BASES DEL PROGRAMA ACCIÓCURTS DE DONESVISUALS 2019

L’Associació Promotora de Dones Cineastes i de Mitjans Audiovisuals de Catalunya (en
endavant, DONESVISUALS) amb domicili a Barcelona (08003), carrer Sant Pere Més Baix
7, convoca la tercera edició del programa ACCIÓCURTS de DONESVISUALS.

1. PRESENTACIÓ
ACCIÓCURTS és un programa per incentivar a directores emergents a impulsar els seus
projectes de curtmetratge, siguin de ficció, documental o animació posant-les en contacte
amb la indústria audiovisual catalana, facilitant la connexió entre els projectes i potencials
productors, així com amb professionals del sector que puguin oferir orientació a les creadores.
El programa, que forma part del Pla d’Acció de DONESVISUALS, està orientat a potenciar
una major presència de dones en l'àmbit audiovisual.
Fent-se ressò de les denúncies de diferents col·lectius, DONESVISUALS té l'objectiu de
promoure la diversitat de mirades i els projectes de persones socialment i històricament
invisibilitzades, sigui per condició de gènere, identitat sexual, raça, origen, ètnia, discapacitat
funcional i/o neurològica.
De la convocatòria que obre DONESVISUALS en sortiran 12 projectes escollits, que prèvia
jornada de formació i un cop hagin estat presentats en públic, accediran a una tanda one to
one amb professionals del sector i optaran als premis al millor Pitch que es donaran a conèixer
durant la cerimònia de clausura del Festival de Cinema Independent de Barcelona,
l'Alternativa.

2. DESTINATÀRIES
Poden presentar-se i beneficiar-se del programa ACCIÓCURTS:
Directores i guionistes catalanes o residents a Catalunya i majors d’edat.
3. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ
-

La sol·licitant ha de presentar un projecte de curtmetratge, que pot ser de ficció,
documental, o animació (es tindrà en compte la perspectiva de gènere).

-

Les sol·licitants només podran presentar un projecte per convocatòria.

-

La duració màxima dels curtmetratges no podrà excedir els 20 minuts.

-

En cas que el projecte compti amb el suport d’un productor o productora i s’estigui
cercant coproducció a Catalunya, s’haurà d’adjuntar un escrit on s’autoritzi a
presentar el projecte al programa i acceptant les bases d’aquest.

4. TERMINIS D’INSCRIPCIÓ I COMUNICACIÓ DE SELECCIÓ
-

L’admissió de projectes s’inicia el dia 2 de setembre de 2019 i finalitza el 30 de
setembre de 2019 a les 23.59 h

-

La comunicació dels projectes seleccionats es farà a través del web
www.donesvisuals.cat i d’un correu electrònic a les seleccionades el dia 28
d’octubre de 2019.

5. CALENDARI DEL PROGRAMA
ACCIÓCURTS es desenvoluparà del 12 al 16 de novembre de 2019 i inclou les següents
activitats:
-

Presentació del programa i benvinguda. Tarda. Lloc: La Bonne.

-

Jornada d’assessorament, formació i preparació del pitching. Matí i tarda. Lloc: La
Bonne.

-

Jornada de pitchings davant la indústria i one to one amb productor/es. Matí i tarda.
Lloc: CCCB, Festival de Cinema Independent de Barcelona, L’Alternativa.
Anunci i atorgament dels premis als millors projectes. CCCB, Cloenda Festival
de Cinema Independent de Barcelona, L’Alternativa.

-

El calendari del programa està subjecte a possibles canvis que es comunicaran a les
seleccionades amb antelació a l’inici del programa.
6. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
-

Sol·licitud d'inscripció signada.

-

Historial de la sol·licitant (1/2 pàgina), es poden incloure enllaços a audiovisuals
realitzats.

-

Declaració d’intencions, ha d’incloure: una breu explicació sobre l’origen del projecte,
raonar per què és important dur-lo a terme i argumentar per què la sol·licitant és la
persona adequada per a fer-lo possible (1/2 pàgina).

-

Story line (3 línies). En català. (S’inclourà al catàleg).

-

Sinopsi breu (màxim 200 paraules). En català (S’inclourà al catàleg).

-

Tractament visual i sonor (1/2 pàgina).

-

Tractament argumental (mínim 3 pàgines).

-

Opcional: adjuntar guió del curtmetratge (màxim 25 pàgines).

-

Estat del desenvolupament del projecte.

-

Fotografia de la sol·licitant. (S’inclourà al catàleg).

-

3 Fotografies del projecte si n’hi hagués o imatges de referència. En qualsevol dels
casos, s’han de tenir els drets de propietat de les imatges. (S’inclouran al catàleg).

-

Fotocòpia del DNI.

-

En cas que el projecte sigui seleccionat, es podran demanar materials addicionals.

2

7. PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ
En aquest enllaç es troben tots els documents necessaris per fer la inscripció.
Descarregueu la sol·licitud d'inscripció i envieu el material sol·licitat a través del formulari.
-

La sol·licitud d’inscripció la signarà la directora o guionista sol·licitant.

-

En cas que sigui un equip format per directora i guionista, o dues directores, la sol·licitud
la signaran les dues (només s’admetrà una sol·licitud per projecte).

-

Tot el material sol·licitat, inclosa la sol·licitud d’inscripció signada, s’enviarà en un sol
arxiu comprimit (tipus ZIP).

8. FORMAT DELS MATERIALS A ADJUNTAR
-

Els documents corresponents a la sinopsi, guió i tractament s’hauran de lliurar en format
DIN A4, a doble espai i tipografia Courier 12.

-

Els formats d’arxiu acceptats són: pdf.

-

Els arxius es denominaran de la següent manera: COGNOM_NOM_SINOPSI (o GUIÓ,
TRACTAMENT, etc. L’arxiu ZIP que contindrà tots els materials esmentats en el punt 5
d’aquestes bases, es denominarà amb COGNOM_NOM de la sol·licitant.
-

En cap cas s’admetrà documentació en paper.

9. CRITERIS DE SELECCIÓ
Els projectes s'avaluaran d’acord amb els següents criteris:
-

Qualitat i originalitat del projecte.

-

Trajectòria professional de les candidates.

Es valorarà el lideratge 100% femení (en les seves funcions de direcció, guió i producció).
Amb l'objectiu de visibilitzar els projectes de les directores i guionistes pertanyents a algun
d’aquests col·lectius esmentats a la presentació d’aquestes bases, el comitè de selecció, una
vegada analitzats els projectes amb els criteris d'elegibilitat abans exposats, seleccionarà com
a mínim un d'aquests projectes per a participar en el programa.
No s'acceptaran projectes que reflecteixin actituds racistes, sexistes o discriminatòries per
raó de gènere, identitat sexual, raça, origen, ètnia, opció sexual, discapacitat funcional i/o
neurològica, o que en el seu missatge vulnerin el respecte als drets humans i/o animals.
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10. COMITÈ DE SELECCIÓ
El comitè de selecció estarà format per professionals de reconegut prestigi en el sector.
Entre les membres del comitè de selecció hi haurà persones procedents de col•lectius
socialment i històricament invisibilitzats sigui per condició de gènere, identitat sexual, raça,
origen, ètnia, discapacitat funcional i/o neurològica.
11. COMPROMISOS DE LES SELECCIONADES
Les sol·licitants que concorren a aquesta convocatòria declaren conèixer i acceptar les seves
Bases.
Les seleccionades es comprometen a:
-

-

Autoritzar a DONESVISUALS a utilitzar imatges (fotografies i vídeos) de les jornades,
noms i cognoms de les seleccionades, títols dels projectes, així com la informació
sol·licitada que s’inclourà al catàleg per a les seves activitats de promoció.
Assistir obligatòriament a totes les activitats previstes en el programa.

-

Incloure el logotip de DONESVISUALS en tots els materials que es dissenyin per a la cerca
de finançament, tals com la presentació d’ajuts, pre-vendes a televisions o cerca de
distribució; així com en els crèdits de la pel·lícula i materials publicitaris i promocionals. El
logotip anirà acompanyat del text: “amb el suport de”. En cas de ser premiades, hauran
d’incloure a més a més el logotip de l’atorgant del premi amb la premissa “amb la
col·laboració de”.

-

DONESVISUALS es reserva el dret d’exhibició dels curts seleccionats en els seus circuits
privats. Per tant, les participants facilitaran una còpia del curt acabat en format digital d’alta
qualitat a DONESVISUALS.

-

Autoritzar a DONESVISUALS a l’enviament d’informació de les seves activitats.

12. PREMIS
Durant la Jornada de pichings, un jurat format per professionals del sector, seleccionaran les
guanyadores dels PREMIS ACCIÓCURTS. Els premis s’atorgaran a les guanyadores dins la
Clausura del Festival de l’Alternativa el dia 16 de novembre de 2019.
Entre les membres del jurat hi haurà persones procedents de col•lectius social i històricament
invisibilitzats ja sigui per condició de gènere, identitat sexual, raça, origen, ètnia, diversitat
funcional i/o neurològica.
Els premis consistiran en un premi en metàl·lic i un premi en material d’il·luminació atorgat
per l’empresa Aluzine.
Els premis no poden ser, en cap cas, acumulables.
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13. TERMINIS D’INSCRIPCIÓ I COMUNICACIÓ DE SELECCIÓ
-

L’admissió de projectes s’inicia el dia 2 de setembre de 2019 i finalitza el 30 de
setembre de 2019 a les 23.59 h

-

La comunicació dels projectes seleccionats es farà a través del web
www.donesvisuals.cat i d’un correu electrònic a les seleccionades el dia 28 d’octubre
de 2019.

No s’acceptarà cap sol·licitud presentada fora del termini establert, així com els projectes
que no compleixin amb les bases.
Per a consultes adreceu-vos a preguntes freqüents o envieu correu electrònic
acciocurts@donesvisuals.cat

Barcelona, 31 de juliol de 2019

ASSOCIACIÓ PROMOTORA DE DONES CINEASTES I DE MITJANS AUDIOVISUALS DE CATALUNYA ES
COMPROMET A TRACTAR DE FORMA ABSOLUTAMENT CONFIDENCIAL TOTES LES SEVES DADES DE CARÀCTER
PERSONAL.
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS:
ASSOCIACIÓ PROMOTORA DE DONES CINEASTES I DE MITJANS AUDIOVISUALS DE CATALUNYA
NIF: G67007005, C/ SANT PERE MÉS BAIX, 7. 08003 BARCELONA, info@donesvisuals.cat
FINALITAT DEL TRACTE DE LES SEVES DADES:
ASSOCIACIÓ PROMOTORA DE DONES CINEASTES I DE MITJANS AUDIOVISUALS DE CATALUNYA tractem la
informació que ens facilita per a la gestió d’associades, la gestió administrativa i d’informació.
CONSERVACIÓ DE LES DADES:
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no es sol·liciti la supressió per part de l'interessat/da
DESTINATARIS:
Les seves dades seran tractades per ASSOCIACIÓ PROMOTORA DE DONES CINEASTES I DE MITJANS
AUDIOVISUALS DE CATALUNYA.
DRETS:
Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició i portabilitat de les seves
dades, dirigint-se al nostre domicili fiscal o mitjançant el correu electrònic, havent-se d'identificar degudament i sol·licitar
clarament el dret a exercir.
L'informem que les seves dades seran incorporades en un fitxer/tractament del qual és titular ASSOCIACIÓ
PROMOTORA DE DONES CINEASTES I DE MITJANS AUDIOVISUALS DE CATALUNYA.
El dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig,
sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, pel present document dóna consentiment a
ASSOCIACIÓ PROMOTORA DE DONES CINEASTES I DE MITJANS AUDIOVISUALS DE CATALUNYA a captar la
seva
pròpia imatge, sigui a través de càmeres o vídeo càmeres, en què l'afectat resulti clarament identificable. L'exercici de la
captació de les imatges (o vídeos) per part de l’ASSOCIACIÓ PROMOTORA DE DONES CINEASTES I DE MITJANS
AUDIOVISUALS DE CATALUNYA o una altra empresa delegada, estarà limitat al conjunt d'activitats desenvolupades
dins l'àmbit de la seva activitat professional i podran ser publicades a les xarxes socials de l'empresa, web, etc.
ASSOCIACIÓ PROMOTORA DE DONES CINEASTES I DE MITJANS AUDIOVISUALS DE CATALUNYA es compromet
a adoptar en tot moment les oportunes mesures de seguretat per evitar l'accés, cessió o ús no autoritzat de les imatge

________________________________________________________________________
DONESVISUALS
Associació Promotora de Dones Cineastes
i de Mitjans Audiovisuals de Catalunya
Sant Pere més Baix 7, 3a planta, 08003 Barcelona
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