BRAIN FILM FEST 2020
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA SOBRE EL CERVELL
BASES REGULADORES

Brain Film Fest 2020 convoca el X Premi Solé Tura

BASES REGULADORES
Primer. Brain Film Fest.
Brain Film Fest (BFF) és un festival internacional de cinema dedicat a mostrar i impulsar
la creació i difusió de curtmetratges sobre qualsevol aspecte del cervell, des de les seves
increïbles capacitats i condicions, a les seves patologies. BFF està impulsa per la
Fundació Pasqual Maragall i organitzat per la Fundació Uszheimer, la Fundació Pasqual
Maragall i Minimal Films.
BFF convoca el X Premi Solé Tura amb tres guardons que atorga un jurat al millor
curtmetratge, un premi del Públic votat pels assistents a les projeccions i un concurs de
Micro-curts de votació on-line.

Segon. Gratuïtat.
La inscripció al Premi Solé Tura es gratuïta.

Tercer. Programació a concurs del BFF.
La programació de curtmetratges a concurs de BFF 2020 no distingeix seccions, per la
qual cosa totes les pel·lícules a concurs estan sotmeses als mateixos criteris de selecció
i de valoració.
La programació de BFF la forma una secció oficial de curtmetratges de màxim vint (20)
minuts, que opten al primer, segon i tercer Premi Solé Tura.
Igualment, els curts seleccionats podran optar també al Premi del Públic, que es decideix
per votació dels assistents a les projeccions, segons queda especificat al punt 10
d’aquestes bases.
En aquesta edició es concedirà per segon any el premi Micro-curts, d’una durada
màxima de dos minuts, que podran ser visualitzats i votats on-line, segon s’estableix al
punt 9 de les bases.

Quart. Activitats de BFF.
A més del concurs cinematogràfic que convoca el Premi Solé Tura, BFF organitzarà
altres esdeveniments socials, culturals i/o científics que tinguin com a tema central el
cervell.

Cinquè. Requisits para participar.
- Poden participar persones físiques, individualment o en equip, que hagin realitzat
treballs audiovisuals sobre la situació de persones o col·lectius, experiències
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d’intervenció social o difusió científica. En general, sobre tots els àmbits relacionats amb
el cervell a la societat contemporània.
- La temàtica dels curtmetratges haurà d’abordar qualsevol aspecte del cervell, des de
les seves capacitats i diverses condicions, a les seves patologies, o les conseqüències
socials de les mateixes.
- Les obres han de mostrar qualitat creativa, enfocament innovador, rigor científic i/o
solidesa de l’argument.
- Les obres no han de ser anteriors a 2018.
- Els treballs presentats han d’estar subtitulats al castellà, en el cas que l’idioma original
no sigui castellà o català.
- La durada no excedirà els 20 minuts en el cas dels curtmetratges.
- En referència als Micro-curts, la durada no excedirà els 2 minuts.

Sisè. Inscripció telemàtica.
Els treballs concurrents, ja siguin curts o Micro-curts, podran presentar-se de les
següents maneres:
A) A través de l’adreça de correu electrònic films@brainfilmfest.com, adequant-se a
les següents normes de presentació:
- Presentació telemàtica del treball mitjançant Vimeo amb opció a descàrrega i
contrasenya d’accés, o amb un WeTransfer/dropbox, preferiblement en qualitat
Full HD (1920x1080).
- Per a la inscripció és obligatori omplir una fitxa tècnica i artística i el formulari
del web www.brainfilmfest.com, on es declara la voluntat de participar al
concurs, i s’accepten les bases i la decisió del jurat.
- La fitxa d’inscripció indica l’autor, el títol, un breu resum de 300 caràcters, la
durada, el format d’enregistrament, l’adreça de correu electrònic i l’haurà de
firmar la persona que es presenta al concurs. Acceptant les bases del festival,
la persona que inscriu la peça audiovisual eximeix al BFF de qualsevol
responsabilitat legal, penal o mercantil respecte als drets d’autor, que se
pressuposen de la persona que presenta la obra a concurs.
- Tots els treballs que superin els 6 minuts de durada i que resultin seleccionats,
hauran d’enviar un tràiler per a la seva projecció el dia del lliurament de premis
de màxim 2 minuts.
- En l’assumpte de correu s’ha d’indicar: INSCRIPCIÓ MICRO-CURT 2020, en
el cas dels Micro-curts, o INSCRIPCIÓ CURTMETRATGE 2020, en el cas de
treballs de més de 2 minuts.
B) A través de www.clickforfestivals.com o www.festhome.com, seguint els criteris
sol·licitats. En el cas de postulació per plataformes digitals, l’ acceptació d’aquestes
bases es donarà per confirmada en el moment de la inscripció.

Bases reguladores de BFF 2020

Pàgina 2 de 4

BRAIN FILM FEST 2020
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA SOBRE EL CERVELL
BASES REGULADORES

Setè. Dates de la convocatòria.
La convocatòria al Premi Solé Tura s’obre divendres 31 de maig de 2019.
La data límit per la recepció de curtmetratges serà divendres 29 de novembre de 2019,
a les 23:59.
La data límit per recepció de Micro-curts serà el 27 de desembre de 2019 a les 23:59h.

Vuitè. Jurat del Premi Solé Tura.
Al tancament de la presentació de treballs, un comitè de selecció escollirà les obres
finalistes.
El jurat, el formaran tant persones de l’àmbit científic, com professionals de la producció
cinematogràfica. La decisió del jurat serà inapel·lable.
Pel fet de concursar, els participants renuncien a qualsevol impugnació o acció en contra
d’aquestes bases. La resolució del jurat i la votació del Premi del Públic i del Premi
Micro-curts es comunicaran públicament en l’acte de lliurament de premis, durant el BFF
2020, que tindrà lloc entre el 19 i el 22 de març del 2020 a Barcelona.
El lliurament de premis es farà presencialment o per delegació del propi premiat. En
cas d’absència no justificada a la gala i de no haver delegat la representació, no es
lliurarà el premi al guanyador, passant l’import a la dotació dels premis de l’any següent,
excepte en el cas del premi del públic que no comporta dotació econòmica.

Novè. Premi Micro-curts online 2020
El premio per Micro-curts està orientat a promoure la producció d’estudiants d’escoles
de cinema, professionals i particulars que desitgin donar a conèixer els seus curtmetratges, no més antics de 2018, i amb una durada màxima de 2 minuts. Cal que el
tema dels Micro-curts estigui relacionat amb: “les condicions dels cervell”.
Els Micro-curts finalistes es pujaran a la pàgina web www.brainfilmfest.com i es podran
votar en la mateixa plataforma a partir del 10 de gener de 2020. El tancament de la
votació on-line serà el dia anterior a l’inici del festival.

Desè. Dotació del Premi Solé Tura.
El Premio Solé Tura distingeix tres premis:
-

Primer Premi, dotat amb la quantitat de 1.500,00 €
Segon Premi, dotat amb la quantitat de 1.000,00 €
Tercer Premi, dotat amb la quantitat de 500,00 €

A l’edició de 2020 s’atorguen dos premis del públic:
Premi del Públic: Entre tots els treballs seleccionats per la secció oficial, d’entre 2 i 20
minuts, s’atorga el Premi del Públic, votat presencialment a la sala de projecció.
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Premi Micro-curts on-line Per curts inferiors a 2 minuts, el Premi del Públic Micro-curts
es vota on-line i està dotat amb la quantitat de 500,00 €.
Cap dels premis anteriors pot ser declarat desert.
Les quantitats dels premis amb dotació econòmica estan subjectes a les retencions de
l’IRPF vigent.
L’acceptació del premi implica la cessió dels drets de difusió de l’obra durant el termini
d’un any i comporta la divulgació del treball guanyador. Passat aquest termini, la persona
que inscriu l’obra la podrà distribuir pel seu compte, sempre fent constar que l’obra ha
estat guardonada amb el X Premi Solé Tura.
En el cas de què la persona que inscriu l’obra no indiqui explícitament el contrari, la
organització del BFF Premi Solé Tura es reserva el dret de fer us del treball presentat,
per un any a partir de la clausura del BFF, a efectes de difusió als canals que es
considerin oportuns, amb finalitats no comercials. Els curtmetratges entren a formar part
de la base de dades de BFF, tot i què no es realitzarà cap activitat de difusió sense el
permís de la persona que inscriu l’obra audiovisual.
__
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