
Dirigit a tothom qui vulgui fer un vídeo, 
dins del marc de  la Fira Modernista amb  
qualsevol tipus de càmera o telèfon mòbil.    
(Veure les bases al dors) 
 

Tota la informació a la pàgina Web  
http://www.corovell.cat  (seccions/cinema) 

 
Sí, tu també pots fer-ho ! 

Sant Marian, 122 - TERRASSA 

El premi !!! 

DJI OSMO MOBILE 2 

http://www.corovell.cat/


 

CARACTERÍSTIQUES DEL CONCURS 
  

- Dirigit a tothom qui vulgui fer un vídeo. El tema és lliure entre les modalitats de: 
Ficció, reportatge, experimental, documental, musical, espectacle.... 
 - El repte és aconseguir amb tota la imaginació possible cloure la pel·lícula en un sol 
pla: “El Pla-seqüència” , en un gran escenari: La Fira Modernista. 
 - La pel·lícula es pot rodar amb qualsevol càmera de vídeo, telèfon mòbil o altres 
dispositius. La durada ha de ser d’un màxim de 3 minuts, sense cap tall en la filmació. 
 - Es permet editar el so (música, veus...)  i posar títol abans o després de la pel·lícula. 
 - L’escenari de la pel·lícula ha de ser l’entorn de la Fira Modernista, en qualsevol de 
les seves ubicacions (Parc Sant Jordi, Raval de Montserrat, Rambla d’Ègara, ...) i s’ha 
de rodar durant els dies propis de la Fira (10, 11 i 12 de Maig). És important que 
s’identifiqui en les imatges algun element de la Fira. 
  

RECEPCIÓ DELS VÍDEOS 
  

- Per participar es obligatori fer la inscripció prèvia omplint el formulari a la carpa del 
Coro Vell a la Fira Modernista, situada al Parc de Sant Jordi, on es donarà un número 
de referència per identificar el vídeo un cop entregat. 
 - Les pel·lícules es podran enviar a l’organització per qualsevol sistema (wetransfer, 
DropBox, Drive...) comunicant l’enllaç de descàrrega per Mail a cinema@corovell.cat 
- També es podrà entregar de forma física amb un llapis de memòria, targeta SD, CD, 
DVD o descàrrega del telèfon presencialment a la carpa del Coro Vell a la Fira 
Modernista o al cafè de l’Entitat (carrer Sant Marian 122). 
 - La data límit d’entrega es el 15 de maig del 2019. 

  
VEREDICTE I PREMIS 

  
El veredicte  i les projeccions dels vídeos classificats es faran a la Sala d’Actes del Coro 
Vell, al carrer Sant Marian, 122 de Terrassa, el dia 25 de maig 2019 a les 7 de la tarda. 
 
 -PRIMER PREMI amb trofeu “DJI Osmo Mobile 2” 
 -SEGON i TERCER PREMI amb trofeu 
 -PREMI ESPECIAL A LA INTERPRETACIÓ MASCULINA + FEMENINA 
 -PREMI ESPECIAL A L’OPERADOR DE CÀMARA 
  -PREMI ESPECIAL DE VOTACIÓ POPULAR DELS ASSISTENS A L’ACTE 

  
NOTES IMPORTANTS 

 
- La Comissió Organitzadora del Concurs es reserva el dret de modificar o alterar 
qualsevol dels conceptes d’aquestes bases en cas de creure-ho necessari. 
Les pel·lícules seran qualificades per un jurat format per professionals del món de la 
imatge. 
Qualsevol informació o aclariment addicional serà facilitada per correu o telèfon. 
Contacte:    Jordi  Escursell     Tel.  609 35 00 91   email:   cinema@corovell.cat  
La participació al Certamen suposa l’acceptació de les bases. 
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