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Arrenca el Xè Festival de Clipmetratges!
Mans Unides engega una nova edició del concurs audiovisual defensant la igualtat
entre homes i dones
23 Octubre, 2018 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Mans Unides engega una nova edició del Festival de Clipmetratges. Ja fa 10 anys que
l’ONG organitza aquest concurs de vídeos d’un minut. Enguany, l’objectiu continua sent
vetllar pels Drets Humans. Mentre que en les darreres edicions es va treballar l’aproﬁtament
dels aliments, ara es posa l’accent en la igualtat entre homes i dones.
El Festival de Clipmetratges, en efecte, és una activitat d’Educació per al Desenvolupament.
Així doncs, té com a objectiu promoure, fonamentalment entre els joves, la consciència social
i el compromís.
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i dones.
Ruta 2: Mostra accions o iniciatives que marquin el camí per aconseguir una autèntica
igualtat entre homes i dones.

Terminis i jurat
Per a la Categoria Escoles, el termini de presentació de vídeos comença l’11 d’octubre de
2018 ﬁns el 8 de febrer de 2019. D’altra banda, per a la Categoria General, tindràn
ﬁns dijous 11 de abril de 2019
Consulta aquí les Bases de la Categoria Escolar de Clipmetratges 2018-2019, o descarregate-les aquí.
Respecte el jurat, la presidenta del jurat per a ambdues categories serà la cineasta Patricia
Ferreira. Aquí pots consultar la composició del jurat.

Premis
Gràcies a la col·laboració del Santander, els guanyadors dels Primers Premis de la Categoria
Escoles podran gaudir d’un campament de cinc dies amb tallers audiovisuals per a tota la
classe.
Consulta aquí la resta de premis de la Categoria Escoles.
La persona guanyadora del Premi al millor clipmetratge viatjarà, també, amb la col·laboració
de Santander. En aquest cas, comptara amb 10 dies a un país d’Amèrica Llatina, per conèixer
alguns dels projectes amb que col·labora Mans Unides. Podrà rodar el seu propi curtmetratge
documental amb el suport de la directora de cinema Patricia Ferreira, presidenta del Jurat.
Aquí pots informar-te de la resta de premis de la Categoria General.
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