BASES DEL 1er CONCURS UNIVERSITARI DE GUIONS DOCUMENTALS:
“Universitat, drogues i joves”

1. CONVOQUEN

El projecte En Plenes Facultats de la Fundació Salut i Comunitat en col·laboració amb l'Agència de Salut
Pública de Catalunya convoquen el primer Concurs Universitari de guions documentals; “Universitat,
drogues i joves”.
En Plenes facultats (EPF) és un projecte, que sorgeix l’any 1.999, basat en la formació d'una xarxa d'agents de
promoció de la salut dins de cada universitat els quals s'encarreguen d'organitzar activitats i campanyes
d'informació i sensibilització, dirigides a difondre informació i formació útil, adaptada a la realitat universitària per
a què finalment cada persona pugui prendre decisions informades pel que fa al consum de drogues.
Durant el curs acadèmic 2013 – 2014, l’EPF convoca el primer Concurs Universitari de guions documentals;
“Universitat, drogues i joves” basant-se en la metodologia d'educació entre iguals utilitzada històricament en el
projecte, amb la intenció d'involucrar als/les estudiants universitaris/as en la creació de missatges preventius,
adaptats a les seves realitats i contextos mitjançant la utilització de mitjans audiovisuals, ja que els mateixos
actuen com a constructors i mediadors entre la població i la realitat que gira entorn del fenomen de les drogues.
Concebem als/les joves com a part activa de la societat, per tant la seva col·laboració és necessària per a la
construcció de respostes a fenòmens socials tals com el consum de drogues. Amb el concurs es pretén fugir del to
paternalista d'algunes campanyes que suposen una intrusió en els estils de vida dels joves i advocar al “ser
responsable” dels mateixos.
2. TEMÀTICA DEL CONCURS
Es defineixen com a guions documentals aquells guions audiovisuals que, sense utilitzar la ficció com a fi, serveixin
d'instrument per a l'escrutini de l'entorn i l'organització de la vida, així com els que investiguin en el tractament
creatiu de l'actualitat.
En el cas concret d'aquest concurs el tema se centrarà en continguts vinculats amb el consum de drogues, el mitjà
universitari i els/les joves i com es relacionen aquestes tres variables.
El desenvolupament és lliure. S'admetran en els guions recreacions, posades en escena, utilització de personatges
majors d'edat i elements de ficció, sempre que es respectin l'estructura de documental i l'objecte del concurs.
3. PARTICIPACIÓ
Podran participar estudiants universitaris/es matriculats/des en algun grau, postgrau o màster de les
universitats catalanes.
Per participar és necessari assistir a una sessió informativa (briefing) en la qual es treballaran conceptes bàsics
sobre la temàtica del consum de drogues amb la finalitat de facilitar coneixements, eines i directrius útils i
necessàries a l'hora d'abordar la creació del documental i per a la consecució dels objectius plantejats amb la
realització del mateix. A més de la sessió informativa els i les participants comptaran amb dues sessions
d'assessorament per part de professionals amb l'objectiu d'acompanyar-los en el desenvolupament del guió.
Les sessions informatives s'organitzaran depenent de les persones interessades a participar en el concurs. Els i les
interessats/ades hauran d'escriure un mail a epf@fsyc.org on se’ls informarà de les dates, lloc de realització i
passos a seguir per a la correcta participació.

4. PRESENTACIÓ

-

Els guions poden presentar-se en català o castellà.
Format: lletra Arial 11 i doble espai. L'extensió màxima serà de 30 minuts de visionat.
Para la seva posterior difusió a través de diferents canals Mass Media, seguint una estratègia transmedia, el
guió haurà de ser estructurat en, almenys, tres parts que puguin ser exhibides de forma autònoma.
Els guions hauran de ser originals i inèdits i no s'admetran aquells que hagin estat premiats en altres
concursos.
Els drets de propietat intel·lectual seran dels autors dels guions, que donaran la seva autorització, perquè la
Fundació Salut i Comunitat els difongui i projecti en aquells espais i activitats que considerin oportunes.
El guió ha d'arribar en format PDF, a la següent adreça de correu: epf@fsyc.org. Indicar en l'assumpte del
missatge; “Concurs de guions documentals”.

Adjuntar títol i sinopsi del documental.
Adjuntar biografia i/o CV de la persona o persones participants en el guió i dades personals (nom complet,
adreça, telèfon, data de naixement i DNI)
El termini de presentació serà el 9 de desembre a les 23.59 hores.

5. JURAT
El jurat estarà integrat tant per professionals i experts en la temàtica principal com en la tècnica utilitzada,
designats per la Fundació Salut i Comunitat. Les decisions del jurat seran inapel·lables.
La fallada del premi es farà públic a finals del mes de desembre de 2013. Si segons el parer del jurat no s'haguessin
presentat obres amb qualitat suficient, el premi podrà quedar desert.
6. PREMI
El premi consisteix en la producció i enregistrament del documental. Es comptarà amb la participació de
professionals del sector audiovisual, de la comunicació i de l'àrea de les drogodependències.
El documental es projectarà a nivell nacional, en diverses universitats que col·laboren amb el projecte En Plenes
Facultats i es distribuirà a través de diversos canals buscant sempre el major impacte possible.

7. ADMISSIÓ DE LES OBRES
L'organització del concurs es reserva el dret de no admetre a concurs aquells guions que no compleixin amb els
requisits tècnics o que es considerin no aptes amb l'esperit del concurs per diversos motius, com pot ser pel seu
contingut ofensiu.

8. ACCEPTACIÓ
La participació en el concurs implica l'acceptació de totes i cadascuna de les bases del mateix.
Quedarà fora del concurs qualsevol concursant que no compleixi amb la totalitat de les bases.

Qualsevol qüestió no contemplada en aquestes bases, serà resolta pel jurat i l'organització, que es reserva
el dret de modificar les presents bases o part d'elles.

PER A MÉS INFORMACIÓ

epf@fsyc.org
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