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L’ATM de l’Àrea de Lleida convoca la segona
edició dels Premis RECrea
L’Autoritat Territorial de la Mobilitat de l’Àrea de Lleida convoca el II Concurs de
Curtmetratges “RECrea, explica’ns la teva experiència de mobilitat” pel foment
del transport públic i la mobilitat sostenible, en el marc d'una nova edició de la
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2012.
Els Premis RECrea pretenen ser una trobada anual amb aquelles persones
sensibilitzades amb la mobilitat sostenible i a qui els agrada l’edició audiovisual
o posar-se davant de la càmera, un espai en el que tothom pugui pensar o
imaginar la mobilitat sostenible d'una manera participativa.
El concurs, que té dues categories, millor curt i millor guió, n’afegeix aqusta
edició una de nova, l’accèssit al millor curt d'animació. Es podrà crear una
història o videoclip d'animació amb temàtica de mobilitat sostenible, donant vida
a tot tipus d'objectes, maquetes, ninots, ja siguin articulats o de plastilina,
utilitzant la gravació de fotograma per fotograma.
La convocatòria està oberta a tothom. Els treballs hauran de tractar en forma
d’història breu, la mobilitat des de qualsevol perspectiva, com l’ús del transport
públic, de la bicicleta, del ferrocarril o dels sistemes de pagament, entre altres.
Els curts s’han de lliurar a l’oficina de l’ATM de l’Àrea de Lleida (Av. Lluís
Companys, 2 altell 1a) abans del 10 de setembre de 2012.
Per garantir la qualitat tècnica i artística dels treballs, l’ATM comptarà de nou
amb el suport i la col·laboració de la Universitat de Lleida mitjançant els
coordinadors de la titulació del Grau de Comunicació i Periodisme Audiovisuals
i els responsables de l’Aula Municipal de Teatre de Lleida.
Pel que fa als premis, i gràcies al patrocini de les empreses col·laboradores
Grup Telefonia i Comunicació i Cicles Fransi, se’n lliuraran quatre: 2
smartphones d’última generació, una bicicleta i abonaments mensuals amb
viatges il·limitats per a tots els finalistes.
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L’acte de lliurament de premis es farà en el marc de la Setmana de la Mobilitat
Sostenible que se celebrarà entre el 15 i 22 de setembre de 2012, amb la
projecció dels curts guanyadors.
El jurat comptarà amb la presència de dos membres vinculats professionalment
al món de la producció audiovisual i la interpretació: el cap d’unitat de
Comunicació Audiovisual de la Universitat de Lleida, Jordi Nieto, i el director de
l’Aula Municipal de Teatre de Lleida, Antonio Gómez.
L’ATM ha renovat el portal web www.atmlleida.cat/concurscurts estrenat en
la passada edició dels premis RECrea, on es poden consultar les bases del
concurs, els premis, els col·laboradors i la informació de l’edició anterior amb
un recull dels vídeos guanyadors i finalistes i les imatges de l’acte de lliurament
de premis del la primera edició.

5 de juny de 2012
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