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Per un audiovisual en equilibri, divers i enfortit

Fa poc més de tres anys que DONES VISUALS va agrupar les professionals de l’au-

diovisual per aconseguir transformar-lo en un de més just i equitatiu. Des d’aquell 

2017, hem crescut en número de sòcies a un ritme que no parem de celebrar: més 

de 400 professionals recolzen, participen i treballen des dels feminismes per a un 

cinema en equilibri.

També ha crescut el número de participants a les nostres accions, enguany s’ha do-

blat. Lluny d’aturar-nos, la pandèmia ens ha fet fortes, les cineastes ens han enviat 

les seves pel·lícules i la qualitat ha estat emocionant.

Aquesta corba ascendent no para, i al costat dels programes d’acompanyament  

AccióCurts i AccióViver, en neix un de vital per a la transformació: AccióProducció. 

Les productores tenen a les seves mans moltes claus pel canvi, però necessiten més 

que mai augmentar la seva presència i posar sobre la taula nous projectes. Algunes ja 

les podeu trobar al Directori&Comunitat de les professionals de l’audiovisual, que 

compta avui amb més de 600 perfils.

Davant d’aquestes xifres el que podem dir és que som moltes i estem organitzades. 

Malgrat tot, l’increment anual de la presència de les dones en la majoria de rols és 

del 0 o l’1%. Generacions de cineastes es perdran pel camí si no hi ha una voluntat 

real per a la transformació.

Si bé és cert que som moltes, també ho és que no som totes les que hauríem de ser. 

Per ser totes cal que siguem dones i trans de diverses races, orígens, identitats, reli-

gions i discapacitats funcionals i/o intel·lectuals. Per això hem augmentat els nostres 
objectius i concretat les nostres demandes.

Nosaltres impulsem i creixem, ampliem els nostres reptes i eduquem la mirada, dia 

a dia. És urgent que aquesta implicació sigui també la de tot el sector audiovisual, de 

cada un dels agents que financen, produeixen i distribueixen el nostre cinema.

Iniciem AccióCurts amb aquest esperit, el de trobar la implicació de tot el sector, 

només així construirem un audiovisual en equilibri, divers i enfortit.

#DONESVISUALS

https://donesvisuals.cat/pla-accio/curts/
https://donesvisuals.cat/pla-accio/viver/
https://donesvisuals.cat/pla-accio/produccio/
https://donesvisuals.cat/directori-dones-visuals/
https://donesvisuals.cat/feminismes-i-diversiat-a-accio-curts-i-accio-viver/
https://donesvisuals.cat/feminismes-i-diversiat-a-accio-curts-i-accio-viver/
https://donesvisuals.cat/pla-accio/curts/
https://donesvisuals.cat/la-importancia-dels-feminismes-en-la-resolucio-de-la-crisi/
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Impulsem 
accions de 
les dones  
de l’audiovisual
#DONESVISUALS
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AccióCurts

Després de l’èxit de tres convocatòries us presentem la quarta edició del programa 

AccióCurts que DONES VISUALS impulsa per fomentar la presència i la professio-

nalització de totes les dones en l’àmbit audiovisual. 

A través d’AccióCurts, 12 projectes de curtmetratges liderats per dones tindran 

l’oportunitat d’introduir-se a la indústria i les seves creadores podran establir noves 

connexions i sinèrgies amb professionals i diferents agents del sector. 

Malgrat que aquest any s’emmarca en l’excepcionalitat d’un moment històric,  

AccióCurts és un programa consolidat que ha demostrat ser un veritable pont entre 

la indústria i el talent femení. 

Enguany les cineastes participaran en més jornades de formació i amb un nou taller 

sobre feminisme interseccional, una temàtica que DONES VISUALS té present i so-

bre la qual vol reflexionar i incidir.

Després de presentar els seus projectes a la indústria, les 12 seleccionades accedi-

ran a una tanda de reunions one to one amb professionals del sector audiovisual. A 

més, els projectes optaran al premi al millor projecte que es donarà a conèixer a la 

clausura del Festival de Cinema Independent de Barcelona, L’Alternativa. 

DONES VISUALS atorgarà un premi en metàl·lic i l’empresa Aluzine atorgarà un se-

gon premi que consisteix en material d’il·luminació pel rodatge del projecte escollit. 

Us donem la benvinguda a AccióCurts, un espai d’aprenentatge, visibilització i tro-

bada amb el talent en tota la seva diversitat.

Més informació a:

www.donesvisuals.cat

AccioCurts rep el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalun-

ya, Ajuntament de Barcelona, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Ins-

titut Català de les Dones, Diputació de Barcelona i compta amb la col·laboració del 

Festival de Cinema Independent de Barcelona L’Alternativa, el Centre de Cultura de 

Dones La Bonne i Ficcial.

https://donesvisuals.cat/pla-accio/curts/
https://donesvisuals.cat/pla-accio/curts/
https://donesvisuals.cat/
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Tallerista

Mercedes Martínez-Abarca és programadora i consultora de cinema. Des de l’any 

2009 treballa per al Festival Internacional de Cinema de Rotterdam, on actualment 

és programadora i membre del comitè de selecció del Hubert Bals Fund. Entre 

els anys 2011 i 2015 va coordinar la plataforma de coproducció Holland Film 

Meeting. També va treballar per a l’agent de vendes internacional Fortissimo Films. 

Mercedes ha col.laborat en diversos festivals i plataformes de coproducció, com 

Abycine Lanza. El 2017 s’alia al Festival Internacional de Cinema de Gijón on, 

durant tres anys, forma part dels equips de programació i indústria. Actualment col.

labora amb la iniciativa #Acció Curts de Dones Visuals i L’Alternativa de Barcelona. 

A més, forma part del comitè de selecció de Primer Corte i Copia Final de Ventana 

Sur i le Marché du Film de Cannes.
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MARTA SELVA • Mostra 
Internacional de Films de Dones
Sessió ‘Una passejada pels 
feminismes cinematogràfics’

Marta Selva ha estat codirectora de la 
Mostra Internacional de Films de Dones 
de Barcelona i també de continguts de 
la cooperativa Drac Màgic des de 1979. 
Va ser presidenta de l’Institut Català de 
les Dones entre 2003 i 2010. Col·labora 
en diferents mitjans digitals i és autora 
de diversos estudis sobre les relacions 
entre pedagogia, cultura i cinema, 
sobre anàlisi fílmic i dels mitjans de 
comunicació, televisió i publicitat. Entre 
les seves publicacions recents destaca 
Escenarios de transnacionalidad y 
perspectiva de género en las obras de 
las cineastas, sobre les trajectòries 
de diverses generacions de cineastes.

Equip de formació

POL GALOFRE • Col·lectiu Ficcial
Taller per a una mirada  
interseccional i lliure de 
discriminacions 

Pol Galofre Molero és graduat en 
Cinema i Audiovisuals a l'ESCAC. És 
un dels coordinadors del projecte 
Cultura Trans, juntament amb Miquel 
Missé, amb qui també ha publicat el 
llibre Políticas Trans: Una antologia 
de textos desde los estudios trans 
norteamericanos. També ha participat 
com assessor a l'obra de teatre 
"Limbo" de Les Impuxibles, i "(Nos) 
outrxs" de Raquel Freire i Marta E. 
Miranda. És docent al Màster Gènere 
i Comunicació de la UAB i a l'Espai 
DebuT*, així com formador sobre 
diversitat sexual i de gènere.

Comitè de selecció
El comitè de selecció dels 12 projectes de la quarta edició d’AccióCurts ha estat format  
per les directores i guionistes Sally Fenaux-Barleycorn i Irene Moray, i per la productora 
Ángeles Hernández.

https://www.mostrafilmsdones.cat
https://www.mostrafilmsdones.cat
https://donesvisuals.cat/passejada-pels-feminismes-cinematografics/
https://donesvisuals.cat/passejada-pels-feminismes-cinematografics/
https://www.dracmagic.cat/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6886561
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6886561
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6886561
https://ficcial.com/
https://www.agapea.com/libros/POLiTICAS-TRANS-Una-antologia-de-textos-desde-los-estudios-trans-norteamericanos-9788416491346-i.htm  
https://www.agapea.com/libros/POLiTICAS-TRANS-Una-antologia-de-textos-desde-los-estudios-trans-norteamericanos-9788416491346-i.htm  
https://www.agapea.com/libros/POLiTICAS-TRANS-Una-antologia-de-textos-desde-los-estudios-trans-norteamericanos-9788416491346-i.htm  
https://www.facebook.com/pg/espaidebuT/posts/
https://www.facebook.com/pg/espaidebuT/posts/
https://donesvisuals.cat/usuaris/sally-fenaux-barleycorn/
https://donesvisuals.cat/usuaris/irene-moray/
https://donesvisuals.cat/usuaris/angeles-hernandez/
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Mariola Cortés

Es llicencià en Dret el 1996 i des del 2003 és directora de la 
delegació d’Aluzine Rentals Barcelona, que forma part del grup 
Southern Sun, un referent en il·luminació cinematogràfica tant 
al mercat espanyol com a l’internacional. 

Amb l’experiència d’haver treballat anteriorment en producció 
de cinema i publicitat, el 1998 es vinculà a la primera casa de 
lloguer de material d’il·luminació de cinema del país.

Pablo Menéndez

Diplomat en direcció cinematogràfica, Pablo Menéndez, co-
funda el 2009 Marvin&Wayne, distribuïdora de cinema curt. El 
2013 va ser un dels impulsors d’AIC, Asociación de la Industria 
del Cortometraje, formada per les principals productores i 
distribuïdores espanyoles.

Jurat

Kathy Sey

És actriu i cantant. Graduada en teatre musical a ESAD Eòlia, 
forma part del grup de música THE SEY SISTERS amb el qual ha 
tret dos discs al mercat i n’està preparant un tercer. 

Ha treballat en diferents obres de teatre com Els Jocs  
Florals de Canprosa o La Tienda de los Horrores, que mereix 
els Premis de la Crítica 2019 i la distinció de millor actriu 
de musical als III Premis Teatre Barcelona. Kathy Sey és la 
protagonista del curtmetratge Unburied de Sally  
Fenaux-Barleycorn i recentment ha protagonitzat la sèrie 
Buga Buga que s’emetrà properament per TV3.
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336 hores

336 hores són les que passen des que la Maria, la di-

rectora del documental, i el Mohammed, el seu amic  

rohingya, s’acomiaden a Copenhaguen. Ell fuig cap a 

Anglaterra, il·legalment, després d’estar vuit anys tan-

cat en un centre d’internament per a estrangers, ella 

l’ajuda a escapar-se.

La història de Mohammed ha impactat en la conforta-

ble vida de la Maria, una jove cineasta resident a Dina-

marca. Per mitjà de les trucades telefòniques, la Maria 

descobreix els horrors del tràfic de persones, es pre-

gunta sobre la responsabilitat europea i es planteja la 

culpabilitat de tots nosaltres.

Directora
Maria Colomer Canyelles

Gènere
Documental

Contacte
mariaccolomer@gmail.com
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Carmen: sense por a la llibertat

Carmen, murciana gitana feminista, està mobilitzant les 

dones del seu barri per lluitar contra el racisme diari al 

que s’enfronten.

La seva figura pública és la d’una dona forta, resistent 

i tenaç. Es reuneix amb polítics, recorre escoles expli-

cant la història esborrada del poble romaní i lidera pro-

testes feministes.

Es contraposa amb els moments de debilitat que mos-

tra, només en la intimitat, amb la seva parella Ana, el seu 

únic punt de suport.

A més, s’enfronta a una missió gairebé impossible: aca-

bar amb l’antigitanisme, convertint-lo per primer cop a 

la història d’Espanya en delicte d’odi. Ho té tot perdut 

però ja no hi ha marxa enrere, hi ha masses expectati-

ves posades en ella.

Directora
Irene Baqué de Puig

Gènere
Documental

Contacte
info@irenebaque.com
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Descalça

la diana és una jove cantant lírica que mira d’obrir-se 

camí en l’escena professional tot fent malabars amb els 

seus traumes: víctima de gordofòbia i sense recolza-

ment familiar, busca afecte a través de sexe. quan una 

amiga li proposa assistir a un cercle de dones, la diana 

no només descobreix que no ha investigat mai el seu 

propi plaer amb tendresa, sinó que s’odia. es confron-

ta a reconstruir-se buscant una nova intimitat, iniciant 

un descobriment sensorial que repercuteix tant en la  

seva capacitat vocal com en les seves ganes de viure i 

relacionar-se.

Directora
Marina Garmendia Puntes

Gènere
Ficció

Contacte
marinagarmendiapuntes@gmail.com
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Harta

La Carmela fa dotze anys i, com qualsevol altra nena  

de la  seva edat, vol celebrar-ho amb les seves amigues. 

Tot i això, la seva realitat és molt diferent de la de qual-

sevol altra adolescent. Aquest mateix dia està obligada 

a veure al seu pare en un Punt de Trobada a causa de  

la violència de gènere que aquest va exercir contra la 

seva mare.

Directora
Júlia de Paz Solvas

Gènere
Ficció

Contacte
juliadepazsolvas@gmail.com
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L’expedient Casanova

En una vella llauna de pel·lícula de 16 mm apareix el 

fragment d’un noticiari del desembre de 1935. Són tot 

just deu minuts on es narra la primera exposició cele-

brada a Espanya sobre art realitzat per malalts mentals. 

A la sala principal s’hi exhibeixen unes curioses fotogra-

fies: les de Constantino Casanova. El sexagenari que 

atresorava una col·lecció de 600 retrats en els quals 

posava com en una performance teatral.

Directora
Laura Jurado

Gènere
Fals documental

Contacte
ljuradomedina@gmail.com
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L’univers à table

“Des d’una taula parada, on mengem cada dia, farem un 

viatge extraordinari cap a l’univers profund. Ens guiarà 

un got buit, amb llum pròpia, objecte aparentment ba-

nal però omnipresent en les nostres vides.

Perquè, potser, en aquesta senzilla proximitat quotidia-

na també fa niu el més admirable.”

Directora
Irene Iborra Rizo

Gènere
Animació

Contacte
ireneiborra@citoplasmas.com
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MAI

La vida de la Mina canvia quan un dia reben una truca-

da. De sobte la mare plora: l’àvia ha mort. 

L’àvia… ha… mort... i realment mai no ha pogut conèixer-

la de veritat. 

A partir d’aquest fet, la Mina s’endinsa en un procés 

de dol i d’acceptació de la pèrdua. “¿Hey, Mai cóm està 

avui...?”, li hagués agradat preguntar-li… 

Mai és un curtmetratge que abraça la nostàlgia.

Directora
Heidi Ramírez Espinosa

Gènere
Ficció

Contacte
heidyramirez97@gmail.com
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Maruja

El sentit de l’humor fet performance per una octo-

genària a Cornellà.

María Antonia Bravo García, més coneguda com a Ma-

ruja, viu amb el seu marit i el seu fill a Sant Ildefons, un 

barri de la classe obrera de Cornellà, a la perifèria de 

Barcelona.

Té 78 anys, s’avorreix a casa i sovint surt al carrer en 

busca d’aire fresc que la faci somriure, sempre amb el 

seu carro de la compra.

Directora
Berta García-Lacht

Gènere
Ficció

Contacte
hello.bertagarcia@gmail.com
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Millor la llengua

En Roc té 13 anys i encara no s’ho ha fet amb una noia. 

Amb un noi sí, però no va sentir-se bé. Amb el pànic de 

tornar a viure una mala experiència sexual es tira a la 

piscina i queda per internet amb la Mina que, tot i que 

li ha dit que és verge, sembla molt segura d’ella mateixa 

i del que estan a punt de fer. Mina el condueix cap a 

una fàbrica abandonada als afores de Barcelona i, pel 

camí, parlen de què volen ser de grans, s’expliquen 

com és la seva família i el Roc li diu que l’únic que vol és 

saber si és gai. Sembla que en Roc, amb tota aquesta 

càrrega a les esquenes, marxarà en un moment o altre, 

però es queda. En arribar, comencen a tocar-se tal i 

com marca la Mina: en Roc la masturba molta estona 

i li fa petons al coll. Però alguna cosa no va bé. A la 

Mina no li està agradant i, a diferència del que s’espera 

d’ella, li diu. Això sembla que podria desencadenar un 

conflicte, però, sorprenentment, i tot i no conèixer-se 

de res, és tot al contrari: això els fa sentir còmodes, 

lliures, i sense pressions per a fer el que realment 

volen fer: jugar i menjar chuches.

Directora
Mar Pawlowsky Ferret

Gènere
Ficció

Contacte
marpawlowsky@gmail.com
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Ritual

Maria, una jove estudiant de Medicina, ha passat per 

una experiència traumàtica: els seus companys de pis 

van suïcidar-se mitjançant un ritual i ella, que no recor-

da res d’aquell dia, ha quedat traumatitzada. 

Es muda de ciutat per començar de nou i oblidar el que 

va succeir, però no serà fàcil ja que la presència de Lo-

rena, Tere i Xavi, la perseguirà fins a una petita ciutat 

de províncies i l’obligarà a recordar aquell dia per poder 

completar la cerimònia i trobar la pau.

Directora
Mayra Teixidó Simó

Gènere
Ficció

Contacte
supermayra@gmail.com
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Thank you, sista!

Ade és una dona afrodescendent que pateix micro 

agressions racistes diàriament. 

Julia és una dona blanca europea que estima a l’Ade i 

prova que s’enfronti a aquestes situacions de forma di-

ferent perquè no l’hi afectin. 

En un viatge en bus es creuen amb l’Adanna i l’Ivonne, 

dues noies nigerianes. 

La presència de les noies farà que la relació de l’Ade i la 

Julia trontolli.

Directora
Silvia Albert Sopale / Luz Ruciello

Gènere
Ficció

Contacte
noespaisparanegras@gmail.com
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Viernes a las 6

És divendres d’un estiu calorós. El Carlos, el Juan, l’Ol-

ga, l’Isaac i l’Elias realitzen activitats rutinàries en un 

centre per a persones amb diversitat funcional i inte-

l·lectual. Les hores van al so dels seus gestos mecanit-

zats mentre esperen ansiosament que toquin les sis de 

la tarda per crear una simfonia a través de les freqüèn-

cies sonores que els seus cossos generen al ballar.

Directora
Melisa Ramírez Estremadoyro

Gènere
Documental

Contacte
melisa@laselva.coop
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Edicions anteriorsACCIÓCURTS

PROJECTE/ESTAT DIRECTORA PRODUCTORA ANY

FINALITZAT

ALL I NEED IS A BALL Elena Molina Implicate 2018

CAN GARDELL Silvia Subirós /  
Florencia Aliberti

Cornelius Films 2017

DAUCUS CAROTA Carla Linares Nanouk TV 2017

HE Elisabet Dubé Mr. Miyagi 2017

ME, A MONSTER? Belinda Bonan Most Wanted Studio 2017

VERA Laura Rubirola Tandem Entertaiment 2017

EN PRODUCCIÓ
EL BUS DE LA CÁRCEL Sandra Reina About a Bicycle, Inicia Films 2019

EL LLOC FONAMENTAL Carolina Sourdis Carolina Sourdis. Productora Asociada: 
Diana Lowis, de La Colmena Industria 
Creativa (Colombia)

2019

LAS MUJERES TAMBIÉN SE 
TIRAN PEDOS

Louise Brix Meta Louise Foldager Sorensen 2019

LOS SEÑORES VALDOMERO Marta González Fuera de Campo Films, Freews 
Producciones

2019

TORMENTA DE VERANO Laura Garcia Agosto TV 2019

EL DESVÍO Gemma Ferraté Cooming Soon 2018

EL GESTO Laia Foguet Laura Collado. True Day Films 2018

MESTRAL Cordelia Alegre Fractal 7 2018

OR VERMELL Carme Gomila laudiovisual 2018

UN LLARG CAMÍ Judith Garrigó Judith Garrigó 2018

EL LAZO DE LA VERDAD Alexia Muíños Promarfi 2017

1.500 GRAMOS Carlota Frisón Carlota Frisón 2017

LA VELLA LLUITA Carol Rodríguez / 
Marina Rodríguez

Malmo Pictures/Sotorra 2017

https://donesvisuals.cat/usuaris/elena-molina//?portfoli
https://donesvisuals.cat/projecte/can-gardell-2/
https://donesvisuals.cat/usuaris/slvia-subirs-mercader/
https://donesvisuals.cat/usuaris/florencia-aliberti/
https://donesvisuals.cat/projecte/daucus-carota/
https://donesvisuals.cat/usuaris/carla-linares-yuste/
https://donesvisuals.cat/projecte/he-delisabet-dube-ferre-mr-miyagi/
https://donesvisuals.cat/usuaris/elisabet-dub-ferr/
https://donesvisuals.cat/usuaris/belinda-bonan/
https://donesvisuals.cat/projecte/vera-2019/
https://donesvisuals.cat/usuaris/laura-rubirola-sala/
https://donesvisuals.cat/usuaris/sandra-reina/
https://donesvisuals.cat/projecte/el-lugar-fundamental/
https://donesvisuals.cat/usuaris/carolina-sourdis/
https://donesvisuals.cat/projecte/las-mujeres-tambien-se-tiran-pedos/
https://donesvisuals.cat/projecte/las-mujeres-tambien-se-tiran-pedos/
https://donesvisuals.cat/usuaris/louise-brix-andersen/
https://donesvisuals.cat/projecte/los-senores-valdomero/
https://donesvisuals.cat/usuaris/marta-gonzlez-de-la-vega/
https://donesvisuals.cat/projecte/tormenta-de-verano-curtmetratge-en-preproduccio/
https://donesvisuals.cat/usuaris/laura-garcia-alonso/
https://donesvisuals.cat/usuaris/gemma-ferrat/
https://donesvisuals.cat/projecte/el-gesto/
https://donesvisuals.cat/usuaris/laia-foguet-segui/
https://donesvisuals.cat/projecte/mestral/
https://donesvisuals.cat/usuaris/cordelia-alegre/
https://donesvisuals.cat/usuaris/carme-gomila-segu/
https://donesvisuals.cat/usuaris/judith-garrig-bernabeu/
https://donesvisuals.cat/usuaris/alexia-muios-ruiz/
https://donesvisuals.cat/projecte/en-proceso/
https://donesvisuals.cat/usuaris/carlota-frisn/
https://donesvisuals.cat/projecte/cortometraje-maria/
https://donesvisuals.cat/usuaris/carol-rodrguez/
https://donesvisuals.cat/usuaris/marina-rodriguez/
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PROJECTE/ESTAT DIRECTORA PRODUCTORA ANY

ALTRES PROJECTES 
SELECCIONATS
LOS AÑOS QUE ME QUEDAN Isabel Casanova 2019

COSTUMBRE Laura Blanco 2019

EL DESGEL Mireia Llinàs 2019

ESTACIÓN DE SERVICIO Yaiza Berrocal 2019

LLUERNES Helena Muñoz Helena Muñoz 2019

QUAN SOPAREM JA S’HAURÀ FET TARD Maria Corriàs 2019

LA TÚNICA Náyade Gómez / 
Tess Masero

2019

CALL ME NAOKO Laura Vidal 2018

CON TICKET REGALO Blanca Martínez 2018

ELS PETONS NO FAN MAL Iris Escartín 2018

HELPMET Mar Font /  
Lydia Zimmermann

2018

MALDITO RELOJ Sandra Gutiérrez 2018

ÚLTIMO DÍA Mercedes González 2018

AVORRIDES Sofía Esteve 2017

COHETE B613 Ainhoa Bolaños 2017

ELOGIO AL HURACÁN Sally Fenaux-Barleycorn 2017

LES ÚLTIMES MARES Carme Puche 2017

RECURSOS PARA DESCODIFICAR Andrea Ballesteros 2017

https://donesvisuals.cat/usuaris/isabel-casanova/
https://donesvisuals.cat/usuaris/laura-blanco/
https://donesvisuals.cat/projecte/el-desgel/
https://donesvisuals.cat/usuaris/mireia-llinas-ventura/
https://donesvisuals.cat/projecte/estacion-de-servicio/
https://donesvisuals.cat/usuaris/yaiza-berrocal/
https://donesvisuals.cat/projecte/lluernes/
https://donesvisuals.cat/usuaris/helena-muoz-villena/
https://donesvisuals.cat/usuaris/maria-corris-serra/
https://donesvisuals.cat/projecte/la-tunica/
https://donesvisuals.cat/usuaris/nyade/
https://donesvisuals.cat/usuaris/tess-masero-brioso/
https://donesvisuals.cat/usuaris/iris-irish/
https://donesvisuals.cat/projecte/maldito-reloj/
https://donesvisuals.cat/usuaris/sandra-gutierrez-modamio/
https://donesvisuals.cat/projecte/ultimo-dia/
https://donesvisuals.cat/usuaris/mercedes-gonzlez/
https://donesvisuals.cat/usuaris/ainhoa-bolaos-alonso/
https://donesvisuals.cat/usuaris/sally-fenaux-barleycorn/
https://donesvisuals.cat/usuaris/carme-puche-mor/


Fes-te sòcia!
Per la transformació cap a un audiovisual equitatiu, divers i just.

Una xarxa de professionals
Una comunitat amb objectius col·lectius
Un territori de diàleg i acompanyament

@donesvisuals a les xarxes:

www.donesvisuals.cat

Juntes som més fortes!

https://donesvisuals.cat/formulari-fes-te-socia/
https://donesvisuals.cat/
https://t.me/DonesVisuals
https://www.facebook.com/donesvisuals
https://twitter.com/donesvisuals
https://www.instagram.com/donesvisuals/
https://www.linkedin.com/company/dones-visuals
https://www.youtube.com/channel/UCtRlFolwblu-gZzA9qeWhpQ?app=desktop


Busques professionals de l’audiovisual? 

Tot el talent al

Directori&Comunitat de Dones Visuals: 

donesvisuals.cat

https://donesvisuals.cat/directori-dones-visuals/
https://donesvisuals.cat/directori-dones-visuals/
https://donesvisuals.cat/directori-dones-visuals/
https://donesvisuals.cat/directori-dones-visuals/


Organitza:

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

DONESVISUALS

Collage AccióCurts: @collagematic_art i @gemmaviura

ACCIÓCURTS

https://www.instagram.com/collagematic_art/?hl=es
https://www.instagram.com/gemmaviura/?hl=es

