
2 - La participació al festival és gratuïta però és imprescindible inscriure’s abans del
19 d’octubre de 2017 a les 14 h, omplint el formulari d’inscripció de la pàgina web
www.metropolhis.cat
3 - Totes les obres hauran de seguir tres premisses que es faran públiques a l’acte de
presentació del festival, que tindrà lloc el dia 20 d’octubre al Centre Comercial Gran
Via 2 a les 18 h. Així mateix, les premisses es publicaran el 21 d’octubre a la pàgina
web, Facebook, Twitter i Instagram del festival a partir de les 10 h.
- La primera premissa serà una localització concreta de la ciutat de L’Hospitalet on
s’haurà de rodar alguna de les escenes de l’obra.
- La segona premissa serà una frase o paraula que haurà d’aparèixer en el
curtmetratge.
- Per últim, la tercera premissa serà una acció o objecte que caldrà incloure al
curtmetratge.
4 - La data límit de lliurament dels curtmetratges és el dilluns 23 d’octubre a les 18 h.
Les imatges que apareguin al curtmetratges hauran d’estar rodades i editades a partir
l’anunciament de les premisses, és a dir entre el 20 i el 23 d’octubre. No s’acceptaran
obres que continguin imatges creades amb anterioritat.
5 - Les obres no podran excedir els 5 minuts de durada inclosos els títols de crèdit.

Festival MetropoL’His-GlobaL’H
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08903 L’ HOSPITALET DE LLOBREGAT
934219310
8 - L’arxiu de l’obra haurà de tenir algun dels següents formats (.AVI, .MOV, .MP4 o
.MPEG) i no podrà tenir un pes superior als 2 GB. Es recomana una resolució mínima
de 1280x720 (HD). Les obres hauran de tenir prou qualitat per poder ser projectades,
les que no siguin projectables no optaran a premi.
9 - Els menors de 18 anys que es vulguin inscriure hauran d’enviar l’autorització del
mare/pare/responsable legal a info@metropolhis.cat que podran sol·licitar a aquest
mateix correu.
10 - Les dades personals facilitades seran incorporades als fitxers protegits de
l'entitat. En cap cas seran cedits a altres persones. En cas de rectificació o cancel·lació
d'aquests, posa't en contacte amb nosaltres. Pots consultar els nostres documents i
legalitat a www.metropolhis.cat/ca/legal
11 - L’organització determinarà si les obres s’adeqüen a les bases i als valors i principis
de l’entitat, per posteriorment lliurar-les al jurat designat per nomenar les persones
guanyadores. El veredicte serà inapel·lable i pot declarar-se deserta la categoria.
12 - Les obres no es podran penjar en cap servei de vídeo (tipus YouTube, Vimeo,
Daily Motion...) abans del 11 de novembre.
13 - Per a obtenir el premi serà imprescindible la presència del/a realitzador/a, o
del/a representant que aquest/a acrediti a la cerimònia de lliurament de premis que

tindrà lloc el 10 de novembre de 2017 a les 20 h als Cinemes Filmax de Gran Via 2 de
L’Hospitalet. La no assistència el dia de la entrega de premis suposarà la pèrdua
d’aquests sense la possibilitat de reclamació.

responsabilitza de la vulneració dels drets de propietat intel·lectual que puguin
generar les obres participants.
Per més informació:

14 - En cas que el nombre total de curtmetratges rebuts excedeixi el nombre d’obres
projectables el dia de la Gala per la limitació de temps, el jurat farà un procés de
preselecció tenint en compte el compliment dels requisits tècnics, de contingut i la
qualitat de les obres.
15 - Els premis1 del festival consisteixen en:
- Premi MetropoL’His XII L’Hospitalet Experience: 600€ + guardó + Curs de direcció
de cinema de 40h a l'Escola "Plató de Cinema" + targeta regal de 140€ per gaudir al
Centre Comercial Gran Via 2.
- Premi al 2n millor Curtmetratge Metropol’His XII: 300€ + guardó + Premi Filmax
(assistir a un dia de rodatge d'una producció de Filmax) + targeta regal de 140€ per
gaudir al Centre Comercial Gran Via 2.
- Premi a la millor Interpretació: 100€ + guardó + 2 entrades per anar als cinemes
Filmax + targeta regal de 140€ per gaudir al Centre Comercial Gran Via 2.
- Premi del públic: 200€ + guardó + 8 entrades per anar als cinemes Filmax + targeta
regal de 140€ per gaudir al Centre Comercial Gran Via 2.
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Mireia Bofill Melero [Direcció]
www.metropolhis.cat
info@metropolhis.cat
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Instagram: metropolhisglobalh
934219310

Torre Barrina, Centre Municipal de Creació Multimèdia de L'Hospitalet, podrà cedir
recursos de gravació i muntatge audiovisual, sota petició prèvia i segons la
disponibilitat de l’equipament i els requeriments tècnics de cada projecte.
Més informació a info@metropolhis.cat

Organitza:

Tots els curtmetratges presentats poden optar a participar al Festival Inclús:
Audiovisuals i Discapacitat que tindrà lloc a Barcelona al mes de desembre de 2017.
16 - Pel fet de participar al festival se cedeix de forma gratuïta els drets de
comunicació pública, reproducció, i transformació del material a l’entitat Joves per la
Igualtat i la Solidaritat, organitzadora del festival, per l’explotació de la seva obra
sense finalitat lucrativa, mitjançant qualsevol modalitat de difusió o distribució a
nivell internacional i amb la facultat de cedir-la a tercers, fins la convocatòria de la
següent edició del festival i aquests seran prorrogats tàcitament fins que se’ns
comuniqui la intenció de suspendre la validesa d’aquesta clàusula de cessió de drets.
17 - La participació al Festival MetropoL’His implica la plena acceptació d’aquestes
bases. Qualsevol situació o incidència no prevista en aquestes normes serà resolta
segons el criteri de l'organització del festival. El Festival MetropoL’His no es
1

Els premis econòmics estaran subjectes a les retencions fiscals corresponents.

Amb el suport de:

