
 

 

 

SOMConfinats 

 

 

1. Descripció general 

El Festival de l’Audiovisual Català Som Cinema crea el certamen especial SOMConfinats 

per a treballs audiovisuals realitzats per la ciutadania en el període de confinament de 

la Covid19.  

La proposta s’obre a diferents inquietuds, reflexions, pensaments i visions sobre 

context actual, marcat pels efectes de l’emergència sanitària. 

 

2. Objectiu 

SOMConfinats té l’objectiu d’animar la creativitat audiovisual dels habitants de la 

ciutat i de les comarques de Lleida i oferir un espai on els seus treballs puguin ser 

visualitzats. 

A través d’aquesta activitat es volen potenciar valors socials i ètics i subratllar 

situacions que s’han generat en aquest context: la solidaritat, les relacions veïnals, els 

espais de socialització dels balcons, la recuperació d’espais dels habitatges, el 

pensament, la reflexió, l’aprenentatge, la creativitat... 

 

3. Destinataris  

El projecte està pensat per a tota persona d’arreu que hi vulgui participar. 

Està obert a totes les edats. Els menors hauran de tenir el consentiment dels seus 

representants legals. 

4. Ubicació  

El certamen s’enquadra en l’11 Festival Som Cinema de Lleida que se celebrarà 

l’octubre de 2020. 

 



5. Agenda 

Les bases es publicaran a l’abril i el termini de recepció de treballs finalitzarà el 15 de 
juny.  
 
El formulari d’inscripció estarà disponible al web: www.somcinema.cat. Caldrà enviar-

lo, juntament amb l’arxiu del curtmetratge, al correu: info@somcinema.cat. 

Durada dels curtmetratges: un màxim de 5 minuts. 

Els curtmetratges poden ser documentals o ficcions gravats dins els domicilis i en els 

espais annexes a l’habitatge. 

No es demana cap temàtica en concret. 

No s’acceptarà cap material audiovisual que atempti contra els drets de les persones.  

El format de gravació pot ser divers: mòbil, càmera, etc. 

La projecció dels curtmetratges presentats tindrà lloc dins de l’11 Som Cinema. 

6. Premi 

El Festival de l’Audiovisual Català Som Cinema atorgarà el premi SOMConfinats a un 

dels curtmetratges que es presentin.  

El guardó no té dotació econòmica. El premi està pensat com un reconeixement 

simbòlic al curtmetratge que el jurat consensuï. 

7. Jurat 

El jurat estarà compost per estudiants i professorat de l’àmbit audiovisual. 

http://www.somcinema.cat/

