
IV FESTIVAL AUDIOVISUAL MIQUEL OBIOLS 2016 
de Roda de Ter i Les Masies de Roda 

 

BASES DEL CONCURS DE SELFIE-AUTORETRAT 

 

1. Entenem el SELFIE-AUTORETRAT com una 

composició de la persona i de les coses del seu 

món, ja sigui expressat en forma de FOTOGRAFIA 

o de VÍDEO. Una obra ORIGINAL on l’autor/a 

s’autoretrata, es mostra i es descriu d’una 

manera CREATIVA.  

 

2. Per participar en aquest CONCURS s’estableixen 

dues categories: FOTOGRAFIA i VÍDEO. 

 

3. Pot participar-hi tothom que ho desitgi. 

 

4. Cada participant pot presentar com a màxim una 

obra per categoria que no hagi estat guardonada 

en cap altre concurs. 

 

5. La FOTOGRAFIA (o SELFIE-AUTORETRAT) serà 

lliurada a l’organització en format JPG.  

La resolució màxima serà de 2000 píxels pel 

costat més llarg. 

En cap cas pot sortir-hi el nom de l’autor. 

 

6. Els treballs de VÍDEO (o VÍDEO-AUTORETRAT) tindran una durada màxima d’un minut. 

Els formats acceptats seran  .mov  o  .avi 

En cap cas pot sortir-hi el nom de l’autor. 

 

7. Els concursants es fan responsables de la utilització tant de músiques com d’imatges sotmeses 

a drets d’autor. 

 

8. Els treballs d’ambdues categories es lliuraran al e-mail de l’organització:   

info@festivalobiols.com  i, si fos necessari, mitjançant wetransfer. 

 

9. Juntament amb cada treball presentat hi haurà de constar: 

. Títol  

. Pseudònim 

. Nom i cognoms 

. E-mail 

. Telèfon de contacte 

 

10.  L’organització –Grup Fotogràfic Roda- garanteix que els membres del Jurat només coneixeran 

el pseudònim de l’autor i el títol del treball. 

Els noms dels autors guanyadors es faran públics durant l’acte de lliurament dels premis. 

 

11.  El termini màxim de recepció de treballs serà el dia 10 d’abril a les 12 de la nit. 

 



12. D’entre tots els treballs presentats el Jurat en farà 

una selecció que serà projectada en l’acte de veredicte i 

lliurament de premis que tindrà lloc el dia 30 d’abril de 

2016 al Teatre Eliseu de Roda de Ter. Seran aquests 

treballs seleccionats els que optaran als premis que 

s’atorgaran. 

 

13. S’atorgaran els següents 4 premis: 

a) FOTOGRAFIA: PREMI DEL JURAT AL 

MILLOR  SELFIE-AUTORETRAT  

b)  VÍDEO: PREMI DEL JURAT AL MILLOR VÍDEO-

AUTORETRAT 

Un i altre consisteixen en: 

. Una obra original de l’artista Albert Pla 

. 600€ 

. Assistència durant una jornada a sessions pràctiques de l’ESCAC (Escola Superior 
de Cinema i Audiovisuals de Catalunya) a Terrassa 

 

El millor vídeo-autoretrat podrà disfrutar a més...    

. D’un Vol en globus des de Vic  

 

c)   FOTOGRAFIA: PREMI DEL PÚBLIC AL MILLOR  SELFIE-AUTORETRAT 

d)   VÍDEO: PREMI DEL PÚBLIC AL MILLOR VÍDEO-AUTORETRAT 

Un i altre consisteixen en: 

. 1 DINAR per a dues persones al Parador de Vic Sau 

. Assistència durant una jornada a sessions pràctiques de l’ESCAC  (Escola Superior 
de Cinema i Audiovisuals de Catalunya) a Terrassa 

 

14. Els premis del públic s’atorgaran amb el recompte de vots que els assistents a l’acte de 

lliurament de premis del dia 30 d’abril de 2016 emetran  després de la projecció dels treballs 

seleccionats. 

 

15. El Jurat es reserva el dret de declarar desert qualsevol dels dos premis que ell atorga. 

 

16. El GFR –Grup Fotogràfic Roda- organitzador d’aquest concurs es reserva el dret de publicar els 

treballs guanyadors en el seu bloc  i en d’altres canals de comunicació. 

 

17. L’organització no es farà responsable de cap mena de vulneració dels drets d’autor per part 

dels concursants. 

 

18. El Jurat d’aquesta quarta edició estarà format per professionals i experts del sector audiovisual 

i presidit per Miquel Obiols. 

 

19. La participació a aquest concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes Bases. 

 

 

 

 

 

 

 


