BASES DEL CONCURS POSA’T A LA NOSTRA PELL- EDICIÓ JOVE
CONVOCATÒRIA 2019

1. Objecte de la convocatòria
Després de l’èxit de la fusió d’Arep i Inclús per realitzar plegats el concurs “Posa’t a la
nostra pell” des del 2018, enguany han decidit llençar una nova convocatòria adreçada
a entitats juvenils.
Posa’t a la nostra pell - Edició Jove, és un concurs de curtmetratges amateur on joves
d’entitats juvenils es posen a la pell de una persona amb problemàtica de salut mental i
realitzen un curt. Les obres seleccionades entraran a concurs i el guanyador es veurà
projectat durant l'Inclús, Festival Internacional de Cinema i Discapacitat de Barcelona
2019.
A més a més totes les entitats participants que vulguin rebran una xerrada de
sensibilització sobre Salut Mental a càrrec d’Arep, per conèixer millor aquesta realitat.
També usuaris de l’associació Arep podran ser assessors en primera persona de les
entitats participants, per tal de donar una imatge més ajustada a l’hora de l’elaboració
del curt.
Arep és una entitat sense ànim de lucre que neix l'any 1979 per cobrir la necessitat
d'atenció a persones amb problemes de salut mental a Barcelona.
La seva missió és la millora de les condicions de vida de les persones amb problemes de
salut mental, la seva integració en la societat i en el sistema productiu i la lluita contra
els tòpics i els perjudicis que, més que la malaltia mental en si, els acorralen i aïllen.
De l'entitat va néixer fa 8 anys el concurs "Posa't a la nostra pell" que vol donar a
conèixer, mitjançant el llenguatge audiovisual, les diferents diversitats funcionals que
existeixen i incentivar que des de les entitats animin a les persones a introduir-se en el
món audiovisual.
Inclús és un festival de produccions audiovisuals, tant documentals com de ficció,
centrades en la temàtica de la discapacitat. És una iniciativa de l'Associació Inclús,
organitzada per la productora audiovisual Fish Muvi.
Conjuntament tots dos projectes, volen sensibilitzar sobre les persones amb problemes
de salut mental entre la població juvenil. Encara avui existeix una gran desconeixença i
tothom és susceptible de patir un problema de salut mental tal com revelen les dades
oferides per organismes com la Organització Mundial de la Salut i la Generalitat de
Catalunya:
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Una de cada quatre persones experimentarà un problema de salut mental en algun
moment de la seva vida, segons l’Organització Mundial de la Salut.
El 23,7% de la població catalana de més de 18 anys presentarà un trastorn mental al
llarg de la seva vida, segons el Departament de Salut de la Generalitat.
El 15,2% de catalans presentaran un episodi de depressió major al llarg de la seva vida,
segons el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

La 7a edició d'Inclús, Festival Internacional de Cinema i Discapacitat de Barcelona, se
celebrarà del 26 de novembre a l'1 de desembre del 2019.
Hi haurà un curt guanyador de Posa’t a la nostra pell – Edició Jove, que es donarà a
conèixer a la gala de cloenda de l'Inclús, que es durà a terme l'1 de desembre del 2019.
Se li entregarà una estatueta. Totes les entitats participants rebran un diploma de
participació.
Aquest guanyador estarà seleccionat per representants de l’associació Arep i Inclús i
representants del Consell Nacional de Joventut de Catalunya.

2. Requisits dels participants
Els participants han de ser entitats juvenils del tercer sector: associacions, fundacions,
organitzacions sense ànim de lucre, etc o grups de joves o joves d’entre 14 a 30 anys.
S’haurà d'assignar una persona com a responsable/portaveu únic en representació de
l’associació o grup.
El responsable haurà d'haver nascut abans del 31/12/2001.

3. Inscripció de les obres
Cada entitat participant aportarà un curtmetratge sobre un tipus de trastorn de salut
mental que li haurà estat assignada un cop feta la inscripció. Aquesta inscripció inicial es
fa enviant un email amb les dades de l'entitat i responent a les següents preguntes a:
participa@inclus.cat

Les dades i preguntes a enviar són:
- Nom entitat o grup
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- Nom i cognoms responsable
- Data de naixement responsable
- Email responsable
- Telèfon de contacte responsable
- Voleu rebre una xerrada sobre Salut Mental per part de l’associació Arep?
- Voleu que un usuari jove de l’associació Arep col·labori en la realització del
curtmetratge?

S’admetran tots tipus de gèneres.
Un cop realitzada la inscripció l’entitat es compromet a participar al concurs.
Uns dies després de realitzar la inscripció, l’entitat rebrà via correu electrònic el tipus de
trastorn de salut mental que li hagi estat assignada.
És permès el lliurament de més d’un treball per entitat.
Els treballs entregats a concurs podran ser utilitzats per Arep i Inclús, amb finalitats
socio-educatives.
La durada màxima de cada curtmetratge serà de 2 minuts. No s’admetran a concurs
aquells que no s’ajustin al temps establert.
Per a la inscripció de les obres s’hauran de realitzar dos passos:
1. Enviar el video per wetransfer a participa@inclus.cat
2. Enviar el link del wetransfer amb el nom de l’entitat i el responsable al assumpte
del email a participa@inclus.cat
La inscripció és gratuïta.

4. Característiques de les obres i suport tècnic:
Es prioritzarà el missatge per sobre de la qualitat tècnica del curtmetratge.
El participant assegura que el film presentat és original i inèdit i no està subjecte a
contractes, cessions o llicències a tercers de drets d'autor o propietats intel·lectuals o
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altres drets, excepte els propis de l'autor. El festival s'eximeix de responsabilitats en
aquest cas.
Amb la inscripció al concurs, l’entitat assegura cedir tots els drets d’imatge de totes les
persones que apareguin a l’obra audiovisual.
Inclús s'encarregarà de realitzar l'audiodescripció i la subtitulació per a persones sordes
de les obres. Per facilitar aquesta feina, és imprescindible que, juntament amb el vídeo,
s'adjuntin en un word els diàlegs de la peça.
Es pot fer us de l'email participa@inclus.cat per resoldre dubtes tècnics o altres qüestions
en qualsevol moment del procés.

5. Dates
La data límit per a la inscripció al concurs és el dia 31 de juliol de 2019.
La data límit per a l’entrega de les obres audiovisuals és l'21 d’octubre de 2019.
Els vídeo guanyador es projectarà durant la setmana de l'Inclús, del 26 de novembre a
l'1 de desembre de 2019 a CaixaFòrum de Barcelona. Es realitzarà un avís previ a totes
les entitats i es donaran invitacions per assistir-hi.
El nom dels guanyador es donarà a conèixer a la gala de cloenda del Festival, l'1 de
desembre a les 20h a CaixaFòrum de Barcelona, i es donaran invitacions per assistir-hi.

6. Contacte
Per a consultes relacionades amb les bases i/o el procés d'inscripció:
participa@inclus.cat
Assessorament sobre salut mental: dpalacios@arep.cat

