
Bases concurs IX FREAK XPRESS 
 
El Casal de Joves Altimira dins del programa Nits d’estiu Jove organitza el 
“FREAKXPRESS”, d’acord amb les següents bases: 
 

1. El FreakXpress tindrà lloc els dies 8, 9, 15 i 22 de juliol de 2022 realització, 
visualització i premis. El lloc de trobada per a qualsevol dubte relacionat, serà 
el Casal de Joves Altimira. Podran inscriure’s fins esgotar les places 
disponibles.  

2. La participació al concurs es realitzarà individualment o per equips d’entre 2 
persones fins a la població mundial complerta. El 50% o més dels 
components han de tenir d’entre 12 a 30 anys i ser residents a Catalunya. 

3. La participació al concurs requereix d’inscripció prèvia a través del formulari 
que trobareu al web https://www.cerdanyola.cat/joventut/nits-destiu-
jove aportant les següents dades: 

§ Nom de l’equip 
§ Nom y cognoms y nº de DNI d’un responsable de l’equip. 
§ Número de telèfon de la persona responsable de l’equip. 
§ Noms, cognoms i edat de tots els components. 
§ Procedència de tots els membres de l’equip. 

4. El període d’inscripció estarà a obert des del 15 de juny fins el 7 de juliol de 
2022 ambdós inclosos. L’organització es reserva el dret de tancar les 
inscripcions un cop s’hagin completat les places de participació. 

5. Els curtmetratges s’hauran de realitzar del divendres 8 de juliol a les 
20:01:02h fins el dissabte 9 de juliol a les 19:59:01h. Per fer-ho els equips 
disposaran d’un interval de 24 hores.  

6. Cada equip només podrà presentar un curtmetratge. 
7. El “leitmotiv” a seguir per la realització dels curts es donarà a conèixer el 

divendres 8 de juliol a tots els equips participants, a les 20:01:02h al Casal de 
Joves Altimira. (Tots els participants inscrits rebran un correu amb les 
indicacions. També es penjarà al web www.cerdanyola.cat/joventut). 

8. Cap treball entregat a partir de les 20h del dissabte 9 de juliol, podrà optar a 
premi. 

9. La durada màxima de cada curt presentat no podrà excedir de 3 minuts i 33 
segons, incloent els títols de crèdit. Les obres amb una durada superior 
podran participar, però, el visionat serà avortat violentament un cop s’arribi 
a aquesta durada. 

10. En els curts presentats hauran d’aparèixer les següents consignes 
“Leitmotiv”:  

1. Paraula clau o frase 
2. Objecte 
3. Localització específica o tècnica cinematogràfica 

11. Les obres han de ser originals i inèdites. L’organització no es fa responsable 
de las possibles infraccions en matèria de drets d’autor en que puguin 
incórrer els treballs. 

12. Els curts poden ser presentats en Català o Castellà. 



13. Els curts s’entregaran en línia al mail casaljovesaltimira@gmail.com indicant 
el següent: 

-Nom del Curtmetratge. 
-Nom de l’equip. 
-Altres dades d’interès. 

14. Es prioritzarà el següent format d’entrega, podent admetre altres formats en 
cas que l’organització ho consideri oportú: H.264 en MP4 o mov (1280×720 
/ 1920×1080). No obstant, l’organització es reserva el dret a no projectar els 
curts no presentats en aquest format. 

15. Els curts participants es projectaran durant el FantosFreak Splash el 15 de 
juliol i el públic assistent mitjançant votacions, escollirà el “premi del públic”. 

16. Per a l’elecció dels curts guanyadors, l’organització designarà un jurat 
conformat per persones competents amb un ampli coneixement del món 
audiovisual. Es lliuraran al XXIII Fantosfreak del 18 al 22 de juliol. 

17. Els primers classificats rebran els següents premis: 
§ 1r premi: (Videomicro Rode DS+Sc7) +( Chroma+estructura) + (2 

focus amb filtres i trípode) + (3 mesos de filmin). Projecció al XXIII 
Fantosfreak. 

§ 2n premi: (Kit d’estudi dos softbox 50x70cm + 2 caps de llum de 
fotografia) + (3 mesos de filmin). 

§ Premi del públic: 1 any de filmin.  
 

18. Contactarem amb els premiats per recollir els premis al Casal de Joves 
Altimira. 

19. La dedició del jurat serà inapel·lable. 
20. El jurat podrà declarar deserts un o tots els premis. 

21. Els participants cedeixen a l’organització els drets de comunicació pública y 
reproducció dels curtmetratges realitzats, de forma no exclusiva, amb fins 
exclusivament promocionals del festival (projeccions durant el festival, 
pàgina web y Xarxes oficiales del festival i del programa Nits d’Estiu Jove). 

22. La participació en aquest concurs implica la acceptació de las bases aquí 
mencionades. 

Per a qualsevol informació sobre el concurs, les persones interessades poden dirigir-se a 
l’organització a través del següent telèfon: 693 803 054, o a través del correu electrònic 
garciacj@cerdanyola.cat. 


