REGLAMENT
31 FESTIVAL DE CINEMA DE GIRONA - 2019

Índex de continguts
CONDICIONS DE LA PEL·LÍCULA ..................................................................................................... 1
FORMULARI D’INSCRIPCIÓ ............................................................................................................. 1
CATEGORIES COMPETITIVES .......................................................................................................... 1
TERMINI ......................................................................................................................................... 2
COMUNICACIÓ SELECCIONATS ...................................................................................................... 2
DATES del Festival .......................................................................................................................... 2
CRITERIS ......................................................................................................................................... 2
MATERIALS ..................................................................................................................................... 2
PROJECCIÓ, copies i sales............................................................................................................... 3
DRETS ............................................................................................................................................ 3
DELIBERACIÓ DEL JURAT ................................................................................................................ 4
PREMIS .......................................................................................................................................... 4
IMPORTANT ................................................................................................................................... 4

CONDICIONS DE LA PEL·LÍCULA
Any de producció 2018-2019
Metratge
Llarg més de 60 minuts.
Curt menys de 60 minuts.
Documentals il·limitat
Inèdita Que no hagi estat estrenada comercialment a l’Estat espanyol (excepte: web sèries, Music
Film. Advertising Film).
Participació
Internacional. Lliure i obert al món.
Tots els gèneres, estils i temàtiques.
FORMULARI D’INSCRIPCIÓ
A la plataforma https://filmfreeway.com/festival/GironaFilmFestival
CATEGORIES COMPETITIVES
CURTMETRATGE Internacional. Menys de 60 minuts.
LARGMETRATGE Internacional. Més de 60 minuts.
GIRONA TALENT Quan el seu talent (director, guionista, productor, actor, músic, director de
fotografia, muntador, Efectes especials, director d’Art, etc.), la seva temàtica, les seves
localitzacions són de Girona o el seu entorn. Local. Durada il·limitada.

DOCUMENTAL Internacional. Durada il·limitada.
EXPERIMENTAL ART FILM Internacional Durada inferior a 60 minuts.
INFANTIL curts per a nens de 5 a 16 anys. Internacional. Menys de 60 minuts.
JEWISH FILM Temàtica jueva o talent israelià. Internacional. Durada il·limitada.
HANDICAPPED FILM Temàtica o talent Handicapped.
SOSTENIBLE FILM Pel·lícules de temàtica ecologista, naturalista, social, igualtat de gènere i social,
etc. Internacional. Durada il·limitada.
WEB-SÈRIES Internacional. Durada, la de un capítol. Pot ser estrenada.
MUSIC FILM (Music vídeo) Internacional. Durada lliure. Pot ser estrenada.
ADVERTISING (Cinema Publicitari) anunci publicitari. Internacional. Durada lliure. Pot ser
estrenada.
TERMINI
31 de març de 2019.
COMUNICACIÓ SELECCIONATS
31 de juliol de 2019
DATES del Festival
De l’1 al 5 d’octubre de 2019
CRITERIS
Creativitat i innovació en el llenguatge cinematogràfic.
La transcendència del discurs, la capacitat narrativa, l'efectivitat del discurs en la narrativa i fora
de la narrativa.
El discurs emocional, el seu ritme.
Les situacions, el seu impacte.
El guió, la direcció, la producció, el muntatge, la interpretació, la direcció d’art, la música, la
fotografia, el tractament de la imatge, els efectes especials.
Originalitat, allunyament de qualsevol mimetisme i convenció.
Capacitat d’impactar, comunicar i atreure a l’espectador.
L'obra per naturalesa té contingut. El seu discurs no pot estar en contra dels principis bàsics dels
drets humans, la defensa de la llibertat, la sostenibilitat, la igualtat de gènere i l’atenció a les
persones o col·lectius més febles.
Creix el seu interès si desenvolupa conceptes artístics, humans, culturals, educatius i històrics.
També hi ha criteri:
GEOGRÀFIC de representació europea i el món, amb una especial sensibilitat als grans països
emergents i als de baixa capacitat de producció.
EXPERIMENTAL ART FILM es valora la seva capacitat de generar imatge, la seva animació, el seu
moviment, la seva creativitat i innovació en el llenguatge cinematogràfic i les seves aportacions al
gènere.
MUSIC FILM (Músic vídeo) es valora la seva capacitat de generar imatge en relació a la música, la
seva animació, el seu moviment, la seva creativitat i innovació en el llenguatge cinematogràfic i
les seves aportacions al gènere. La qualitat de la música i la seva originalitat és la base de l’obra.
MATERIALS
Per a projeccions en Sala de cinema professional

S'ha de lliurar còpia DCP en V.O. subtitulada al català o espanyol, en cas que no sigui en un
d'aquests idiomes. Si no en anglès.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES requerides del DCP
DCP Interop JPEG 2000
Bitrate màxim: 250 Mbps
Frame rate: 24fps
No encriptat.
Resolució 2K:
Flat 1998x1080
Complert 2048x1080
Scope 2048x858
Required DCD Technical Features
DCP Interop JPEG 2000
Maximum Bitrate: 250 Mbps
Frame rate: 24fps
Not encrypted.
Resolution 2K:
Flat 1998x1080
Complete 2048x1080
Scope 2048x858
Interop (DCI)
Per a projeccions en Cases de Cultura
Arxiu digital per a la Casa de Cultura, la Fundació Valvi i Moby disk.
Enviaments
Els arxius de les copies s’envien per ENLLAÇ.
Si es volen enviar físicament, les despeses dels enviaments van a càrrec del distribuïdor o
contacte.
Els materials físics s’envien a:
Festival de cinema de Girona
Carrer de la Cellera 17. 17457 Riudellots de la Selva, Girona. Catalunya
PROJECCIÓ, copies i sales
Es projectaran a diversos espais.
A les Sales de cinema comercial s’accedirà amb tiquet de pagament o invitació.
Participants i talent disposaran d’invitacions.
L'equip de les pel·lícules programades podrà demanar les entrades que necessiti, mentre
l'aforament ho permeti.
DRETS
La inscripció de l'obra significa la seva cessió de drets de promoció i d’exhibició sense fins lucratius
al Festival de cinema, a qualsevol dels locals que tingui lloc, durant els dies del Festival o fora de
dates, sempre com esdeveniment del Festival.
El Festival comunicarà l’activitat a la persona de contacte de la pel·lícula.

La persona de contacte que fa la inscripció, representa als titulars dels drets de la pel·lícula inscrita,
respon de la seva originalitat i de la cessió d'aquests drets al Festival de cinema de Girona per ser
exhibida al públic amb finalitats no lucratives.
DELIBERACIÓ DEL JURAT
El jurat està format per un president i altres membres. El president del jurat podrà exercir el vot
d'honor en cas necessari.
El jurat visiona les pel·lícules, delibera, vota i donar lloc al veredicte.
El veredicte es secret fins el lliurament del Premi en el Palmarès. Excepcionalment hi pot haver
algun comunicat amb confidencialitat.
PREMIS
MILLOR CURTMETRATGE Pel director
MILLOR LLARGMETRATGGE Pel director
MILLOR GIRONA TALENT Pel director
MILLOR INTERPRETACIÓ per l’actor
MILLOR MÚSICA
MILLOR FOTOGRAFIA
MILLOR MUNTATGE
MILLOR TRACTAMENT DE LA IMATGE
MILLOR DOCUMENTAL
MILLOR EXPERIMENTAL ART FILM
MILLOR INFANTIL
MILLOR JEWISH FILM FESTIVAL
MILLOR WEBSÈRIE
MILLOR MUSIC FILM
MILLOR HANDICAPPED
MILLOR ADVERTISING FILM
MENCIONS ESPECIALS per distingir al seu talent.
El Premi és un trofeu. El seu valor està en la categoria del Festival i del seu jurat.
El recull el propi premiat o algú que el representi a la Cerimònia de Clausura, Palmarès.
El premi s’anuncia oficialment la nit del Palmarès i es recull allà.
No s’avisa al guanyador, excepcionalment es pot avisar de manera confidencial.
IMPORTANT
La inscripció implica la acceptació d’aquest reglament.
Si causes de força major obliguessin a modificar el reglament, es redactarien las modificacions i
es publicaria de nou.
©Fundació Festival de cinema de Girona
www.gironafilmfestival.com

