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CONVOCATÒRIA DEL XXIV FESTIVAL INTERNACIONAL DE 

CURTMETRATGES FANTÀSTICS I FREAKS FANTOSFREAK 2023 

 

 

ANTECEDENTS 

 

El Fantosfreak és un festival altament consolidat a Cerdanyola del Vallès des de l’any 

2000. El festival consisteix en un concurs de curtmetratges de temàtica fantàstica, 

terror o “freak”. Els curtmetratges seleccionats pel concurs es projecten de dilluns a 

dijous, i el divendres es projecten els curts guanyadors i altres curts fora de concurs. 

De forma complementaria, abans de la projecció dels curts, es realitzen activitats 

culturals com ara concerts de grups i artistes  locals, i altres espectacles d’acord amb 

la filosofia del festival. 

Aquest Festival es realitza un cop l’any, la tercera o quarta setmana de juliol, entre les 

20h a la 00’30 h cada dia, a la plaça del Parc del Turonet del municipi de Cerdanyola 

del Vallès. 

 

CONCURS FANTOSFREAK 

 

1. L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, en coordinació amb l’associació 

Fantosfreak, convoca la 24ena edició del Concurs de Curtmetrates Fantosfreak per 

a 2023. 

2. El termini de presentació de les obres serà des del 23 de març fins al 7 de maig de 

2023.  

3. El comitè de selecció farà la tria dels c urts que participaran en el concurs, i 

elaborarà la llista definitiva de curtmetratges seleccionats 

4. Aquest comitè estarà format per dues persones membres de l’Associació 

Fantosfreak  
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5. La selecció de curtmetratges serà anunciada per email a tots els participants, i serà 

publicada a la web del festival www.fantosfreak.com i a la web 

www.cerdanyola.cat/joventut.  

6. La participació al concurs es regula a les bases específiques, d’obligat compliment 

i acceptació dels participants. Les bases específiques que regeixen els premis del 

concurs del Festival Internacional de Curtmetratges Fantàstic i Freaks de 

Cerdanyola del Vallès i Fantosfreak es pot consultar al web del festival 

www.fantosfreak.com i a la web www.cerdanyola.cat/joventut 

7.  Els curtmetratges podran presentar-se per 5 plataformes: 

a) Festhome 

b) FilmFreeway 

c) Movibeta 

d) Click for festivals 

e) Miyu Distribution 

8. En la convocatòria de 2023 s’estableixen el següents tipus premis: 

 

a) Primer premi Fantosfreak: 1.000.- € (-IRPF corresponent si s’escau) i 

Trofeu. 

b) Segon premi Fantosfreak: 500.- € (-IRPF corresponent si s’escau) i Trofeu. 

c) Tercer premi Fantosfreak: 300.- € (-IRPF corresponent si s’escau) i 

Trofeu. 

d) Premi Garmanbozia (a l’esperit més freak): 300.- € (-IRPF corresponent si 

s’escau) i Trofeu. 

e) Premi del Públic: 300.- € (-IRPF corresponent si s’escau) i Trofeu. 

 

  I les següents mencions: 

 

a) Premi “Pepito de Oro” a la millor mort, sense dotació econòmica ni trofeu. 

b) Premi “Charlie”  a la criatura més entranyable, sense dotació econòmica 

ni trofeu. 

https://festhome.com/f/115
https://filmfreeway.com/festival/Fantosfreak
http://festival.movibeta.com/web/controllers/siteController.php
https://www.clickforfestivals.com/
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c) Premi “Gagci” al millor gag, sense dotació econòmica ni trofeu. 

d) Premi “Avestruz” al millor ensurt, sense dotació econòmica ni trofeu. 

e) Premi “Pterodáctilo” al millor crit, sense dotació econòmica ni trofeu. 

f) Premi “Ya se sabe o es sospechoso” a la frase més mítica, sense dotació 

econòmica ni trofeu 

 

JURAT 

 

A) El jurat qualificador estarà presidit pel regidor de Joventut, i es composarà de 

tres vocals i un secretari/secretaria: 

a. Dos persones de l’Associació Fantosfreak. 

b. El cap de la secció de Processos Participatius, centres cívics, Joventut i 

Infància de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 

c. Secretari, l’Informador Juvenil de Joventut de l’Ajuntament de 

Cerdanyola del Vallès. 

B) Aquest jurat atorgarà Primer, Segon i Tercer premis, premi Garmanbozia i 

Mencions. 

C) Premi del Públic: correspondrà a l’obra més votada pel públic assistent a la 

mostra pública. Al final de la projecció diària del festival, el públic podrà 

emetre el seu vot en relació als curts que s’han projectat cada dia. La votació 

es farà mitjançant una aplicació web, i el sistema de votació serà telemàtic, 

mitjançant contrasenya diària específica.  

D) El veredicte emès per part del jurat, en relació als curtmetratges premiats, es 

publicarà a la pàgina web de l’ajuntament i en la web de l’Associació 

Fantosfreak l’últim dia del Festival. També es farà públics en els mitjans de 

comunicació. 

9. La mostra pública del Festival Fantosfreak es realitzarà del dilluns 17 al divendres 

21 de juliol de 2023 al Parc del Turonet de Cerdanyola del Vallès.  

Més informació: info@fantosfreak.com 

 

mailto:info@fantosfreak.com

