Abian da 2 minutuko Film Laburren I. Lehiaketa
(Atcore, Euskadi 2022)
Euskadiko Bihotz eta Biriketako Pertsona Gaixoen eta Transplantatuen Elkarteak
antolatu du, Gazteriaren Foru Erakundearekin lankidetzan
18 eta 31 urte bitarteko gazteei zuzenduta dago, eta organoak ematearen aldeko
ikuspegi soziala da gaia. Izena emateko epea irailaren 23ra artekoa da
Gasteiz, 2022ko uztailaren 6a. Euskadiko Bihotz eta Biriketako Pertsona Gaixoen eta Transplantatuen
Elkarteak, Gazteriaren Foru Erakundearekin lankidetzan, 2 minutuko Film Laburren I. Lehiaketaren
(Atcore, Euskadi 2022) lehen ediziorako deialdia egin du.
18 eta 31 urte bitarteko edonork parte hartu ahal izango du lehiaketan. Film laburrek 2 minutu
iraungo dute gehienez, eta grabatzeko edozein gailurekin grabatuta egon daitezke, baina formatu
horizontalean.
Film laburraren gaia organoak ematearen aldeko ikuspegi soziala izango da, eta fikzio lanak eta
animazio lanak aurkeztu ahal izango dira, baina gehienez 3.
Izena lehiaketaren web orriaren bidez emango da www.atcore.org: izena emateko inprimakia
bete eta film laburra atcore.euskadi@gmail.com posta elektronikoaren bidez bidaliko da.
Irabazten duen film laburrerako saria 600 euro da, eta organo emateen sentsibilizazio
kanpainarako eta erakartzeko erabiliko da. Gainera, 250 euroko accesit sari bat egongo da, eta kanpaina
horretarako edo beste batzuetarako ere erabili ahal izango da.
Argibide gehiago hemen: https://atcore-euskadi.blogspot.com/2022/07/i-concurso-de-cortos-2atcore-euskadi.html.
ATCORE
Euskadiko Bihotz eta Biriketako Pertsona Gaixoen eta Transplantatuen Elkartea, Atcore, 1996an sortu
zen, gizartea organoak ematearen alde sentsibilizatzeko eta gaixorik eta transplantatuta dauden
pertsonak eta haien senideak artatzeko. Horrela, Euskadin sare bat izatea lortu da, emaitzaren gaiari
ahotsa ematen eta ikusarazten laguntzen duena.
Familia askorentzat, organo emaitzek denbora oparitzen dute; arrazoi desberdinak direla eta
organo horiek jada erabili ezin izango dituzten pertsonen bizitza opariak dira. Ez dago giza elkartasuna
hobeto islatzen duen oparirik.
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"Hitz egiten ari ginen gizarte honetan, Internet eta sare sozialen bidez informazioa eskuratzeko
gero eta irekiago dagoen gizarte honetan, badakigu organoak ematearen aldeko sentsibilizazio
kanpainak, hau da, errealitate soziosanitario horien aldekoak, sareetan islatu behar direla. Eta zergatik
ez esan, horien bitartez beste komunikazio edo harrera sistemarik erabiltzen ez duen edo gai horri buruz
hausnartzen hasi ez den kolektibo batengana hurbiltzea: gazteak", esan dute antolatzaileek.
Gaur egun ehun mila pertsona baino gehiago daude organo emate baten zain, horien artean gazte
eta haur asko. Aztertuta dago ematea egiten duen pertsona bakoitzak 8 bizitza salba ditzakeela eta
berrogeita hamar baino gehiagorena hobetu. Eta horixe da lehiaketaren abiapuntua.
"Helburua da irudien bidez, 2 minutu baino gutxiagoko film labur batean, elkartasunaz, opariaz,
berriz hasteaz, itxaropenaz ari den istorio bat islatu ahal izatea. Organoak ematearen aldeko aldarrikapen
argia. Organoak ematea bizitza oparitzea delako", esan dute amaitzeko.
Bestalde, Ana del Val Gazteriaren Foru Erakundeko arduradun eta foru diputatuak adierazi
duenez, "elkartasuna gazteekin eta gazte politika publikoekin berez lotuta dagoen balioa da; beraz,
garrantzi handiko lehiaketa da. Gainera, parte hartzaileek sormena jarriko dute martxan, eta ziur nago
emaitza bikaina izango dela; hori dela eta, ez genuen zalantzarik izan aurkeztu zigutenean".
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