
BASES DEL 2º FESTIVAL DE CINEMA CIUTADÀ COMPROMÉS 2016

El Festival es celebrarà des del 27 d’octubre fins el 30 de novembre de 2016 

Un dels objectius nuclears d’ACICOM (Associació Ciutadania i Comunicació) des 
de la seua fundació és la millora de la dieta mediàtica dels valencians i les va-
lencianes; per a la qual cosa vegem cabdal potenciar els projectes audiovisuals 
nascuts al sí de la ciutadania i/o que aconsegueixen el seu suport.
 
El Festival vol permetre tant l’exhibició de productes audiovisuals com la realit-
zació de reflexions al voltant del seu continguts, posant a l’abast de la ciutadania 
audiovisuals compromesos amb l’entorn, proper o llunyà, i amb el temps, històric 
o contemporani. Es tracta d’un ample ventall de mirades produïdes gràcies a la 
capacitat d’iniciativa de tot el sector que ha de superar l’absència d’una televisió 
pública.

Podran participar-hi totes les produccions audiovisuals valencianes de temàtica social i 
ciutadana, entenen per tal un cinema compromès amb l’entorn, proper o llunyà, i amb 
els temps, històric o contemporani. Compromès amb els valors socials i amb la seua 
transmissió. Compromès amb la societat i la política, amb l’art i la ciència. Valors que són 
assumits com a propis per ACICOM que significa el cinema social com un dels millors 
vehicles per fomentar nous models de vida, motivar comportaments i actituds positives 
enfront de la humana existència, denunciar injustícies o generar anàlisi i reflexions vitals.

Les produccions poden ser de qualsevol gènere: ficció, documental, videocreació, animació...

El Festival lliurarà 6 guardons a les millors produccions de:
Ficció
Documentals
Produccions de col·lectius ciutadans
Micromecenatge
Audiovisual en valencià
Premi especial del pùblic

Premi del micromecenatge, com a valoració del micromecenatge, es lliurarà un premi 
especial entre les produccions realitzades gràcies a l’economia col·laborativa.

Premi a l’audiovisual en valencià. El Jurat destacarà i valorarà els audiovisuals realitzats 
en valencià i entre tots ells atorgarà un premi especial a la producció original en valencià.

Premi Especial del Públic, que s’atorgarà tenint en compte les votacions realitzades a les 
sales per part del públic assistent a les projeccions.

Totes les pel·lícules seleccionades seran reconegudes amb una menció especial
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Un jurat format per professionals de la comunicació i del món audiovisual valencià ator-
garà els premis.

La formalització de la inscripció constarà de:
a.- Inscripció electrònica mitjançant formulari que contemplarà la Fitxa Tècnica, la 
sinopsi, i tots els aspectes contemplats en la fitxa formulari: 
https://goo.gl/E70skb
b.- Obra audiovisual: Enllaç online (i clau, si aquest és privat) per a visionat de l’or-
ganització del Festival. També l’enllaç de descàrrega per a la seua projecció, amb 
format MP4 FullHD 1920x1080p i còdec H264, o mitjançant correu (tipus wetrans-
fer, drive, etc) a: 2016@festivalccc.com
c.- Frames, fotogrames o cartell il·lustratius de l’obra per poder publicitar-la.

Tota la informació, així com els arxius audiovisuals, hauran d’enviar-se abans de les 14 
hores del 22 de setembre de 2016 al següent correu: 2016@festivalccc.com

Les produccions es projectaran en diverses sessions i sales durant el desenvolupament 
del Festival entre octubre i novembre de 2016.

Els guardons seran lliurats en el transcurs de la cloenda del Festival de Cinema Ciutadà 
Compromès 2016.

Els participants cedeixen a l’organització del Festival Cinema Ciutadà Compromés 2016 
publicitar les produccions i els seus materials promocionals amb motiu de promoció del 
festival. Per altra banda les produccions podran pasar després a formar part del catàleg 
del circuit del Festival, les condicions del qual s’acordarien expressament amb els titu-
lars del drets de les produccions participants que ho accepten.

La participació en el Festival Cinema Ciutadà Compromès 2016 pressuposa la total ac-
ceptació d’aquestes bases.

ACICOM es reserva el dret a rebutjar qualsevol producció quan no complisca amb els 
estàndards i requisits mínims del Festival Cinema Ciutadà Compromès 2016.

La interpretació d’aquestes bases serà competència exclusiva de l’organització del fes-
tival.
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