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Most és un esdeveniment anual d’abast
internacional que recull la millor
producció audiovisual relacionada amb
la cultura de la vinya, del vi i del cava.
Del 7 al 17 de novembre, al Penedès; i
del 27 de novembre a l’1 de desembre, al
Priorat, se celebrarà la novena edició del
festival, amb un ampli ventall d’activitats
cinematogràfiques i vitivinícoles.
9a edició

Festival
Internacional
de Cinema
del Vi i el Cava

Secció competitiva Collita 2019
La secció competitiva Collita 2019 està oberta a qualsevol obra audiovisual
de qualsevol nacionalitat que tracti sobre el món del vi i del cava des de
qualsevol vessant (promocional, artística, pedagògica, turística, científica,
documental, narrativa, etc.).
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Premis
•

Gran Premi del Jurat. Dotació econòmica de 3.000€.

• Premi Vi Català al millor treball audiovisual que expressi els valors dels
vins de qualsevol de les denominacions d’origen dels territoris de parla
catalana. Dotació econòmica de 1.500€
•

Premi projecció internacional al treball que millor fomenti la projecció
internacional del vi o el cava. Dotació econòmica de 1.500€.

•

Premi projecció internacional al treball que millor fomenti la projecció
internacional del vi o el cava. Dotació econòmica de 1.500€.

•

Premi al millor treball de ficció.

•

Premi al millor treball documental.

•

Premi Arrels al treball que millor mostra els valors del territori vitícola
que es presenta.

Als premis amb dotació econòmica se’ls aplicaran els impostos segons la
legislació en vigor. La resta de premis seran guardons.

Comitè de selecció
D’entre totes les obres inscrites, un comitè de selecció designat per
l’organització seleccionarà els treballs que es projectaran per entrar a
competició. La llista de seleccionats es podrà consultar al web del festival
un mes abans de l’esdeveniment.
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Jurat
Les obres seleccionades per participar al Most seran valorades per un jurat
format per professionals vinculats al món del vi i de l’audiovisual.
El jurat es reserva el dret a declarar desert qualsevol dels premis.
Les decisions del jurat seran inapel·lables.

Participació
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•

La inscripció al Most és gratuïta i estarà oberta fins al 15 de juliol de
2019.

•

La data de realització del treball audiovisual no pot ser anterior a l’1 de
gener de 2017.

•

Pot participar al Most qualsevol persona o entitat jurídica, de forma
individual o col•lectiva, sense cap límit d’edat.

•

S’hi pot participar amb més d’una obra.

•

Les obres poden haver estat exhibides i/o premiades en d’altres festivals.
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Idioma i subtítols
•

Les obres realitzades en altres idiomes que no siguin el català o el
castellà hauran d’estar subtitulades a l’anglès, al castellà o al català.

•

En cas de no estar subtitulada, cal adjuntar un llistat en format Word
amb els codis de temps i els diàlegs de l’obra en anglès, castellà o
català.

Per a més informació:
info@mostfestival.cat
www.mostfestival.cat

Format
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•

És requisit imprescindible per entrar a competició que les obres puguin
ser projectades en format digital de qualitat professional.

•

Davant de dubtes sobre el format, es recomana consultar a
l’organització (info@mostfestival.cat).

•

L’organització es reserva el dret a rebutjar una obra si considera que no
té les condicions tècniques adequades per a la seva exhibició pública.

Inscripció
La inscripció a Collita es farà mitjançant les plataformes de distribució que
treballen amb el Most.
•
•

CLICK FOR FESTIVALS (www.clickforfestivlas.com)
FEST HOME (www.festhome.com)

Per a més informació relativa a la inscripció, escriviu a:
info@mostfestival.cat

Despeses d’inscripció/enviament
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•

Les despeses d’inscripció mitjançant les plataformes, aniran a càrrec de
l’autor.

•

L’organització es farà càrrec de les despeses d’enviament i retorn de les
còpies que entrin a competició

Drets de l’obra
•
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El Most dóna per suposat que qui presenta una obra a concurs n’ostenta
els drets, per la qual cosa els participants són els únics responsables en
cas d’incompliment d’aquest requisit.

Utilització de les imatges
Per a més informació:
info@mostfestival.cat
www.mostfestival.cat

•

En cas que no s’indiqui el contrari per escrit, l’organització podrà
utilitzar fins a un minut d’imatges de les obres seleccionades per a
finalitats de comunicació i promoció del festival.

•

Si l’obra és proclamada guanyadora, el Most es reserva el dret d’exhibirla als festivals adherits a la Xarxa de Festivals i Mostres de Cinema
organitzats per Cine Clubs de Catalunya, exhibir-la amb finalitats
educatives sense ànim de lucre i d’incloure-la en un DVD recopilatori.

•

Així mateix, el Centre de Documentació VINSEUM (Museu de les
Cultures del Vi de Catalunya) guardarà una còpia de les obres
seleccionades amb l’única finalitat de ser consultades individualment a
les seves instal•lacions.

La inscripció al festival implica l’acceptació total d’aquestes bases.
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