Nota de Premsa

Creu Coberta celebrarà el 2n Concurs de Curts sobre comerç
L’associació de comerciants repartirà 3000 euros en premis i l’Hermes del comerç
Silvia Munt, Manolo García, Xavier Bru de Sala formaran part del jurat
Els propers dies 19. 20 i 21 de desembre, els aficionats al cinema estan convocats a rodar un
curtmetratge a Creu Coberta. El concurs està obert a tothom, professionals o amateurs a qui
agradi el cinema. Al jurat hi ha noms com Silvia Munt, Manolo García, Xavier Bru de Sala,
Clàudia Cos o Dafnis Balduz, entre d’altres. Els participants podran enregistrar el curt amb
qualsevol aparell, des d’una càmera sofisticada a un telèfon mòbil. El dia 29 se’ls facilitarà un
sobre amb les localitzacions, a l’entorn de Creu Coberta, on hauran de gravar algunes de les
escenes del curtmetratge que considerin. A més, a tots els equips que es presentin se’ls lliurarà
una paraula clau – la mateix per tots – que haurà d’inspirar el contingut del concurs.
Els equips disposaran de 72 hores per idear, enregistrar, editar i presentar el curtmetratge.
Tots ells convertiran Creu Coberta i els nostres comerços i entorns en un gran plató
cinematogràfic, on els creadors podran esplaiar-se rodant les seves històries, i adaptant-les als
paràmetres del concurs. L’any passat s’hi van presentar equips molt diversos, i els curts –que
encara es poden veure al web van tenir molts visionats.
El guanyador s’endurà el Premi Hermes del comerç, una estatueta creada per l’artista
Pessarrodona. I a més, de moment ja hi ha un premi econòmic de 3000 euros per als
guanyadors. Un cop rodats, els curts concursants es podran veure a la pàgina web del concurs
www.creucobertashopping.com/curts i tothom podrà participar, escollint i votant el curt que
més els agradi, per a donar-li el premi del públic. Durant aquells dies, i fins la cerimònia de
lliurament de premis, que serà el 16 de gener al teatre de l’escola Joan Pelegrí, es podrà votar
pels premis del públic. Aquell dia, enmig d’una gala d’entrega dels premis del Concurs, els
guanyadors rebran l’Hermes del comerç i el reconeixement del sector.
Segons Joan Riedweg, el Concurs de Curtmetratges de Creu Coberta “vol, a més, ajudar dos
sectors que els darrers anys han patit especialment la crisi, el sector del cinema i el comerç i
les petites botigues i establiments del nostre barri. L’aliança estratègica entre cultura i comerç,
en aquest cas a través del cinema, ha de ser un punt més per poder sortir-nos-en.”
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