• Joves creadors o estudiants d’audiovisual de 18 a 30 anys.
• Durada dels curts de 5 a 10 minuts.
• Films inèdits.

Termini de presentació: 27 de febrer de 2014.

Organitza:
Col·laboren:

Introducció:

A Càritas estem a prop de les persones que més ho necessiten. Són persones a qui els
cal suport per poder tenir una vida digna, ja sigui en l’àmbit de l’habitatge, la feina, la
salut, la formació... I que també necessiten quelcom d’immaterial però imprescindible per
viure amb plenitud: esperança, il·lusió, afecte, autoestima, comprensió...
Per fer arribar tot allò que és immaterial, “invisible als ulls”, a les persones que atenem a
Càritas, comptem amb l’energia de milers de voluntàries i voluntaris. Tots ells saben, per
experiència pròpia, que darrere de cada persona que acullen i que acompanyen hi ha una
història. I que aquesta història podria ser la seva, o és la del seu cosí, o va ser la de la
seva àvia, o bé podria ser la nostra.
Aquesta història és la que hem intentat plasmar en una exposició que estarà durant els
mesos de març i abril de 2014 a la Sala Cotxeres del Palau Robert de Barcelona i al
voltant de la qual pivotaran tot un seguit d’activitats de sensibilització. El concurs de curts
documentals que us presentem a continuació s’emmarca també en aquesta exposició.
D’altra banda, des de Càritas hem volgut aprofitar el context i les sinergies creades amb
Arrels Fundació i el Centre d’Estudis de Cristianisme i Justícia a partir del Cicle de
Cinema sobre Pobresa i Exclusió Social i comptar amb la seva col·laboració en aquesta
experiència. Creiem que el treball en xarxa ens enforteix i ens legitima, encara més, en la
causa.
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Presentació:

Les situacions de pobresa i exclusió social són una realitat d’injustícia present a tots els
països occidentals. La crisi financera i econòmica mundial ha agreujat la situació de
moltes d’aquestes persones i ha creat noves borses de pobresa i exclusió. Darrere de la
multitud de xifres que cada dia diferents institucions ens ofereixen, hi ha persones
concretes, testimonis amb noms i cognoms que romanen sovint invisibles als ulls de les
nostres societats.
Per tal de donar a conèixer aquestes realitats, Càritas Diocesana de Barcelona presenta
–conjuntament amb Arrels Fundació i el Centre d’Estudis de Cristianisme i Justícia– el
“Concurs de curts documentals sobre pobresa i exclusió social”.
Aquest concurs pretén a través de les diferents pel·lícules, en primer lloc, donar veu a
persones del nostre entorn més proper que pateixen situacions de pobresa i d’exclusió de
forma diària i sistemàtica: històries reals i quotidianes. En segon lloc, analitzar quines són
les causes estructurals que les han portades a aquesta situació, fent una mirada crítica al
nostre sistema i a la nostra conjuntura actual de crisi. I, per últim, mostrar alternatives que
ens ajudin a visibilitzar que un altre món és possible i, així, enfrontar el futur amb certa
esperança.
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Justificació:

És cert que cada dia hi ha més propostes de cinema documental amb un enfocament
social, però també ho és que, des del punt de vista de la nostra entitat, ens costa de
trobar pel·lícules que s’apropin a aquest gènere sense prejudicis, amb una perspectiva
oberta i no estigmatitzant.
Per això, hem volgut crear un concurs amb el qual puguem acotar molt la temàtica i la
manera d’apropar-s’hi.
Com a institució que treballem cada dia amb l’exclusió social sabem com n’és de difícil
per a les persones que la pateixen enfrontar-se a aquesta situació. Sovint el retrat que
se’n fa és de culpabilitat. En d’altres ocasions se les converteix en víctimes indefenses.
Però costa molt trobar una mirada directa i neta que s’acosti sense etiquetes i amb
dignitat a aquestes persones i a aquestes situacions.
D’altra banda, també sabem que és molt important conèixer per poder explicar. Per això,
el concurs s’adreça a joves creadors audiovisuals, a aquells que encara s’estan formant i
que encara no han pogut forjar del tot els estereotips. Donar-los una altra visió és ajudarlos a un millor coneixement del món que els envolta per tal que el seu relat sigui més fidel
a la realitat.
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Objectius:

Amb aquest concurs volem aconseguir diferents objectius, el més important dels quals és
contribuir a l’eradicació de les situacions d’exclusió social a partir del coneixement. Però
com que som conscients de la magnitud d’aquest objectiu, ens conformarem en aportarhi el nostre granet de sorra i a assolir diversos objectius més modestos, però adreçats a
la consecució de l’objectiu final:
1. Sensibilitzar els joves estudiants de mitjans audiovisuals i joves interessats en temes
socials per tal que coneguin i puguin mostrar la realitat de l’exclusió social sense el biaix
dels prejudicis.
2. Crear una col·lecció de productes audiovisuals que s’ajusti a la concepció d’exclusió
social que tenim des de Càritas Diocesana de Barcelona.
3. Crear debat entorn de temes socials a partir d’un producte audiovisual de qualitat i
centrat en un tema escollit per l’organització.
4. Sensibilitzar la societat amb la difusió de les pel·lícules guanyadores (televisió, sales
de cinema comercials, festivals de cinema, etc.).
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A qui s’adreça?

Aquest concurs s’adreça a:
 Estudiants de cinema,
 estudiants de Comunicació audiovisual i
 joves creadors audiovisuals
que tinguin entre 18 i 30 anys i s’interessin en la temàtica social i que vulguin col·laborar
en la reconstrucció de la cohesió social a través del llenguatge audiovisual.

Terminis:

 27/02/2014: Data límit de presentació de curts.
 27/03/2014: Presentació dels 10 films finalistes.
 Abril 2014: Gala de lliurament de premis i estrena al Palau Robert de Barcelona.
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Premis:

 1r premi:

-

1 videocàmera Panasonic model HC-V700.
Assistència per a dues persones al Festival Internacional de Cine
Documental i Curtmetratge de Bilbao (ZINEBI), al novembre de 2014. Inclou:
o 2 bitlles d’avió anada i tornada Barcelona-Bilbao per assistir al Festival.
o Estada d’una nit per a dues persones en habitació doble, allotjament i
esmorzar a l’Hotel Silken Indautxu Bilbao ****.

 2n premi

-

1 videocàmera KS Sport model HD Hero 3 White Edition, més accessori
Premium Pantalla LCD.
Assistència per a dues persones al Festival Internacional de Cine
Documental i Curtmetratge de Bilbao (ZINEBI), al novembre de 2014. Inclou:
o 2 bitlles d’avió anada i tornada Barcelona-Bilbao per assistir al Festival.
o Estada d’una nit per a dues persones en habitació doble, allotjament i
esmorzar a l’Hotel Silken Indautxu Bilbao ****.

 3r premi

-

Assistència per a dues persones al Festival Internacional de Cine
Documental i Curtmetratge de Bilbao (ZINEBI), al novembre de 2014. Inclou:
o 2 bitlles d’avió anada i tornada Barcelona-Bilbao per assistir al Festival.
o Estada d’una nit per a dues persones en habitació doble, allotjament i
esmorzar a l’Hotel Silken Indautxu Bilbao ****.

Amb la col·laboració de:

Premis per gentilesa de:

NOTA: En cap cas es podran bescanviar els premis pel seu import en metàl·lic.
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Bases de participació:

1.
2.

3.

Aquest concurs s’adreça a joves creadors/es audiovisuals. L’edat de participació és
dels 18 als 30 anys (complerts durant tot l’any 2014).
Els/les participants es poden presentar a títol individual o col·lectivament. En cas
que sigui de forma col·lectiva, l’equip designarà un únic representant com a
interlocutor.
Les pel·lícules candidates han de ser inèdites i hauran de respondre a una o més
de les següents preguntes, mostrant la realitat més propera o un rostre d’aquesta
realitat, des de la perspectiva de la denúncia social i/o proposant alternatives que
contribueixin a millorar les situacions d’exclusió:
a. Es pot viure amb una Renda Mínima d’Inserció?
b. Tinc 45 anys i m’acabo de quedar a l’atur. Quin futur m’espera?
c. Puc viure dignament en aquest país si sóc estranger/a i no tinc feina?
d. La crisi econòmica està desclassant la classe mitjana?
e. On ens porta la pèrdua de drets socials?

Les pel·lícules han de tenir entre 5 i 10 minuts de durada.
Els films es presentaran en català o castellà. Podran ser en qualsevol altra llengua
sempre que estiguin subtitulades al català o al castellà.
6. Caldrà presentar 3 còpies en format digital (DVD).
7. Cada còpia portarà una etiqueta identificativa amb el nom del film i el pseudònim de
l’autor/a o representant.
8. S’acompanyarà la pel·lícula amb un sobre tancat que contindrà la fitxa d’inscripció
emplenada (veure pàgina 10), carta de presentació (màxim una pàgina) i fotocòpia
de DNI/NIE o passaport de les persones que presenta/en el film. Al sobre s’hi veurà
escrit el títol del film i el pseudònim de l’autor/a o representant.
9. Les còpies participants s’hauran de fer arribar a l’adreça: Càritas Diocesana de
Barcelona. Via Laietana, 5, entresòl. 08003 de Barcelona, abans de les 14 hores
del 27 de febrer de 2014.
10. El material presentat al concurs que no sigui seleccionat entre els 10 finalistes es
podrà passar a recollir durant el mes de maig de 2014 a Càritas Diocesana de
Barcelona. Via Laietana, 5, entresòl. 08003 de Barcelona. Passat aquest temps, no
s’entregaran els originals.
11. Les propostes guanyadores en mantindran sempre l’autoria.

4.
5.
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12. Càritas Diocesana de Barcelona es reserva, respecte dels materials finalistes del

concurs, els drets d’explotació següents:
a. Projecció en una o més dates de totes les pel·lícules finalistes en sales
comercials, privades o públiques, i/o per mitjans telemàtics.
b. Comunicació pública per qualsevol mitjà o tècnica als efectes de publicitar
els films finalistes i l’acte de lliurament dels premis.
c. Reproducció i distribució d’un compendi de les pel·lícules finalistes al
certamen amb finalitats no comercials.

13.
14.
•
•
•
•
•
•
•
•

15.
16.
17.
18.

Es valorarà la fidelitat i l’originalitat en l’adaptació de la proposta temàtica.
El jurat estarà format per:
Neus Ballús. Directora de cinema.
Ventura Durall. Documental i societat. ESCAC.
Francesc Grané. Doctor en Comunicació per la URL.
Marina Raurell. Festival Internacional de curtmetratges Mas Sorrer.
Jordi Roglá. Càritas Diocesana de Barcelona.
Joan Salvat. Director de Sense ficció. TVC.
Peio Sánchez. Promotor de la Setmana i de la Mostra de Cine Espiritual.
Vot popular (por via telemàtica).
El veredicte es comunicarà durant un acte institucional de Càritas Diocesana de
Barcelona i es farà públic en nota de premsa i a través de les xarxes socials.
Càritas Diocesana de Barcelona no facilitarà en cap cas l’accés als seus recursos i
serveis ni el contacte amb les persones usuàries dels seus recursos i serveis.
La presentació al concurs comporta l’acceptació íntegra de les seves bases.
Correspon a Càritas Diocesana de Barcelona la facultat de resoldre qualsevol
dubte que es pugui presentar en relació amb la interpretació d'aquestes bases.
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FITXA D’INSCRIPCIÓ DEL CONCURS DE CURTS DE CÀRITAS

•

NOM DE L’AUTOR/A O REPRESENTANT(en cas de ser un grup):

•
•
•
•
•
•
•

COGNOMS
DATA DE NAIXEMENT
DNI/NIE/Núm. passaport
ADREÇA
POBLACIÓ
TELÈFON
CORREU ELECTRÒNIC

•
•
•
•

TÍTOL DEL CURT
PSEUDÒNIM AUTOR/A O DEL GRUP
AUTOR/S
DURADA

•
•
•
•
•
•

UNIVERSITAT O CENTRE on cursa estudis actualment (si no aplica, deixar en
blanc)
FACULTAT /ITINERARI/POSTGRAU
CURS
ADREÇA
POBLACIÓ
CP
TUTOR O PERSONA DE CONTACTE (nom, cognoms, telèfon i correu)

•
•

CONEIX CÀRITAS?
SÍ
QUÈ CONEIX DE CÀRITAS?

•
•

PARTICIPA EN ACCIONS DE VOLUNTARIAT?
A QUINA ENTITAT?

CP

NO

SÍ

NO

Per a més informació: infocaritas@caritasbcn.org
Protecció de dades
De conformitat amb el disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA, amb
domicili a Via Laietana, nº 5, Entl, 08003 Barcelona, l’informa que les dades de caràcter
personal que vostè ha facilitat seran incorporades a un fitxer de la seva titularitat, la finalitat
del qual és l'enviament d'informació sobre activitats o esdeveniments de Càritas que
poguessin ser del seu interès. Se li reconeix la possibilitat d'exercir gratuïtament els drets
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en l'adreça anteriorment indicada.
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