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1r concurs de curtmetratges sobre el
lideratge femení

Qui som Womup?
Womup és un grup de dones empresàries i executives, unides per uns valors i objectius comuns missió de la
qual es potenciar el lideratge de les dones al món empresarial, contribuint a l’evolució social i econòmica.
La nostra visió és ser una xarxa de dones empresàries i executives, un referent de suport a les dones al món
empresarial per al desenvolupament actiu d’una societat amb igualtat d’oportunitats que potenciï el talent.
La fundació de l'agrupació Womup, neix impulsada per un grup d’empresàries que es coneixen a través d'un
programa de formació impartit per IESE Business School i organitzada por Barcelona Activa en 2013, dirigida
únicament a dones amb una clara aposta per el creixement empresarial. Durant aquests mesos es posen de
manifest interessos comuns, sinèrgia, amistat i sobretot una gran inquietud per formant-nos i en treballar per
millorar la situació de la dona emprenedora a la nostra societat.

Que és Womaction?
Womaction es el 1r concurs de curtmetratges on l’únic fil conductor es el lideratge femení en tots el àmbits de
la vida professional i personal. Per lideratge femení ens referim al procés pel qual les dones, en un context on
estan desfavorides per les barreres estructurals de gènere, adquireixen o reforcen les seves capacitats,
estratègies i protagonisme, tant individualment com col·lectivament, per aconseguir una vida autònoma en la
qual poden participar, en termes d'igualtat d'accés als recursos, reconeixement i presa de decisions.
El concurs es convoca amb l’objectiu de :
•

Visibilitat: Enfortir la visibilitat del paper de la dona en el diferents àmbits de la societat, especialment
en el món laboral.

•

Conscienciació: Sensibilitzar sobre la discriminació que pateixen algunes dones al intentar accedir al
mercat laboral així com a posicions de pressa de decisions en entitats públiques i privades.

•

Trencar estereotips: Utilitzar un medi digital per accedir a les noves generacions i trencar estereotips
de gènere des de petits/es.
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Bases del 1r concurs de curtmetratges sobre el lideratge femení
Els pilars on descansen les bases del projecte s’estructuren dins els valors de l’associació així com dins els
Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030 de la ONU, concretament sobre l'objectiu 5 (Igualtat de gènere).
1. L’objecte
L’objecte d’aquestes bases és regular i fixar els criteris i el procediment de concessió del primer concurs de
curtmetratges sobre el lideratge femení que, promogut i organitzat per Womup en col·laboració amb Terrassa
City of Film UNESCO conclourà amb la projecció dels millors curtmetratges seleccionats com a finalistes i una
gal·la final de lliurament de premis per als curtmetratges guanyadors el dia 26 d’Octubre de 2020, al Cinema
Catalunya de Terrassa. La celebració serà oberta al públic en general.
2. Requisits del concurs
Participants : Amb independència del sexe , l’únic requisit és que els candidats siguin majors d’edat.
Temàtica: les obres presentades sempre hauran de seguir la temàtica de lideratge femení a la societat i tenir
una dona com a protagonista.
Idioma: indiferent català, castellà o anglès (obligat subtitulat en anglès).
Enregistrament: Resolució mínima / Format: 720pp; 16:9 i enregistrament lliure ( qualsevol dispositiu)/ Durada
màxima 15 min.
Gènere: Podran conviure obres de ficció, animació, documental, videoclip, experimental, videoart, etc.
Quedaran automàticament excloses les produccions que a criteri del jurat no siguin idònies per atemptar contra
els drets humans o no estiguin relacionades amb la temàtica proposada.
3. Valoració de les obres per categories
Els criteris de selecció de les obres guanyadores es basarà en què les obres hagin posat èmfasi al
desenvolupament del tema, guió i valors humans.
Premis per categoria: Millor pel·lícula i Millor guió i es valorarà la incorporació de premis especials addicionals
com Dones STEM.
4. Caràcter del premi
El premi té caràcter voluntari i eventual i es concedeix a criteri del jurat. En qualsevol cas i respecte de
cadascuna de les categories el Jurat podrà declarar desert el premi, així com declarar algun accèssit o menció
especial respecte d’alguna de les obres.
El premi serà la projecció a sala i un premi econòmic valorat en 1000€
Es valorarà la posterior projecció a sales de cinema.
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5. Jurat
Estarà format pels membres del Womup i professionals de la Taula Local de l’Audiovisual, que inclouen experts
en l’àmbit audiovisual i representants de l’Àrea d’Igualtat en institucions públiques qui complementen el
projecte en el desenvolupament de la temàtica de les obres. Cada membre del jurat donarà la seva puntuació
individualment i la suma total de tots els membres que el formen serà el valor definitiu.
La composició del jurat serà de 6 persones : dos representants de la Junta de Womup; 2 representants del sector
audiovisual i 1 representant de l’Àrea d’Igualtat.
6. Resolució
La decisió del jurat sobre la identitat dels finalistes s’informarà oportunament a la pàgina web de Womup Grup
(womupgroup.com) i es contactarà amb els finalistes un a un per comunicar-los la decisió. A la gal·la final, es
lliurarà el premi del guanyador en cada categoria. En qualsevol cas, les resolucions del jurat seran inapel·lables.
7. Com participar i fer la inscripció?
Les candidatures s'obriran als participants a finals de Febrer 2020 (Data a confirmar) i s'informaran a través de
la pàgina web de www.womaction.com . Per participar s’haurà d’enviar un email a través de Wetransfer
incloent l'arxiu del curt a l'adreça de correu womaction@womupgroup.com indicant, per a cada concursant,
les dades de:
• Nom i Cognoms
• DNI
• Telèfon de contacte
• Email de contacte
Data límit de lliurament d’obres: les 23:59 hores del 14 de setembre de 2020.
9. Acceptació de les bases i reserva de drets de reproducció
La lliure inscripció a Womaction implica:
a) L’acceptació plena d’aquestes bases reguladores.
b) L’autorització als membres de Womup per a la reproducció de les obres presentades en qualsevol format i
suport, presents o futurs, i a fer-ne comunicació pública per a fins no comercials, en activitats relacionades amb
aquest projecte o qualsevol altra que siguin realitzades pels membres de Womup.
c) De totes les obres que es presentin, l’autor/a cedirà al Grup Womup els drets de propietat intel·lectual
corresponents a explotació comercial, els patrimonials i divulgació.
10. Interpretació
L’òrgan competent per a l’atorgament dels premis, es reserva el dret a modificar les bases, interpretar-les i a
resoldre els dubtes o discrepàncies que sorgeixin en la seva aplicació.

