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Festival de Curtmetratges a l’Hospitalet de Llobregat
www. metropolhisglobalh.org

XIII METROPOL’HIS
Festival de Curts 48h

V GLOBAL’H

Festival Internacional de Curts de Cooperació

INTRODUCCIÓ
INTRODUCCIÓ
INTRODUCCIÓ
Joves per la Igualtat i la Solidaritat juntament amb la ciutat
de l’Hospitalet de Llobregat, convoquen la XIII Edició del
Metropol’His i la V Edició del Global’H.

El Festival MetropoL’His neix l’any 2006 com a proposta
socioeducativa per assolir la igualtat d’oportunitats en
l’accés a les noves tecnologies, on es revien curtmetratges
de tot l’estat i l’estranger, a partir del 2010 el Festival té
un paper molt més actiu i només accepta curtmetratges
rodats en 48 hores.
Amb la intenció de fer de la ciutat un referent en el món
audiovisual, l’any 2014 s’hi suma el Global’H, un Festival
Internacional de curts de cooperació pel desenvolupament.

PARTICIPANTS
PARTICIPANTS
PARTICIPANTS
Les persones participants han de
ser joves d’edat igual o menor a

35 anys.

PRESENTACIÓ I DATES
DATES
DATES
XIII METROPOL’HIS

V GLOBAL’H

Festival de Curts 48h

Festival Internacional de Curts de Cooperació

Concurs on disposes de 48 hores per
escriure el guió, triar les localitzacions,
realitzar la planificació, dirigir, actuar,
rodar, muntar i editar un curtmetratge de
màxim 5 minuts a partir de 3 premisses.

Concurs Internacional de curtmetratges de ficció
i animació de màxim 15 minuts filmats a partir
del 2015. Els curtmetratges han de promoure
la defensa dels Drets Humans, la Cultura de
la Pau, la convivència o la cohesió social.

INSCRIPCIÓ:

INSCRIPCIÓ:
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www.clickforfestivals.com
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*La presentació del Festival i per tant de les
premisses, tindrà lloc el dia 19 d’Octubre a les 20h.

*Només omplir el full d’inscripció en el cas que es
participi a través de la página web del MetropoL’His.

abans del 18 d’Octubre del 2018 a les 14h

abans del 1 d’Octubre del 2018 a les 14h

ENTREGA
ENTREGA
ENTREGA

XIII METROPOL’HIS
Festival de Curts 48h

Enviar via WeTransfer o Myairbridge
abans de les 14:00h del 22 d’octubre a:
metropolhis@metropolhisglobalh.org

PREMIS
PREMIS
PREMIS
V GLOBAL’H
1er PREMI: Càmera de vídeo Sony 4k (valorada en 700€) + 500 € + 50 clics
per presentar-se a 50 festivals de cinema a través de www.clickforfestivals.
com + targeta regal de 140 € per gaudir al Centre Comercial Gran Via 2 +
guardó.
2on PREMI: 300 € + 10 clics per presentar-se a 10 festivals de cinema a
través de www.clickforfestivals.com + targeta regal de 140 € per gaudir al
Centre Comercial Gran Via 2 + guardó.
MENCIÓ ESPECIAL PREMI D’ANIMACIÓ: 200 € + 10 clics per
presentar-se a 10 festivals de cinema a través de www.clickforfestivals.com
+ targeta regal de 140 € per gaudir al Centre Comercial Gran Via 2 + guardó.

V GLOBAL’H

Festival Internacional
de Curts de Cooperació
Enviar via WeTransfer o Myairbridge
abans de les 14:00h del 1 d’octubre a:
globalh@metropolhisglobalh.org
*La data límit és la mateixa si es participa
a través de clickforfestivals o movibeta.

XIII METROPOL’HIS
1er PREMI: Càmera de vídeo Sony 4k (valorada en 700€) + 600€ en
metàl·lic + Curs d’ ATRESMEDIA Formació a Madrid (20h) amb l’assistència
a un rodatge i visita a les seves instal·lacions + targeta regal de 140€ per
gaudir en el Centre Comercial Gran Vía 2 + guardó.
2on PREMI: 300€ en metàl·lic + Curs de direcció de cine de 40h a
l’Escola “Plató de Cinema” + targeta regal de 140€ per gaudir en el Centre
Comercial Gran Vía 2 + guardó.
PREMI A LA MILLOR INTERPRETACIÓ: 100€ en metàl·lic + 2 entrades per
anar als cinemes Filmax targeta regal de 140€ per gaudir en el Centre
Comercial Gran Vía 2 + guardó.
PREMI DEL PÚBLIC: 200€ + 8 entrades per anar als cinemes Filmax targeta
regal de 140€ per gaudir en el Centre Comercial Gran Vía 2 + guardó.
* Totes les persones premiades en el 48h podran rebre una formació
intensiva (15h) valorada en 300€ a IFP Planeta de L’Hospitalet d’edició
i post-producció cinematogràfica.
* Els premis econòmics estaran subjectes a les retencions fiscals
corresponents.

JURAT
JURAT
JURAT

La decisió final del jurat es farà pública
a la Gala que tindrà lloc el 10 de
novembre a l’Hospitalet de Llobregat.

El jurat pot declarar un premi desert
si ho considera oportú. La decisió del
jurat és inapel·lable.

El premi a la votació popular s’obtindrà de la suma dels vots de les persones assistents
a la Gala.

PROTECCIÓ DE DADES I COMUNICACIÓ
COMUNICACIÓ
COMUNICACIÓ

Pel fet de participar al festival se cedeix de forma gratuïta els drets de comunicació
pública, reproducció, i transformació del material a l’entitat Joves per la Igualtat
i la Solidaritat, organitzadora del festival, per l’explotació de la seva obra sense
finalitat lucrativa, mitjançant qualsevol modalitat de difusió o distribució a nivell
internacional i amb la facultat de cedir-la a tercers, fins la convocatòria de la
següent edició del festival i aquests seran prorrogats tàcitament fins que se’ns
comuniqui la intenció de suspendre la validesa d’aquesta clàusula de cessió de
drets.
En el cas dels curtmetratges presentats al Global’H, l’entitat es reserva el dret de
publicar a les xarxes socials les obres nominades, en el cas que no s’autoritzi la
publicació del curtmetratge sencer, caldrà notificar-ho i presentar un tràiler de
l’obra, que s’haurà de lliurar abans del 31 d’Octubre per poder rebre el premi.

La participació al Festival MetropoL’His Global’H
implica la plena acceptació d’aquestes bases.
Qualsevol situació o incidència no prevista en
aquestes normes serà resolta segons el criteri de
l’organització del festival.
El Festival MetropoL’His Global’H no es
responsabilitza de la vulneració dels drets de
propietat intel·lectual que puguin generar les
obres participants.

CONTACTA AMB NOSALTRES
CONTACTA
CONTACTA
www. metropolhisglobalh.org

info@metropolhisglobalh.org
934219310
Ronda de la Torrassa, 105, 3er. L’ Hospitalet de Llobregat
Amb el suport de:

Organitza:

