CONVOCATÒRIA ‘FOOD FILM MENU 2022’
Primer. Introducció
L’Associació Leader illa de Menorca, a partir del projecte “Suport a Menorca Regió Europea de Gastronomia
2022” i en col·laboració amb el Consell Insular de Menorca i la Fundació Foment del Turisme, i dins el marc
del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears, obre la convocatòria perquè tots i totes
aquells/es professionals del sector cinematogràfic, o bé, relacionats amb la producció i/o reproducció d’imatge
i so presentin les seves propostes per a representar a Menorca al concurs “Food Film Menú 2022”.
El certamen, promocionat per l’Institut Internacional de Gastronomia, Art, Cultura i Turisme (IGCAT), té com a
objectiu principal crear consciència sobre la importància de la diversitat cultural i gastronòmica com un pas
cap a la prevenció del canvi climàtic. D’aquesta manera, la finalitat és ressaltar les diferents cultures
alimentàries, enfortint el benestar de la comunitat menorquina. Per altra banda, també vol promocionar les
Regions Europees de Gastronomia, promoure els aliments locals i productes artesanals en l’àmbit
internacional i, per últim, animar a joves directors de cinema a convertir-se en ambaixadors de les seves
regions.
Actualment, i després de ser modificades a desembre de 2021 per part de IGCAT, les categories que
s’estableixen per aquest concurs a nivell internacional són sis. Tanmateix, Menorca Regió Europea de
Gastronomia es presentarà a les següents quatre:
-

-

-

-

Medi ambient, sostenibilitat i alimentació: es cerquen curtmetratges que destaquin els temes
ambientals, la preservació de la biodiversitat, els animals i plantes en perill d’extinció, les varietats
vegetals, la contaminació, el canvi climàtic, els plàstics i residus.
Experiències dels visitants relacionades amb l’alimentació: cada vegada més els visitants cerquen
experiències que van mes enllà d’un simple àpat. Les experiències sorprenents relacionades amb la
gastronomia regional son maneres poderoses de crear identitat.
Joves agricultors i pescadors: es pretén posar el focus en agricultors i pescadors que mantenen
mètodes tradicionals de per fer la seva feina. Es cerca donar veu al relleu generacional per tal
d’atreure a nous joves i ser per a ells uns referents.
Regions Europees de Gastronomia: cada regió te una única identitat la qual s’ha anat creant i
modelant a través del temps pel seus productes i receptes. Es cerca transmetre la tradició
gastronòmica, la identitat, les innovacions que ha sofert la cuina tradicional.

Tots aquells que presentin la seva proposta, tanmateix, no ho hauran de fer per una categoria en concret, sinó
que podran inspirar-se en alguna d’elles, si així ho desitgen. Igualment, el curtmetratge pensat, pot incloure
detalls de totes aquestes quatre categories, no essent excloents entre elles.
Segon. Objecte de la convocatòria
Es pretén que els participants presentin la seva proposta únicament mitjançant el guió i la sinopsi del
curtmetratge pensat. Així, no es cerca la creació i presentació d’una peça audiovisual completa, sinó que es
plasmi la idea original a través del guió de la peça pensada i d’una sinopsi de l’obra. Finalment, la peça
seleccionada i guanyadora de la convocatòria, seria la que es desenvoluparia comptant amb la dotació
pressupostaria que s’exposa en el següent apartat.
El participant que presenti el guió i la sinopsi a la convocatòria, haurà de presentar-se juntament amb una
productora, la qual desenvoluparia l’encàrrec. Cal dir que les productores poden presentar-se de manera

il·limitada amb tots els guionistes que així ho demanin.
Tercer. Premis
La convocatòria premiarà als tres millors guions presentats de la següent manera:
- 1er premi: el millor guió serà premiat amb 500,00€ (IVA a banda), a més del desenvolupament de
l’obra per la qual comptarà amb un pressupost de fins a 6.000€ (més IVA).
Amb aquest import, es podran finançar les següents partides: a) assistències tècniques necessàries
pel desenvolupament del projecte (honoraris dels professionals que hi intervenen), b) lloguer d’espais,
c) compra de materials no fungibles, d) despeses generals pròpies i intrínseques del projecte.
A la finalització del projecte, el o la guanyador/a haurà d’entregar la relació i els originals de les factures i els
justificants bancaris de pagament, a l’Associació Leader i una breu memòria del projecte en el format en el
qual l’associació ho demani.
- 2on premi: el segon guió serà premiat amb un premi de 350,00€ (IVA a banda).
- 3er premi: el tercer guió serà premiat amb un premi de 150,00€ (IVA a banda).
*Per a poder cobrar degudament els premis anteriorment mencionats, els guanyadors hauran d’emetre una
factura a l’Associació Leader illa de Menorca detallant les seves dades fiscals i la categoria i la posició en què
ha quedat la seva proposta de guió.
*El projecte està finançat pels fons FEADER en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes
Balears.
Per a fer-se amb el primer premi, el jurat valorarà tant la singularitat, la originalitat, el relat, la connexió amb la
Regió Gastronòmica de Menorca i la seva promoció per la banda del guió presentat, com l’experiència i
trajectòria de la productora amb què es presenta el o la participant.
Cal dir que han de ser guions inèdits, dotats de les explicacions pertinents per tal que es transmeti la idea
original de l’autor/a. S’ha de ser capaç de comunicar la història que es vol contar d’una manera captivadora,
tot despertant els sentits i les emocions. Es poden fer anotacions tècniques si així es necessari per a fer
entendre millor el missatge al jurat de la idea pensada.
Quart. Participants
Podrà participar en el concurs qualsevol persona física o jurídica, major de 18 anys, tot seguint les pautes que
marca el punt 1 d’aquesta convocatòria.
Atès que el jurat tindrà en compte aspectes com la originalitat, la creació artística, la sostenibilitat, o la
inclusió, els i les participants poden treballar conjuntament en qualsevol de les fases, amb altres professionals
en forma d’assessorament, de disseny o de desenvolupament de la creació. En qualsevol cas, la relació
contractual entre les dues parts és externa a aquesta convocatòria. A més, la possible coautoria del producte
no és inconvenient per a la participació tot i que ha de quedar clarament reflectida.
Quint. Requisits
-

L’obra presentada ha de ser un guió de curtmetratge escrit en català, castellà i/o anglès, de tema
lliure, que en el cas de portar-se a l’acció no superés els 5 minuts de durada.
L’obra ha de ser original i inèdita.
El guió no pot haver-se ja exhibit a altres certàmens com a obra audiovisual acabada
L’extensió del guió no ha de ser superior a 10 pàgines escrites a ordinador i entregat en format PDF.
Poden anar dotades d’acotacions tècniques que proporcionin major informació i contextualitzin la idea
per a major comprensió al jurat.

-

-

-

La sinopsi de l’obra ha de ser d’un màxim d’1 pàgina escrita a ordinador i entregada en format PDF.
El màxim nombre de guions que podrà presentar un/a mateix autor/a es limita a tres, ja sigui com a
guionista únic/a o com a coguionista. Tanmateix, no existeix nombre limitat de coguionistes d’una
obra.
Amb l‘objecte de salvaguardar la propietat intel·lectual i els drets d’autor/a o autors/es, l’autoria del
guió ha d’estar degudament acreditada indicant a la primera pàgina de cada guió el nom complet i
dades de contacte de l’autor/a o autors/es, així com el títol de l’obra.
Les productores podran presentar-se de manera il·limitada amb tots els o les guionistes que així els hi
demanin i vulguin treballar conjuntament.

Les propostes hauran de ser enviades per correu electrònic a l’Associació Leader illa de Menorca
(vlh.leader@cime.es). Es consideraran entregades en el moment en què qui l’envia rebi la conformitat i el
nombre de registre d’entrada de la seva proposta.

Sisè. Terminis i documentació
El termini de presentació de les propostes acaba el proper dia 13 de febrer de 2022.
Els interessats hauran d’enviar la seva proposta de guió i la documentació que detalla l’Annex 1 d’aquestes
bases.

Setè. Compromisos
Els participants es comprometen a mantenir la confidencialitat i a no divulgar ni donar a conèixer les seves
idees o esbossos fins que no s’hagin presentat per part de la FFTM o la Regió Europea de Gastronomia.
Els creadors dels guions conservaran sempre la propietat intel·lectual de la seva obra.
Els participants donen el seu consentiment exprés per ser fotografiats/des o enregistrats/es en vídeo de
caràcter promocional, sense rebre cap tipus de contraprestació econòmica per part de la FFTM ni de la Regió
Europea de Gastronomia.
Les dades personals dels participants es tractaran d’acord al que preveu la llei de protecció de dades.
La FFTM i la Regió Europea de Gastronomia podran emprar els productes de forma gratuïta i lliures de drets
per a fer-ne difusió.

Vuitè. Compromisos
La comissió de selecció estarà integrada per almenys:
 1 representant de la Fundació Foment del Turisme de Menorca
 1 representant de “Menorca Regió Europea de Gastronomia”
 1 representant de l'Associació Leader illa de Menorca
 1 representant del Consell Insular de Menorca
 1 representant del sector cinematogràfic
 1 representant del sector agroalimentari
Entre els membres d’aquesta comissió es nomenarà un secretari que aixecarà acta del veredicte final,
mencionant els motius pels quals s’han elegit els 3 guions premiats. La decisió de la comissió serà definitiva i

no serà admès cap tipus d'impugnació de les decisions adoptades.
Novè. Acceptació de les bases
La participació a la convocatòria suposa l’acceptació per part dels professionals de tots i cadascun dels
requisits, compromisos i obligacions de les presents bases.

A Menorca, dia 12 de gener de 2022

