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Bases del festival  
     Curt al pap, 8a edició 

www.curtalpap.org 

Qui pot participar? 
Poden participar les persones realitzadores, productores i/o directores nascudes o residents a Espanya. 

Màxim: 2 curts per autor. 

Premis
Premi honorífic “PASTISSET D’OR”: làmina de l’artista Quico Torres a la personalitat rellevant del món de 
l’audiovisual de les comarques de la Marina Alta i Baixa. Fora de concurs. 

“PASTISSET D’AMETLA”: 200€, làmina de l’artista Quico Torres i lot de vins de Bodegas Gutiérrez de la 
Vega al curtmetratge millor valorat pel jurat. 

“PASTISSET D’AIGUARDENT”: 150€, làmina de l’artista Quico Torres i lot de vins de Bodegas Gutiérrez de 
la Vega al curtmetratge millor valorat pel públic. 

“PASTISSET D’AMETLA PELUDA”: 150€ i làmina de l’artista Quico Torres al curtmetratge en 
valencià/català millor valorat pel jurat. 

“MISTELA DE MOSCATELL”: 100€ i làmina de l’artista Quico Torres al curtmetratge de la Marina Alta i 
Marina Baixa millor valorat pel jurat. 

PREMI “CURT SOLIDARI”: 150€ i làmina de l’artista Quico Torres al curtmetratge de temàtica solidària 
millor valorat pel jurat. Patrocinat pel Fons Valencià per la Solidaritat. 

Els premis inclouran a més, una quantitat econòmica (limitada fins esgotar la partida pressupostària 
adient) per a cobrir les despeses de viatge perquè els premiats puguen vindre a recollir el premi. 

Cap dels premis és excloent de la resta, és a dir, un curtmetratge pot aconseguir tots els premis. 

Els directors/as dels curts premiats i seleccionats per a la secció oficial rebran un certificat de 
l'organització. 

Els premis podran declarar-se deserts, en aquest cas es repartirà el muntant entre els finalistes. 

Condicions dels curtmetratges 
Durada màxima de 21 minuts (incloent crèdits). 

Realització no anterior a l'any 2015. 

S'accepten tots els gèneres: animació, ficció, documental, experimental… 

El format de presentació serà en DVD, BluRay, o enviat per internet segons la plataforma escollida pel 
festival a tal efecte. 

Els curtmetratges en idioma que no siga castellà o valencià hauran de ser subtitulats en un d'aquests 
idiomes. 

Dates del festival 
Secció oficial: 16, 17 i 18 de desembre de 2016. 
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Activitats paral·leles: Resta de l’any. 

Lloc de projecció 
La Musical (c/ L’Ajuntament, n. 11) 

Termini dÊinscripció 
Del 20 d’agost fins com a màxim el divendres 30 de setembre de 2016, tenint en compte que: 

• La data límit s'anticiparà en el moment en què siga inscrit el curt nombre 180. El termini es
tancarà l'endemà passat d'aqueixa data, acceptant-se els curts l'encuny dels quals de 
correus/missatgeria o presentació en www.clickforfestivals.com/curt-al-pap demostre que han segut 
enviats en aquest nou termini. El dia de la inscripció 180 s'anunciarà en la pàgina web 
www.curtalpap.org/novedades/ , www.curtalpap.org/plazo-de-inscripcion/ i en 
www.clickforfestivals.com/curt-al-pap i començarà a explicar el termini de dos dies a partir de 
l'endemà. 

• Els curts enviats després de la nova data però rebuts abans de la data inicial seran inscrits en
l'edició següent. 

Modalitats dÊinscripció 
Existeixen dues modalitats d’inscripció i enviament del curt: 

 Per internet: a través de www.clickforfestivals.com/curt-al-pap i/o altra plataforma que puga ser
considerada a l’efecte. 

 Físicament: mitjançant enviament per correu o missatgeria (despeses a càrrec del participant), a
la següent adreça: 

Curt al pap, 8a edició 
Ajuntament de Parcent 
c/ L’Ajuntament, núm. 11 
03792 – Parcent (Alicante) 

Par el enviament físic es necessita: 

• FITXA DEL FESTIVAL DEGUDAMENT EMPLENADA (o altra fitxa amb les mateixes dades;
també pot emplenar-se la fitxa a www.clickforfestivals.com/curt-al-pap ), i/o altra 
plataforma de les escollides pel festival, amb: 

• DADES DE L’OBRA: Títol, director/a (nom, cognoms i DNI), gènere, format
original, any de producció, lloc de producció, data d’estrena, minutatge. 

• Si el participant opta al premi de la Marina Alta i Baixa, ha de indicar-ho i el
per què. 

• DADES DEL PARTICIPANT: Nom, cognoms i DNI, funció del participant
(director/a, realitzador/a, productor/a), adreça de contacte on s’enviarà un 
certificat en cas de ser seleccionat o premiat (carrer, núm., localitat, província i 
CP), telèfon de contacte, correu electrònic. 

• Data i signatura acceptant les bases.

• Fotocòpia del DNI, passaport i/o permís de residència del o de la participant.

• Dues còpies en format DVD/BluRay de l’obra, clarament retolat amb el títol de l’obra.

• CD o DVD-ROM amb dos fotogrames de l’obra presentada per a la difusió del Festival,
degudament retolat amb el títol de l’obra. 

• Aquells curts enviats ja en l’edició anterior i no seleccionats en la secció oficial, si
compleixen les bases de la present edició, podran participar de nou tan sols enviant la 
fitxa degudament emplenada. 

• (opcional) Cartell del curt (en format digital, A4 i/o A3), per a possibles exposicions.
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L'Organització es reserva el dret de rebutjar una obra per mala qualitat de la còpia, així com a sol·licitar 
als seus autors o autores una nova còpia per a la seua exhibició. 

Selecció prèvia 
Un comitè de selecció designat per l'Organització seleccionarà aquells treballs que es consideren més 
apropiats per a la secció oficial del festival, els quals seran els que seran valorats per a accedir als 
premis. 

El 9 de desembre es publicaran els treballs seleccionats i es comunicarà per correu electrònic a tots 
aquells que s'hagen inscrit en el festival. 

Jurat 
La fallada del comitè de selecció, del jurat i del públic serà inapel·lable. 

El jurat serà designat per l'Organització entre persones del món de l'art més properes a aquestes 
manifestacions artístiques. 

Quant al premi del públic: 

• A l'inici de cada sessió, s'entregarà una butlleta de votació a les persones assistents i al finalitzar
es recolliran. Si algú no assisteix a la sessió completa només podrà exercir el seu dret a vot dels 
curts que visione. 

• Les puntuacions seran d'1 a 10, sense decimals.

• Per evitar polaritzacions, de cada obra seran descartades les 3 puntuacions màximes i mínimes. A
més, les paperetes que presenten una polarització sospitosa podran no ser tingudes en compte a 
efectes del càlcul. 

• Els vots emesos pel públic romandran als arxius del Festival, on es conservaran fins al 30 de
novembre de l'any següent. 

Altres consideracions 
Les persones participants són responsables que la participació de les seues obres en el Festival no 
afecte a drets d'autors de terceres persones i exclouen a l'Organització del Festival de qualsevol 
responsabilitat legal en la qual es poguera incórrer. 

Cartells, imatges i fragments de fins a 3 minuts de les obres seleccionades podran ser utilitzats per a 
exposicions o per a la difusió del festival en els mitjans de comunicació. 

Els curts guardonats cedeixen els drets de projecció per a futures activitats del festival. A més, els curts 
que no superen la selecció prèvia cedeixen els drets de projecció per a les activitats paral·leles del 
festival que es puguen donar al llarg d'aquesta i les 4 pròximes edicions. En tots dos casos no tindran 
dret a contraprestació econòmica alguna, però seran avisats per correu electrònic del dia i motiu de la 
projecció. 

El Fons Valencià per la Solidaritat podrà utilitzar els curts enviats de temàtica solidària per a efectuar 
projeccions de conscienciació a tot arreu del seu àmbit d’actuació, cedint els participants els drets de 
projecció sense contraprestació econòmic alguna, però sent avisats per correu electrònic del dia i lloc de 
projecció. 

Tots els participants, pel fet de ser-ho, accepten íntegrament les presents bases, així com la interpretació 
o resolució per l'Organització de qualsevol problema que puga sorgir.

Per a més informació i seguir les novetats 
www.curtalpap.org  

Organitza i patrocina: 


