
 
BASES FESTIVAL DE CURTMETRATGES CONFINAFEST 

OBJECTE 

Crear una activitat lúdica i creativa dins del Pla d’iniciatives municipals de 

l’Ajuntament de Vila-real COVID-19, Continuem junts i units des de casa, en la qual 

els participants puguen gaudir d’una estona divertida per a pal·liar l’avorriment creant 

un curtmetratge i fent que la resta de gent en gaudisca i puga riure mirant-lo. 

REQUISITS 

El curtmetratge ha de ser original, creat per a aquest festival i gravat a casa. 

L’idioma utilitzat ha de ser castellà o valencià. Es pot fer en qualsevol altre idioma 

sempre que se subtitule a un dels dos idiomes esmentats. 

Pot participar qualsevol persona de qualsevol edat. Si eres menor d’edat, has d’adjuntar 

l’autorització de ta mare, ton pare, tutor o tutora. 

L’autor o autora ha de tenir en compte la titularitat de la música utilitzada en el 

curtmetratge per a no tenir problemes legals en la seua projecció. 

L’organització es reserva el dret de poder excloure del concurs qualsevol curt que no 

complisca qualsevol de les especificacions esmentades en aquestes bases o que 

considere que pot atemptar contra la llibertat o dignitat de les persones. 

DURADA 

La durada dels curtmetratges no pot ser superior a 5 minuts. 

TEMÀTICA 

La temàtica és lliure i no ha d’estar relacionada necessàriament amb el confinament, 

però sí que és una bona idea passar una quarantena rient! Fuig dels drames! 

Pots gravar el curt amb la càmera del mòbil, la de la tauleta tàctil, la webcam o 

qualsevol càmera que tingues a casa. 

ENVIAMENT 

Pots enviar els teus curtmetratges a través de WeTransfer, MyAirBridge, Drive, etc., a 

confinafestvilareal@gmail.com, en format .mp4 o .mov. 

DATA LÍMIT 

26 d’abril de 2020 

PREMIS 

Seran premiats els tres millors curtmetratges que estime l’organització. 



 
A causa del moment de confinament que estem vivint per l’estat d’alarma pel 

coronavirus, els premis estan pendents de determinar i s’aniran anunciant en les xarxes 

socials. Consistiran en premis de caràcter local proporcionats per persones, empreses o 

associacions de Vila-real i mai consistiran en quanties econòmiques. 

UTILITZACIÓ 

L’autor o autora, amb la seua participació, dona consentiment a l’organització per a 

utilitzar el curtmetratge, projectar-lo i difondre’l en les xarxes socials de l’Ajuntament 

de Vila-real i la seua Regidoria de Joventut (Facebook, Instagram, Youtube…), així 

com en el web municipal, dins del context del festival. Els treballs també podran ser 

exhibits en el canal de televisió TV4. 


