
 
 

 

     

BASES DEL CONCURS AUDIOVISUAL DE “BTrailers” 
 

El Consolat  General de l’Uruguai a Barcelona, l’Ajuntament de 
Premià de Mar i la llibreria Vapor Vell de Premià de Mar 
juntament amb la Fundación Mario Benedetti (de Montevideo) 
organitzen un concurs de BTrailers. 
 
El Btrailer és una composició audiovisual que té per objectiu 
promocionar la figura de Mario Benedetti a través de treballar en 
base a una de les seves composicions, siguin els seus treballs de 
novel·la, de poesia o textos musicalitzats de la seva obra en 
general. 
 

Qui hi pot participar? 
 
Totes aquelles persones que viuen a Catalunya. 

S’estableixen dues categories:  

 

- Categoria juvenil: persones menors de 18 anys 

- Categoria adulta: persones de 18 anys o més 
 

Què cal presentar? 
 

- El BTRailer s’ha d’enviar per correu electrònic a l’adreça següent: benedetti@premiademar.cat 
 

- El correu electrònic ha de contenir: 
 

Assumpte: Títol de l’obra 
 
 Cos del missatge 

o Nom i cognoms 
o DNI 
o Edat del participant 
o Adreça i població 
o Telèfon de contacte 
o Enllaç des d’on es visualitza el BTrailer 

 
- La durada dels BTRailers no pot ser superior a dos minuts i es poden realitzar amb tot tipus de 

dispositius digitals com càmeres, telèfons, etc. 
 

Quan es pot presentar? 
 
Els Btrailers es poden presentar des del 18 de setembre fins al 18 d’octubre de 2015. 
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Jurat 
 
El jurat està constituït per un representant de cada institució: 

- Per part de l’Ajuntament de Premià de Mar:  Maribel del Molino, directora de la Biblioteca 
Municipal Martí Rosselló; 

- Per part del Consolat General de l’Uruguai a Barcelona: Sylvia Roig, agregada cultural  i cap de 
gabinet; 

- Per part de la Fundació Mario Benedetti: Ricardo Casas, integrant del Consell Directiu de la 
Fundació, director del documental Palabras verdaderas i director dels Festivales 
Internacionales Divercine y Atlantidoc d'Uruguai; 

- Per part de la Llibreria Vapor Vell:  Martí Sala, cineasta 
 
Premis 
 
Hi ha un premi per cada categoria. 
Els premis són un lot de llibres lliurat per la Llibreria Vapor Vell de Premià de Mar amb el suport del 
Grupo Editorial Randomm House. 
 
Preselecció i lliurament dels premis 
 
El jurat realitzarà una preselecció dels 5 millors treballs de cada categoria, la qual serà comunicada el dia 
23 d’octubre pels mitjans de difusió de les institucions participants.  
El dia 30 d’octubre, a la Biblioteca Municipal Martí Rosselló, es farà un passi dels vídeos finalistes i es 
lliuraran els  premis. 
 

Altres disposicions 
 
Els vídeos premiats quedaran, a tots els efectes, propietat dels organitzadors així com els  drets  de 
publicació i els de reproducció en qualsevol format.  
 
Els vídeos guanyadors passaran a formar part de l'arxiu de la Fundació Benedetti de Montevideo. 

 
Totes les persones participants en aquest concurs, tinguin l’edat que tinguin, poden ser fotografiades. 
Els organitzadors poden fer ús d’aquestes fotografies per publicitar i difondre l’acte sense necessitat de 
cap tipus d’autorització prèvia. Els noms i les fotografies dels participants poden sortir publicats a la 
premsa i altres mitjans de comunicació. 

   
El fet de concursar suposa l’acceptació implícita d’aquestes bases. 
 

 


