
           
      
 

CONCURS VIC RAP-PROTESTA 
BASES 
Quines són les bases de  Vic rap-protesta? 

És un concurs que se celebra el dia 11 de desembre de 2021. 

El rap-protesta és la reclamació o expressió d’una queixa temàtica expressada 

amb rima i ritme. No cal que tingui música. 

 

Es podran enviar els temes de Rap-protesta per WeTransfer o myairbridge 

fins al dia 11 de novembre de 2021, amb el full d’inscripció emplenat. 
Recordeu que la inscripció en aquest concurs implica: l’acceptació de les bases 

i les decisions inapel·lables de l’organització, cessió de drets d’imatge i de 

reproducció durant el concurs i en l’entrevista posterior Vicmovimania. 

 

Què és un rap-protesta en LSC? 

La queixa, rima i ritme són els elements essencials.  

Pot ser l’adaptació d’un poema o text escrit en una altra llengua, però ha de 

tenir una rima. La rima és una configuració determinada que es fa present.  

També ha de tenir ritme: són repeticions amb una freqüència determinada de 

temps.  

El contingut ha de ser l’expressió d’una queixa o una reclamació entorn un 

tema o situació. 

El moviment de la càmera, muntatge o efectes especials i la música es 

consideren secundaris. 

 

Inscripció: 
Imprimiu la butlleta d’inscripció i cessió d’imatge i reproducció de l’obra per 

poder projectar el rap-protesta el dia 11 de desembre i posteriorment en 

l’entrevista vicmovimania. 

 

 



           
 

En cas que els participants siguin menors d’edat heu d’imprimir l’autorització de 

participació. També necessitareu fotos de les persones que actuen i dirigeixen 

el rap (mida DNI).  

Deseu-ho en pdf i envieu-ho per correu electrònic a cortomoviesvic@gmail.com 

abans del dia 11 de novembre de 2021. 

 

Com ho heu d’enviar i on? 
Envieu les fotos, el full d’inscripció i la cessió d’imatge, en pdf a 

cortomoviesvic@gmail.com 

Envieu el tràiler fals per WeTransfer o my airbridge abans de les 24h del dia 11 

de novembre de 2021 a cortomoviesvic@gmail.com. 

Confirmarem la recepció amb un màxim de tres dies laborables. 

 

Durada 
La duració del rap-protesta serà de mig minut i un màxim de minut i mig. 

 

Llengües 

El rap-protesta pot ser en LSC, o una altra LS i cal que sigui subtitulat, però es 

valorarà només la LS. 

 

Originalitat 
Els Rap-protesta es poden inspirar en altres obres o ser adaptacions però han 

de ser de creació original. No es permetrà la rèplica de rap-protesta aliens. 

L‘organització supervisarà i seleccionarà els rap-protesta segons un criteri de 

qualitat i idoneïtat. Recordeu que Vic rap-protesta és un festival pensat per a 

tots els públics. 

 

Quina és la data límit d’inscripció? 

El període de participació finalitzarà l'11/11/2021. 

El dia 30/11/2021 es publicarà la llista dels rap-protesta seleccionats. 

El dia 11/12/2021 es lliurarà el premi al millor rap-protesta. 



           
 

Premis:  
 Primer premi 250€ 

 Segon i tercer premi: regal sorpresa 

 

Formats admesos  
.MPG, .MP4, .MOV 

El format original de filmació és lliure, però es recomana treballar en HD 

(1920x1080) 

 

 

Un mateix director pot enviar 2 rap-protesta? 

Només pot participar-hi 1 director amb 1 rap-protesta. 

 

Assistència a l’acte de premis  
És imprescindible l’assistència dels participants el dia de la recollida del premi.  

Com a mínim, un membre de l’equip ha d’assistir a l’acte de l'11 de desembre 

de 2021. 

 


