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Temàtica

PROJECTE AIGUA I 
MEMÒRIA DE LA 
SÈQUIA
Concurs de curtmetratges “Societat civil i 
medi natural: el valor dels ecosistemes 
aquàtics”

El concurs de curtmetratges pretén potenciar el 
coneixement del medi ambient, els valors de l’aigua 
i de la importància mediambiental, social i cultural 
de la Sèquia i els seus ramals, i de la riba del riu 
Cardener al seu pas per Manresa des de Sant Joan 
�ns a l’aiguabarreig de la seva trobada amb el 
Llobregat. 

El jurat valorarà especialment les obres que promo-
guin tots els valors exposats i els següents aspectes 
essencials:

Que els vídeos inspirin a les persones a valorar, 
respectar i protegir l’entorn de la Sèquia, 
ramals i la llera del riu Cardener des de Sant 
Joan �ns a l’aiguabarreig.

Que els vídeos incideixin en la importància dels 
vincles emocionals entre societat civil i medi 
natural.

Participants 

Hi podran participar joves entre 12 i 18 anys, 
nascuts entre el 2006 i el 2000 

Es podrà participar de forma individual o en 
grup i cada persona o cada grup podrà presen-
tar tants vídeos com vulgui

Serà imprescindible omplir el full d’inscripció 
al concurs per cada vídeo presentat. Al full 
d’inscripció, a més de les dades personals, 
s’hauran de marcar les adreces de les xarxes 
socials Facebook, Twitter i Instagram (en el cas 
que se’n sigui usuari).

Els i les autores seran els responsables del 
contingut i de respectar tots els drets d’imatge 
i altres detalls legals que hagin de complir els 
vídeos.

Durada i característiques del vídeo

Els vídeos tindran una durada entre 45 segons 
com a mínim i 3 minuts com a màxim.

Els vídeos han de ser originals. En cas que 
s’utilitzi música aquesta ha de ser amb llicència 
Creative Commons o bé tenir l’autorització 
explicita del propietari dels drets d’autor.

Els àudios, en cas que el vídeo porti veu, poden 
ser en qualsevol idioma. Si no s’utilitza la llengua 
catalana o castellana, s’han de subtitular.

S’acceptaran totes les tècniques audiovisuals.

En cas d’enregistrar-se amb telèfon mòbil 
tindran el doble de valor els vídeos presentats 
en format horitzontal.

Els vídeos seran propietat dels autors però 
cediran tots els drets d’imatge als organitza-
dors per a que el puguin emetre allà on consi-
derin oportú.

Lliurament del Treball i dates
Per a lliurar els vídeos caldrà omplir el formula-
ri d’inscripció omplint l’apartat corresponent 
amb un enllaç de YOUTUBE o VIMEO. No 
s’acceptaran vídeos amb errors de privacitat a 
les plataformes corresponents.

La data màxima d’entrega serà el 31 de maig 
de 2019 a les 23.59 h. No s’acceptaran inscrip-
cions posteriors.

El Jurat

Estarà format per: 2 membres de Meandre,
1 mediambientalista, 1 tècnic audiovisual, 2 
membres de l’organització del projecte aigua i 
memòria de la Sèquia.

Premis
Hi haurà una categoria única. 

Els guanyadors rebran:

Una càmera d’acció, cedida per Expert Joanola

Entrades per a teatre (Platea Jove) cedides per 
Kursaal Manresa

El llibre ‘Primavera silenciosa’ de Rachel 
Carson, cedit per Meandre

Hi haurà premi de consolació:

Material esportiu, cedit per Som365

El llibre ‘Primavera silenciosa’ de Rachel 
Carson, cedit per Meandre

No existirà la possibilitat d’ex aequo, però si la 
possibilitat de deixar desert qualsevol dels premis.

Es farà pública la decisió del jurat coincidint amb la 
Festa del Riu, que es celebra a Manresa.

L’organització es reserva el dret de resoldre qualse-
vol assumpte no especi�cat en aquestes bases.
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