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BASES PER PRESENTAR UN PROJECTE PER COMPTAR AMB EL 

FINANÇAMENT DE LA MARATÓ DELS ESPECTACLES 

Anima't a crear audiovisuals que comptin històries que no es coneixen. Vivim en 

un món en el qual el que no es comunica en mitjans de comunicació, a internet, 

en xarxes socials ..., no existeix.  

Vivim en un món en el qual abunda la informació, però en el qual moltes realitats 

romanen ocultes, sobretot quan es refereixen a col·lectius vulnerables.  

Vivim en un món on les televisions locals no tenen els recursos suficients per 

donar impuls a programes d’entreteniment o les productores no tenen els 

recursos econòmics per finançar pel·lícules o curtmetratges.  

Per tant, vivim en un món en què calen persones que vulguin explicar històries 

que no es coneixen, fer visibles a les que romanen invisibilitats, ser narradores 

de problemes, causes i solucions a situacions de pobresa i desigualtat.  

També volem donar visibilitat als projectes relacionats amb el món audiovisual 

pel que fa al sector de la cinematografia.  

 

Ribera Produccions, Associació Cultural Ribera Produccions, en el marc d’un 

projecte com La Marató dels Espectacles, llança aquesta convocatòria per donar 

impuls a la creativitat audiovisual a les Terres de l’Ebre. Està dirigit a estudiants, 

professionals o aficionats de l’audiovisual i del món de la comunicació i de la 

creació audiovisual de les quatre comarques de les Terres de l’Ebre.  

Ribera Produccions és una associació sense ànim de lucre que té com a missió 

donar a conèixer el territori i impulsar la creativitat audiovisual per donar suport 

a les idees i les produccions televisives on les televisions locals no arriben per 

falta de finançament. Aspirem a donar un espai a les persones que tenen molt 

bons arguments, guions o idees i propostes perquè tot això pugui fer-se realitat.  
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BASES DE LA CONVOCATÒRIA 

 

1.- OBJECTIUS  

Amb aquesta convocatòria, busquem, a través de creacions audiovisuals: - 

persones que tinguin projectes relacionats amb el món del cinema, de televisió 

o de ràdio.  

Amb tot volem: 

1. Contribuir a destapar buits d’informació a través de programes 

d’investigació o documentals.  

2. Contribuir a desenvolupar la creativitat audiovisual a les Terres de l’Ebre 

donant impuls a les persones que tinguin idees de formats d’entreteniment 

o de concurs televisiu.  

3. Contribuir a la creació d’audiovisuals relacionats i impulsats des del 

territori.  

4. Contribuir a donar impuls als talents de casa per crear una xarxa i aportar 

a l’economia circular.  

2.- PARTICIPANTS 

Podran participar en aquesta convocatòria persones majors d’edat que siguin 

estudiants o de qualsevol titulació universitària o de mòduls. També 

professionals del sector així com persones aficionades. Tots els participants han 

de ser residents de les Terres de l’Ebre (Ribera d’Ebre, Terra Alta, Baix Ebre i 

Montsià). Resulta imprescindible, en el cas de resultar guanyadors, l’acreditació 

del lloc de residència dels participants a les Terres de l’Ebre.  

 

3.- TEMÀTICA I MODALITATS 

Mentre que la temàtica és lliure, poden presentar-se projectes a les següents 

modalitats: 

1. AUDIOVISUALS: Programes d’entreteniment 

2. AUDIOVISUALS: Programes d’informació o documentals 

3. AUDIOVISUALS: Publicitat  

4. AUDIOVISUALS: Reportatges  

5. AUDIOVISUALS: Produccions cinematogràfiques  

6. RÀDIO: Programes d’entreteniment 

7. ESPECTACLES: Espectacles 

 

Es valorarà l'adopció d'enfocaments basats a les Terres de l’Ebre o que en 

promoguin la seva cultura i les seves festes i tradicions. També es tindrà en 

compte la divulgació i la posada en coneixement d’informació exclusiva.  
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4.- CARACTERÍSTIQUES DELS PROJECTES 

Per tal d’exposar el format que vol desenvolupar-se tindrà que proporcionar-se 

la següent informació: 

• Sinopsi del projecte 

• Títol o proposta de nom 

• Nom i cognoms de l’autor 

• Dades de contacte del participant (telèfon, correu electrònic, adreça 

postal) 

• Pressupost (s’haurà de redactar un pressupost aproximat dels costos que 

s’estima que tingui el projecte) 

• Recursos humans (s’haurà de fer una estimació dels recursos humans 

necessaris per tirar endavant el projecte) 

• Finalitat (s’haurà d’exposar, amb dos línies, la finalitat o les intencions que 

es tenen amb el projecte). 

• Recursos dels que es disposa (indicar si compteu amb el suport d’alguna 

institució, si teniu alguna subvenció o si teniu algun patrocini. 

Imprescindible, també, indicar qualsevol aportació més). 

Altres qüestions a tenir en compte: 

- Els projectes han de ser originals i inèdits, i no estar a l’espera de la 

decisió del jurat en un altre concurs o certamen.  

- Cada participant només podrà presentar un màxim de 2 propostes a la 

convocatòria.  

- El projecte pot haver-se presentat anteriorment a algun concurs, certamen 

o empresa però ha d’haver estat rebutjat.  

 

Per tal de facilitar la comprensió d'aquestes bases i de la temàtica proposta, 

concurs, es podrà enviar qualsevol dubte al correu 

riberaproduccions@gmail.com  

5.- CRITERIS DE VALORACIÓ 

Els criteris de valoració que seguirà el jurat del concurs seran els següents: 

- Originalitat i creativitat (40%)  

- Utilitat com a element didàctic o divulgatiu (10%) 

- Adaptació dels continguts a algun element de les Terres de l’Ebre (30%) – 

- Redacció del projecte (20%)  

 

6.- TERMINIS I FORMA DE PRESENTACIÓ 

mailto:riberaproduccions@gmail.com
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Els projectes hauran de presentar-se en forma document WORD o PDF i hauran 

de remetre’s per correu electrònic a riberaproduccions@gmail.com i podent fer 

aportacions amb WeTransfer a la mateixa adreça electrònica.  

En el cas que l'autoria correspongui a diverses persones, s'indicarà el nom, 

cognoms i domicili de totes elles, però només serà necessari el telèfon i correu 

electrònic d'un representant del grup.  

El termini de presentació s'inicia el 15 de març de 2019 i s'estendrà fins a les 

22:00 del 30 de juny de 2019.  

L’Associació Cultural Ribera Produccions confirmarà la recepció de les obres 

rebudes a través de correu electrònic.  

7.- FINANÇAMENT 

Tenint en compte que el projecte depèn d’una campanya de micromecenatge, 

caldrà restar a l’espera del resultat de la recaptació que finalitza el 20 de juny per 

conèixer les dotacions econòmiques de cada projecte.  

Es deixarà oberta la possibilitat de seleccionar addicionalment projectes que 

encara que no rebin un premi en metàl·lic, puguin ser reconeguts pel jurat i es 

difonguin també com a propostes valorades pel concurs.  

8.- JURAT DE LA CONVOCATÒRIA I COPRODUCCIÓ FINANÇADA 

L’Associació Cultural Ribera Produccions farà una revisió prèvia dels projectes 

rebuts i, aquells que superin uns requisits mínims de compliment d’objectius de 

la convocatòria se sotmetran a l’avaluació dels criteris assenyalats anteriorment 

per part del jurat.  

El jurat estarà format per tres membres de Ribera Produccions i per dos 

professionals del món dels audiovisuals.  

L'objectiu del jurat serà deliberar sobre els treballs presentats i seleccionar els 

projectes que mereixen ser finançats.  

La decisió del jurat no podrà ser objecte d'impugnació.  

Els projectes seleccionats pel finançament es donaran a conèixer a través de 

correu electrònic i de la web de Ribera Produccions el 15 de setembre de 2019. 

9.- DIFUSIÓ DELS PROJECTES SELECCIONATS 

Els projectes seleccionats per al finançament i l’execució seran difosos a través 

de xarxes socials i es comunicaran a mitjans de comunicació a través d’una nota 

de premsa. Un cop realitzats, Ribera Produccions es reservarà el dret de fer una 

estrena prèvia pública.  

 

10.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES I QÜESTIONS LEGALS 

mailto:riberaproduccions@gmail.com
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La participació en la convocatòria implica el compliment i la plena acceptació de 

les bases del mateix, reservant-ASS. Ribera Produccions el dret a modificar 

aquestes, si així ho considerés oportú.  

Qualsevol discrepància sobre la interpretació o aplicació d'aquestes bases serà 

solucionada per Ribera Produccions  acord amb la seva criteri i la seva decisió 

no es pot sotmetre a revisió i tindrà caràcter vinculant per als / les participants.  

Les dades de caràcter personal que el participant faciliti s'inclouran en un fitxer 

titularitat de Ribera Produccions i seran tractades amb la finalitat d'atendre i 

gestionar la seva participació en el concurs, així com per a justificar la realització 

de la convocatòria davant els patrocinadors, finançadors del mateix.  

El / a participant garanteix l'autenticitat de totes aquells dades que comuniqui.  

Els drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació, es podran exercitar acord 

amb la normativa vigent (Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter 

Personal) a través de la remissió de correu ordinari al domicili social de Ribera 

Produccions, o mitjançant comunicació a l'adreça riberaproduccions@gmail.com  

Mitjançant la participació en la convocatòria, els / les participants afirmen i 

garanteixen l'autoria original de les seves audiovisuals i que aquests no 

infringeixen els drets de propietat intel·lectual i / o imatge de tercers / es.  

Els autors o autores dels audiovisuals presentats al concurs autoritzen a Ribera 

Produccions, de forma no exclusiva i tant a nivell nacional com internacional, a 

l'exercici de forma indefinida dels drets de reproducció, explotació, distribució i 

comunicació pública dels audiovisuals presentats al concurs, a fi de poder 

contribuir a la visibilització de la temàtica i objectius del concurs.  

Els audiovisuals podran ser difosos per Ribera Produccions per qualsevol mitjà 

que permeti seva comunicació pública, només amb fins d'informació i 

sensibilització, i sempre sense cap tipus de contraprestació econòmica.  

L'organització del concurs no es fa responsable d'aquelles propostes que es 

remetin per les persones participants, i que poguessin violar els drets de propietat 

de tercers persones, sent aquelles que prenen part les úniques responsables en 

cas de reclamació. Així mateix, les concursants hauran de poder demostrar la 

seva autoria, en el cas que així ho requereixi l'organització.  

L'organització del concurs es reserva el dret a declarar deserts els premis. 
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