
 
 

IV Concurs d’Espots Publicitaris contra la discriminació en salut 
mental: “Busquem idees que moguin consciències” 

 
 
El Concurs d’Espots Publicitaris ESPOT, organitzat per Obertament, es projecta com una 
iniciativa de participació de tota la societat per tal de sensibilitzar a la població contra 
l’estigma, els prejudicis i la discriminació de les persones amb trastorn mental, a través del 
llenguatge audiovisual i publicitari. 
 
 

BASES 

 
I. Participació 
 
Amateur:  
Podran participar en aquesta categoria totes les persones majors d'edat que ho desitgin, de 
manera individual o com a grup/entitat. Queden exclosos els professionals i estudiants de 
l’àmbit del cinema i la publicat. 
 
Professional:  
Podran participar en aquesta categoria els estudiants i professionals de l’àmbit del cinema i la 
publicitat, a nivell individual o en grup. 
 
 

II.  Tema i objecte 
 
Els espots s’han de centrar en sensibilitzar a la població contra l’estigma, els prejudicis i la 
discriminació en salut mental, que massa sovint associen salut mental a violència, a malaltia no 
gestionable i imprevisible, a incapacitat, a problema sense solució, a psiquiàtric i a 
confinament, entre d’altres, i que impedeixen la normalització i la integració de les persones 
amb trastorn mental a la nostra societat. 
 
L’organització es reserva el dret de descartar aquells espots que no s'adeqüin a aquesta 
temàtica. 
 
Els espots han de ser creats en els següents tipus de producció videogràfica: filmació, 
animació, documental, stop-motion. La creativitat és totalment lliure. 
 
 

III.  Requisits dels vídeos 
 

 Cada participant podrà enviar només 1 espot 

 La durada de l’espot no pot ser superior a 45” 

 Els espots tindran una mida màxima de 60 MB  
 



 
 
Qualsevol espot que no estigui dins dels paràmetres de durada i mida podria ser 
automàticament descartat. 
 
Els espots s’hauran d’enviar en suport CD o DVD i en els següents formats: WMV, AVI, MOV o 
MPEG (MPG). 
 
Cada espot haurà d’incloure una careta inicial sobre fons negre o blanc amb el títol de l’espot i 
una careta final en la qual s’inclogui el logotip blanc d’Obertament i la seva pàgina web.  
Descarregar careta 
 
El material presentat haurà de ser totalment original. Quedaran exclosos els espots que 
continguin qualsevol tipus de material audiovisual subjecte a drets d’autor. 
 
En cap cas els espots poden incloure imatges o missatges de caràcter vexatori o racial, ofensiu 
o degradant pel que fa a persones, col·lectius, animals, entitats i creences, reservant-se 
l’organització la possibilitat d’excloure a aquells treballs que, segons el seu criteri, no respectin 
aquesta condició. 
 
 

IV. Lliurament dels espots 
 

Una vegada oberta la convocatòria, els participants hauran de registrar-se al formulari que 
trobaran a la pàgina web de l’organització:  
www.obertament.org/concursespot.html 
 
Aquest registre indicarà que la persona o l’entitat té la voluntat de participar però en cap cas 
serà vinculant. No s’acceptaran espots que no s’hagin registrat al formulari prèviament. 
 
La data límit de registre al formulari serà el 31 de gener de 2013 i la data límit per a la recepció 
dels ESPOTS és el 18 de febrer de 2013. 
 
Els espots s’hauran de lliurar en dos sobres tancats, amb els següents continguts: 
 

Sobre A: 
CD o DVD amb funda que inclogui el títol de l’espot però en cap cas s’ha d’anomenar la 
persona o l’entitat ni la població, ni en la funda ni en la galeta. 
Indicar la categoria: Amateur o Professional  
 
Sobre B:  

 Un full amb el nom de la persona o entitat i el títol de l’espot 

 Fotocòpia del DNI de la persona o NIF de l’entitat 

 Nom de la persona responsable 

 Telèfon i correu electrònic de contacte 
 
 
 
 
 

http://www.obertament.org/images/careta_obertament.pdf
http://www.obertament.org/concursespot.html


 
 
 
El sobre A més el sobre B, s’hauran d’enviar dins d’un altre sobre a: 
 
Albert Moreno 

RDC comunicació i publicitat  

Gestió i coordinació del IV Concurs ESPOT  

Ctra Antiga de Matarò, 20 local 5  

08005 Barcelona  
a/ persona de contacte RDC 
 
 

V. El jurat 
 

El jurat estarà integrat per persones vinculades al món de la salut mental, professionals del 
sector del cinema i la publicitat i persones implicades en projectes contra la discriminació. 
 
 

VI. Els premis 
 

 Premi “Amateur” dotat amb 1.000 € 

 Premi “Professionals” dotat amb 1.000€ 

 Premi “Obertament a la millor idea” dotat amb 2.000 € 
 
El guanyador del premi Obertament serà seleccionat entre tots els espots rebuts en ambdues 
categories. 
 
A més del premi econòmic, la idea de l’espot guanyador del Premi Obertament serà utilitzada 
per a la propera campanya de conscienciació d’Obertament.  
 
Amb l’acceptació del premi Obertament, la persona o entitat guanyadora cedirà tots els drets 
intel·lectuals de l’espot presentat per a la realització de la campanya.  
 
L’organització es reserva el dret d’establir altres categories de premis si és considerés oportú.  
 
 

VII. La gala de lliurament de premis 
 

Pròximament l’organització anunciarà la data i el lloc de la Gala de lliurament de premis del 
Concurs ESPOT a la pàgina web d’ Obertament i directament ho comunicarà a tots els 
participants per tal de que puguin assistir i recollir el premi en cas de que hagin estat 
guanyadors. 
 
En la gala, tots els assistents tindran l’oportunitat de votar entre tots els espots presentats en 
els dues categories i l’espot guanyador tindrà un Premi Especial del Públic.  
 
 
 



 
 
 

VIII. Els drets d’autor 
 

Els autors, simplement pel fet de presentar-se, cedeixen a l’organització del Concurs, de forma 
gratuïta i per temps il·limitat, els drets d’exhibició de les obres seleccionades, comunicació 
pública i divulgació, reproducció directa o indirecta, comercialització o explotacions 
secundàries derivades de la difusió del Concurs. Sempre que la difusió es faci sense ànim de 
lucre i amb finalitats de sensibilització, conscienciació ciutadana o captació de fons per als 
projectes de l’associació Obertament. 
 
Obertament no tindrà l’obligació d’informar del nom de l’autor en cada una de les possibles 
reproduccions de l’espot. 
 
 

IX. Els drets d’imatge  
 

Cada persona o entitat participant es responsabilitzarà d’obtenir el consentiment pels drets 
d’imatge de les persones que surtin en l’espot i en cap cas serà responsabilitat de 
l’organització del Concurs. 
 
El representant serà responsable de garantir que tots els participants són majors de 18 anys i 
que les persones que apareixen a l’espot han donat el seu consentiment voluntàriament i han 
autoritzat la captació de la seva imatge, veu i la cessió dels corresponents drets de propietat 
intel·lectual i dades personals sense límit territorial i per temps indefinit. 
 
 

X. Drets de l’organització 
  

L’organització del Concurs es reserva el dret de resoldre qualsevol incidència no recollida en 
les bases o de declarar deserts els premis. 
 
Els guanyadors autoritzen a l’organització a reproduir, utilitzar i difondre el seu nom, cognoms, 
imatge i veu en qualsevol activitat publicitària i/o promocional que estigui relacionada amb el 
Concurs i en qualsevol mitjà inclòs Internet. Aquestes activitats no confereixen cap dret de 
remuneració o benefici algun que no sigui el del premi guanyat conforme a aquestes bases. 
 
El representant a tots els efectes és la persona que aparegui al formulari d’inscripció com a 
“persona responsable”. 
 
Totes les obres presentades seran penjades a internet i l’organització farà un reportatge de la 
Gala. A més, es convidarà als mitjans de comunicació perquè facin els seus propis reportatges 
del Concurs. Participar en el concurs implica la total acceptació d’aquestes bases. 
 
  



 
 
 

XI. Protecció de dades 
 

L’organització del Concurs informa que, a efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 
Protecció de Dades de caràcter personal, les dades que es demanen per presentar-se al 
Concurs seran incloses en els fitxers propietat d’Obertament i seran recollides en un fitxer 
propietat de l’Associació Obertament  
 
Aquestes dades de contacte podran utilitzar-se per informar sobre projectes i activitats 
d’Obertament per la lluita contra l’estigma en salut mental. sobre aspectes relacionats amb la 
salut mental i desenvolupar els serveis que presten les entitats així com justificar davant 
l’administració les actuacions realitzades. 
 
Es podrà exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició, així com revocar en 
qualsevol moment el consentiment prestat, comunicant-ho per escrit a Obertament, 
Associació Catalana de Lluita contra l’Estigma en Salut Mental c/Berguedà, 9-11 ent. 08029 
Barcelona. 
 
El fet de presentar-se al concurs i facilitar les dades a l’organització implica que està assabentat 
i conforme amb l’exposat en els apartats anteriors i que consenteix i autoritza expressament a 
Obertament a que tractin les seves dades personals. 
 
Per a més informació sobre el lliurament dels espots contactar amb: 
 
Albert Moreno 
Coordinador del IV Concurs d’espots publicitaris ESPOT 

albert@rdcomunicacio.com  / T. 93 289 38 09 
 


