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CardioCURTS 08. Primera mostra de curtmetratges
sobre recerca i malalties cardiovasculars
L’organització de la primera edició de CardioCURTS 08 informa que el festival
es celebrarà el 19 de desembre. L’objectiu d’aquesta mostra és apropar la
recerca cardiovascular a la població general. El projecte, finançat per la
Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT), és organitzat pel
Centre d’Investigació Cardiovascular (CSIC-ICCC) de Barcelona.
BASES DE PARTICIPACIÓ
-

Les obres no podran superar els 20 minuts de durada.
La temàtica serà oberta: documental, ficció, animació, o experimental.
Els curts hauran d’haver estat realitzats posteriorment al gener del 2005.
Els idiomes de les obres hauran de ser català o castellà. La resta
d’idiomes hauran d’estar subtitulats en un d’aquests dos idiomes.
TEMÀTICA DELS CURTMETRATGES: el festival de curtmetratges
CardioCURTS 2008 tractarà diverses temàtiques relacionades amb el
sistema circulatori i les malalties cardiovasculars. Concretament, els
conceptes que hauran d’aparèixer a les obres per poder accedir al
concurs seran:
o Funcionament i anatomia del sistema circulatori: cor, venes,
artèries, etc.
o Patologies cardiovasculars i factors de risc com el colesterol, el
tabac, la dieta, la falta d’exercici, etc.
o Hàbits cardiosaludables, especialment la dieta meditarrània.
Aquests conceptes podran estar presents a la obres de forma explícita, o
metafòrica. És a dir, també es valoraran representacions artístiques
d’ells.

INSCRIPCIÓ
-

-

Les obres hauran de presentar-se en format DVD.
Cada participant haurà d’omplir una fitxa per cada obra. Aquesta
s’enviarà amb el DVD i una imatge, en format jpg o gif, il·lustrativa de
l’obra.
La data límit d’inscripció a la mostra serà el 19 d’octubre.
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-

L’adreça d’enviament del material serà la següent:
A/A: Departament de Comunicació
Centre d’Investigació Cardiovascular (CSIC-ICCC) de Barcelona
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Pavelló del Convent (pavelló 11)
Sant Antoni Maria Claret, 167
08025 Barcelona
T: +34 - 93 553 7040
F: +34 - 93 556 5559

- Per a més informació, contactar amb el departament de comunicació al
telèfon: 93.553.70.40 de dilluns a divendres de 9h a 18h.
SELECCIÓ
-

-

El jurat estarà format per personal del propi Centre d’Investigació
Cardiovascular.
La selecció començarà a partir del 19 d’octubre. Els curts seleccionats, i
que per tant es projectaran, es faran públics a través de la pàgina web
del Centre, així com per correu electrònic a tots aquells participants que
hagin proporcionat una adreça de mail.
Les obres seleccionades podran ser reclamades fins el 31 de desembre
de 2008, però les despeses d’enviament aniran a càrrec del sol·licitant.
Les còpies de les obres seleccionades romandran arxivades al Centre
d’Investigació Cardiovascular (CSIC-ICCC) de Barcelona.

PREMIS
Hi haurà un únic premi de 300 € pel millor curtmetratge. Aquest i la resta
d’obres seleccionades seran projectades el dia del festival.
PROJECCIONS PÚBLIQUES
La projecció pública dels curts seleccionats es farà el 19 de desembre del
2008. Qualsevol altra projecció pública que es realitzi s’informarà oportunament
als participants.
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NORMES GENERALS
-

-

-

L’organització no es fa responsable de qualsevol accident o pèrdua de
les pel·lícules presentades a concurs, si bé, es prendran les precaucions
necessàries per a la seva correcta manipulació.
Els participants seleccionats es comprometen a facilitar els permisos
necessaris per a la utilització d’un fragment del seu curtmetratge, 3
minuts màxim, per a la seva difusió a qualsevol mitjà de comunicació.
Tots els participants, pel fet de ser-ho, accepten íntegrament les bases
de certamen, així com la resolució de qualsevol problema no contemplat
en aquestes per l’Organització.
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FITXA D’INSCRIPCIÓ CardioCURTS 08
1. DADES DEL CURTMETRATGE:
TÍTOL:
DURADA:
ANY DE PRODUCCIÓ:
BLANC I NEGRE / COLOR:
FORMAT DEL RODATGE:
GÈNERE:
SINOPSI:

2. PERSONA DE CONTACTE:
NOM:
ADREÇA:
CP, LOCALITAT I PROVÍNCIA:
TELÈFON:
CORREU ELECTRÒNIC:

3. EQUIP TÈCNIC I ARTÍSTIC:
DIRECCIÓ:
AJUDANT DE DIRECCIÓ:
PRODUCCIÓ:
GUIÓ:
FOTOGRAFIA:
SO:
MÚSICA:
MUNTATGE:
DIRECCIÓ ARTÍSTICA:
MAQUILLATGE:
VESTUARI:
ACTORS:
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4. FESTIVALS ON EL CURT HA ESTAT SELECCIONAT PRÈVIAMENT:

5. PREMIS REBUTS:

L’autor autoritza la projecció i difusió del curtmetratge a la mostra
CardioCURTS 08, en el cas de ser triat. Un cop inscrits i seleccionats els
curtmetratges no podran ser enretirats. L’autor es responsabilitza de no afectar
els drets d’autor de terceres persones i eximeix a l’organització de qualsevol
responsabilitat legal.

Signatura:
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