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Amb motiu del Dia Mundial de l’Alzheimer que tindrà lloc 
el 21 de setembre de 2021, l’Associació de Familiars Malalts
d’Alzheimer Vallès Occidental de Sant Cugat del Vallès, 
organitza el 2n concurs de curtmetratges amb l’objectiu de
donar a conèixer i apropar a tothom aquesta malaltia i tot el
que l’envolta. 

Normativa:

- Temàtica: Malaltia de l’Alzheimer
El propòsit dels curts ha de ser ensenyar com afecta aquesta
malaltia a les persones que la pateixen i als que la viuen de prop,
ja siguin familiars i/o persones cuidadors/es.
Els treballs han de mostrar qualsevol dels aspectes del gran
ventall que abraça la malaltia de l’Alzheimer: el seu impacte
emocional, la gestió del dia a dia de totes les persones
implicades i/o els avenços científics mèdics i socials. Ara bé,
tots els treballs presentats hauran de fomentar més els seus
aspectes positius, esperançadors i encoratjadors que no pas
els negatius.

- Inscripcions, requeriments d’enviament i entrega de treballs (terminis):
La participació en aquest concurs serà gratuïta i quedarà oberta a partir de la publicació d’aquestes 
bases. Per participar-hi els autors/es hauran emplenat el formulari d’inscripció que trobareu al web: 
www.afavalles.com, posant ben clarament el títol del curt, el nom i cognoms, l’edat, professió o 
estudis en curs, procedència de l’autor/a, adreça electrònica i un telèfon de contacte.
Els curtmetratges (1 per persona) s’hauran d’enviar per wetransfer, fins el 3 de setembre al correu 
electrònic: inscripcionscurtmetratgesafa@gmail.com. No s’acceptaran treballs fora d’aquest termini.

- A qui va adreçat:
Hi podrà participar tothom que ho vulgui a partir de 16 anys i que accepti la normativa del concurs.

- Requisits dels curts:
1. Els curts hauran de tenir una durada d’entre 2 i 10 minuts i podran estar rodats amb càmera o  
  mòbil (aquest últim en sentit horitzontal). TOTS ELS CURTS HAN DE TENIR L’EXTENSIÓ MP4.  
2. Els treballs presentats poden ser creats i entregats amb l’idioma que es vulgui, ara bé, en el cas que  
  l’idioma original no sigui el català o castellà, aquests, hauran d’estar subtitulats al català o al castellà.
3. Els participants declaren que les seves obres són originals i no estan subjectes a contractes, cessions  
  o llicències a tercers de drets d’autor o propietats intel·lectuals.
4. Pel fet de participar accedeixes al fet que la teva obra es pugui publicar i compartir en diferents  
  mitjans de comunicació com ara: cinema, Televisió Sant Cugat, xarxes socials, webs...   

- Què es valorarà:
El jurat valorarà els curtmetratges presentats en funció d’aquests cinc eixos vertebradors:
1. Els criteris de rigor científic que tenen a veure amb la malaltia.
2. La creativitat i originalitat.



3. Aspectes cinematogràfics, tècnics i d’edició.
4. Coherència en l’argumentació.
5. Impacte social i de sensibilització.

- Jurat:

El jurat estarà format per dos membres de la junta de l’AFA-VO, dos professionals en l’àmbit de 
l’Alzheimer, dos directors de cinema: Marc Vivancos, guanyador del 1r festival de curtmetratge 
del “festival mk2 corto fest” i Jaume Balagueró, Premi Gaudí al millor director 2012. El jurat també 
comptarà amb membres del Taller Triangle (taller municipal d’arts plàstiques), i amb Televisió Sant 
Cugat.

- Premis i difusió:
Tothom que hi participi rebrà un diploma commemoratiu.
Hi haurà 1 persona guanyadora i dues finalistes.
El curt guanyador i els dos finalistes es donaran a conèixer el dia 19 de setembre de 2021 a la gala 
d’entrega de premis que es farà als Cinemes Sant Cugat a partir de les 11.30 hores, dos dies 
abans del Dia Mundial de l’Alzheimer.
A la gala, s’emetrà el curtmetratge guanyador i els dos finalistes. 

1r Premi: Una estatueta d’un Neuronín, difusió del curt per les xarxes socials i web oficial de l’AFA-VO 
i pels mitjans de comunicació locals. Entrevista amb l’autor/a a Televisió Sant Cugat amb l’emissió del 
curt, a Cugat Mèdia (mitjà multimèdia de notícies, ràdio i TV) i a les revistes Sant Cugat Magazine i 
Tot Sant Cugat.
2n i 3r Premi: Una estatueta d’un Neuronín i difusió dels curts per les xarxes socials i web oficial de 
l’AFA-VO.
Amb la persona guanyadora i les persones finalistes es convocaran diferents taules rodones per parlar 
de temes relacionats amb l’Alzheimer i s’emetran els curtmetratges.

- Organitzador:
- Associació de Familiars Malalts d’Alzheimer Vallès Occidental (AFA-VO)

- Col·laboradors oficials:
- Ajuntament de Sant Cugat del Vallès - Cinemes Sant Cugat - Televisió Sant Cugat i revista Sant  
 Cugat Magazine - Cugat Mèdia - Tot Sant Cugat - Taller Triangle (Arts plàstiques)

www.afavalles.com

Participa-hi i ajuda’ns a donar a conèixer aquesta malaltia!


