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 L’associació es va constituir el 2017 i reuneix 340 dones 
professionals de tots els oficis de l’audiovisual amb l’objectiu 
de revertir la situació de desigualtat històrica existent al 
sector.

Vol fomentar un cinema amb més diversitat de mirades per 
construir una societat més igualitària, promoure la igualtat 
d’oportunitats de gènere en l’àmbit audiovisual a través 
de programes innovadors i augmentar l’excel·lència dels 
projectes cinematogràfics.

Incorpora la perspectiva de gènere i diversitat a nivell 
estratègic, en els seus valors i en els productes culturals que 
genera.

Treballa per defensar, promoure i fer efectiva la presència de 
les dones, amb la certesa que el nostre cinema no assolirà 
la màxima qualitat si no s’incorporen les mirades i les 
pràctiques de les dones cineastes.

donesvisuals



OBJECTIUS 

 > Conèixer i analitzar la presència de les dones en el sector audiovisual català, i fer un seguiment 
continuat d’aquesta situació, per tal d’identificar les mesures i accions a emprendre.

 > Visibilitzar les dones professionals del sector audiovisual català en tota la seva diversitat i impulsar 
així el seu accés i consolidació a la professió.

 > Promoure el talent femení i les produccions fetes per dones facilitant el desenvolupament de 
directores novells i refermant la trajectòria de directores que ja han estrenat alguna producció, i 
posant-les en contacte amb la indústria.

 > Fomentar la participació de les professionals de l’audiovisual en càrrecs de lideratge, combatent 
els estereotips existents.

 > Acompanyar les professionals en el desenvolupament dels seus projectes a través de programes 
innovadors.

 > Crear comunitat i treball en xarxa entre les dones professionals en un sector altament atomitzat.

 > Fer visibles i denunciar les desigualtats existents, debatre i reflexionar al voltant d’aquesta 
situació, i establir col•laboracions amb les administracions, els agents del sector per tal de revertir 
progressivament aquesta desigualtat.

 > Promoure la creació artística feminista i posar a l’abast de tothom una nova cinematografia on es 
mostrin nous referents, noves narratives, i nous punts de vista.



fites aconseguides

 > Disseny i desplegament d’un Pla d’Acció amb l’objectiu de visibilitzar les cineastes i les 
seves obres, i acompanyar-les en el desenvolupament dels seus projectes a través de sis 
programes específics.

 > Consolidació de programes d’acompanyament per a les dones cineastes com són AccióViver 
i AccióCurts, únics a Catalunya. Aquests programes han contribuït a l’augment de les 
produccions liderades per dones, com s’ha pogut comprovar en els Premis Gaudí.

 > Creació del Directori&Comunitat, el cercador de les dones professionals de l’audiovisual 
català.

 > Impulsem la incorporació de mesures de foment de la igualtat de gènere en les línies de 
producció audiovisual de l’ICEC. 

 > Impulsem la xarxa estatal d’associacions feministes de l’audiovisual, GTI - Grupo de Trabajo 
Interterritorial 50/50 en 2025 (amb més de 1.000 associades)

 > A través del GTI, impulsem la millora de mesures de foment de la igualtat de gènere en les 
línies de producció audiovisual de l’ICAA.

 > Col·laboració estreta amb les principals entitats feministes de Catalunya, com són la Mostra 
Internacional de Films de Dones, La Bonne o Ca la Dona.



Dones Visuals ha rebut el Premi Ciutat 
de Barcelona 2019 per les iniciatives en 
el suport i la visualització del treball de 
les cineastes, expressat especialment a 
través de l’impuls dels programes ‘Acció 
Curts’, ‘Acció Viver’ i ‘Acció Directori’, i pel 
seu compromís en la transformació dels 
imaginaris androcèntrics.

 > Creació d’una xarxa de col·laboracions i compromisos compartits amb diversos agents del 
sector audiovisuals: productores, festivals i altres associacions de professionals. La nostra 
Carta Oberta ha estat recolzada per 65 entitats de l’àmbit audiovisual i la cultura en general.

 > Creació i col·laboració de programes de visibilització del talent femení i per generar debat 
i reflexió sobre els imaginaris de l’audiovisual conjuntament amb la Fundació la Caixa, 
l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, l’Institut Català de les Dones i el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 > Establiment d’un territori de diàleg a través d’accions de comunicació i comunitat per establir 
vincles i intercanvis amb el sector.



pla d’acció donesvisuals



ANTECEDENTS

Durant el 2017 Dones Visuals va analitzar la situació de partida a 
Catalunya en termes de desigualtat en l’àmbit audiovisual i les bones 
pràctiques existents, i així identificar les accions correctores que es 
podien aplicar en el nostre territori.

Aquest anàlisi abastava el període 2013-2017 i es va tenir en 
compte:

 > Percentatge d’alumnes matriculades a les universitats:  
Universitat Pompeu Fabra, Universitat de VIC, Universitat 
Blanquerna-Ramon Llull, Universitat Autònoma de Barcelona i 
Universitat de Barcelona.

 > Percentatge d’alumnes matriculades a l’Escac, on 
s’imparteixen disciplines tècniques com fotografia, muntatge, 
so, efectes especials.

 > Subvencions sol·licitades i atorgades per l’ICEC en totes les 
línies d’ajuts a la producció audiovisual.

 > Anàlisi dels pressupostos dels projectes liderats per dones.

 > Percentatge de les candidatures i nominacions als Premis 
Gaudí i Goya.

El resum de l’anàlisi segons dades del 2013 al 2017:

El 64% de l’alumnat en formació audiovisual a Catalunya 
són dones.

El 16% dels projectes cinematogràfics catalans estan 
liderats per dones (direcció, guió i producció).

El 26% dels departaments de producció audiovisual 
tenen una dona al capdavant, només el 9% pel que fa a 
càrrecs de difícil accés (fotografia, so, muntatge, efectes 
especials i composició musical).

El 10% de les pel•lícules catalanes compten amb una 
dona com a productora executiva.



Les xifres parlen per si soles: la presència de les dones a l’audiovisual català està 
molt lluny de ser paritària. 

Davant d’aquesta evidència, Dones Visuals, inspirant-se en l’exitós cas suec i altres 
casos de bones pràctiques d’arreu del món, dissenya un pla d’acció per revertir 
aquesta situació de desigualtat històrica. 

Així doncs, el 2017 engeguem el Pla d’Acció DonesVisuals, un programa 
d’iniciatives amb l’objetiu de visibilizar les cineastes i les seves obres, i acompanyar-
les en el desenvolupament dels seus projectes, el pla es concreta en un període de 
desplegament 2017-2021 i a través de 6 programes específics:

Detectar nous talents i connectar-los amb la indústria a través del curtmetratge.

Acompanyar en el desenvolupament de llargmetratges cinematogràfics.

Acompanyar productores novelles en la cerca de finançament dels seus projectes.

Cercador web de les dones professionals de l’audiovisual.

Beques de formació a caps d’equip (directores de fotografia, compositores, muntadores, efectes especials).

Continu anàlisi de la presència de les dones en el sector audiovisual català.

ACCIÓCURTS 
 
ACCIÓviver  
 
ACCIÓproducció  

ACCIÓdirectori   

ACCIÓdecap  

ACCIÓestudi  



acciócurts



 > Fomenta el lideratge i el talent femení.

 > És un pont entre la formació i la vida professional.

 > Crea comunitat entre les beneficiàries del programa.

 > Genera un espai per establir relacions professionals, 
intercanvis i col·laboracions.

  trets característics 

 > Assessora i  acompanya les cineastes en el procés 
d’elaboració dels seus projectes.

 > Visibilitza les professionals i les seves obres al 
conjunt de la ciutadania.

CONCEPTE acciócurts 

Programa d’assessorament professional adreçat a directores amb un 
projecte de curtmetratge en desenvolupament.

Un comitè format per professionals de la indústria audiovisual 
selecciona 12 projectes d’entre els presentats.

El programa es desenvolupa durant 3 jornades i inclou:

 > Sessions de formació “Com presentar un projecte?” que 
donen les claus per a la cerca d’una empresa productora.

 > Jornada professional de Pitchings i One-to-one que es 
realitza en el marc del Festival de Cinema L’Alternativa. Té per 
objectiu fer d’enllaç entre les directores i empreses productores 
catalanes interessades a descobrir nous talents. 

Un jurat format per professionals del sector, atorga els Premis Acció 
Curts als dos millors projectes.

Durant els mesos posteriors al programa es realitza el seguiment del 
desenvolupament dels projectes seleccionats.



  
SESSIONS DE FORMACIÓ

 > Taller impartit per Mercedes Martínez Abarca, experta en pitching, 
programadora del Film Festival Rotterdam i el Festival de Gijón.

 > Casos d’èxit: presentació per part de les guanyadores de l’edició 
anterior de la seva experiència en el programa i del desenvolupament 
dels seus projectes.

 > Xerrada a càrrec de Marta Selva. Perspectiva de gènere en el cinema.



  
JORNADA DE PITCHING i ONE TO ONE  

 > Presentació pública oberta dels projectes seleccionats a càrrec de 
cada una de les directores davant de: jurat, productores, comissionats 
de festivals, distribuïdores, altres professionals del sector i públic en 
general. 

 > Trobades individuals entre directores i productores interessades 
a produir els projectes de curtmetratge. 



Durant la cloenda del Festival L’Alternativa es lliuren els Premis 
Acció Curts als millors projectes. En les tres edicions realitzades 
hem comptat amb empreses del sector audiovisual com ECLAIR 
i ALUZINE que han atorgat premis per valor de material tècnic 
destinat a la producció del curtmetratge. DONES VISUALS 
atorga un premi en metàl·lic com primer impuls per a la realització 
del projecte guanyador.

  
PREMIS ACCIÓCURTS 



Feu clic a les imatges per veure els vídeos.

AccióCURTS 2019 AccióCURTS 2018 AccióCURTS 2017

resum de les EDICIONS 2017, 2018, 2019

136 PROJECTES PRESENTATS

37 PROJECTES SELECCIONATS

40 CINEASTES BENEFICIÀRIES

350 PARTICIPANTS DE LA INDÚSTRIA AUDIOVISUAL

15 PROJECTES EN PRODUCCIÓ ACTUALMENT

https://youtu.be/WQkH8Hq4B5M
https://youtu.be/AuFlfKAzVVU
https://youtu.be/6xnLOOX6pW4


accióVIVER



Amb l’impuls d’un assessorament professional fet a mida, té com 
a missió incrementar el nombre de projectes liderats per dones a la 
indústria audiovisual catalana, tant en el terreny de la ficció com en 
el del documental, tot oferint als projectes les eines necessàries per 
presentar-se davant la indústria.

L’activitat està estructurada al voltant de dos retirs i una trobada 
professional amb la indústria. Els retirs estan orientats a treballar 
els projectes des del punt de vista del guió, i es desenvolupen en 
un entorn natural que fomenta la creativitat i crea comunitat entres 
les cineastes. La trobada professional amb la indústria es realitza 
en el marc del D’A Film Festival Barcelona, per generar aliances de 
producció.

Durant tot el programa les beneficiàries reben l’acompanyament de 
les tutores  assignades per tal de fer seguiment dels seus progressos.

El programa selecciona 6 projectes entre els presentats (tres de 
ficció i tres de documental)  i es  desenvolupa durant vuit mesos.

  trets característics 

 > Detecta el nou talent i acompanya les òperes primes.
 > Dona suport a les cineastes amb màxim dues obres 

estrenades.
 > Treballa el guió com el pilar bàsic del projecte i assessora 

des del punt de vista de la producció. 
 > Busca noves fórmules de treball per afavorir la creativitat i 

l’excel·lència. 
 > Assessories personalitzades i a mida de cada projecte.
 > Fomenta la trobada entre cineastes de generacions 

diferents i diversos nivells d’experiència amb l’objectiu de 
crear lligams.

 > Promou activament la connexió amb la indústria.

Programa d'acompanyament i assessorament per a projectes de 
llargmetratge de ficció i documental escrits o dirigits per dones. 

CONCEPTE accióVIVER



RETIRS DE GUIÓ

S’està abordant el procés de creació d’una manera més global, més 
holísitca, més innovadora.

Mireia Llinàs, guionista (Acció Viver 2018)

Durant el primer retir de guió es treballa l’anàlisi del guió en 
profunditat, el treball es realitza en grup i individualment.

Tutories de guió a càrrec de: Laia Manresa, Marta Grau, Ana 
Sanz Magallón.

S’incorporen tècniques de meditació per tal de millorar la 
creativitat amb l’especialista i també guionista Isabel Calpe.

Els projectes seleccionats són a la fase de primera i segona 
versió de guió, amb el treball fet durant el retir i les jornades 
posteriors de seguiment amb les tutores, el projectes aniran 
madurant qualitativament.

En el segon retir de guió, que es realitza 2 mesos després, es 
continuarà treballant la reescriptura de guió de la mà de les 
tutores assignades.



TROBADA AMB LA INDÚSTRIA

El que he fet aquí es tocar terra i sentir que tinc la base personal i el 
projecte a punt per posar-lo en marxa ja.

Nuria Polo, guionista i directora (Acció Viver 2018)

Anàlisi dels projectes en termes de producció  i contacte amb 
la indústria en sessions de networking en col·laboració amb 
el D’A Film Festival Barcelona, relació que ja es va establir en 
la primera edició d’Acció Viver.

Inclou les sessions de treball: Preparació del pitching i one to 
one amb la coordinadora i tutora de producció Laura Rubirola.

Durant la setmana de trobada amb la indústria es realitzen les 
següents activitats: 

 > Pitching públic davant de representants de la indústria 
audiovisual.

 > One-to-one amb productores catalanes escollides 
atenent a les necessitats de cada projecte.

 > One-to-one amb experts internacionals, productors, 
agents de  vendes, representants de festivals, 
responsables de canals de televisió.

Després de tants anys a la professió, ser alumna és un plaer.
Elisabeth Prandi, guionista i directora (Acció Viver 2018)



82 PROJECTES PRESENTATS

11 PROJECTES SELECCIONATS

12 CINEASTES BENEFICIÀRIES

4 PROJECTES EN PRODUCCIÓ EN 2020

15 PROFESSIONALS EN MENTORIES

RETIR DE PRODUCCIÓ 2018
AccióVIVER

RETIR DE GUIÓ 2018

AccióVIVER

TN MIGDIA 04/05/2018

TN vespre 08/03/2018

Feu clic a les imatges per veure els vídeos. 

RESUM EDICIONS 2018, 2019

https://youtu.be/mDUh1If15A0
https://youtu.be/vVaFB3Phe-Q
https://youtu.be/5nGh5fZqqLg
https://youtu.be/Y4wc3pLsNS4


accióproducció 



CONCEPTE accióPRODUCCIÓ

Programa d'acompanyament i assessorament a 
productores novelles en l’estratègia de desenvolupament 
dels seus projectes audiovisuals i empresarials de la mà 
de productores amb llarga experiència en la indústria 
i d’un equip formador de tota la cadena de producció 
audiovisual.

Objectius:

 > Augmentar la presència de dones productores en el 
sector audiovisual català.

 > Impulsar els vincles amb la indústria, institucions i altres 
professionals.

 > Crear xarxa entre les participants en un sector altament 
atomitzat.

 > Intercanvi de sabers i coneixements per enfortir el teixit 
empresarial català.

El mes de novembre de 2020 es realitzarà la primera 
convocatòria del programa.



accióDIRECTORI



Aquest recurs ha de permetre incidir en aquest “pont” cap a la 
indústria, d’una banda promovent el talent de les professionals més 
experimentades que troben grans obstacles per consolidar les seves 
carreres, d’altra banda, el de les joves promeses que inicien les primeres 
passes en el sector; en definitiva impulsar la igualtat d’oportunitats 
entre dones i homes en l’àmbit audiovisual. 

En el sector de l’audiovisual la cerca i demanda de feina sovint es realitza 
boca orella, els equips es van fidelitzant a través de l’experiència i això fa que 
moltes vegades entrar en el circuit resulti difícil i molt talent quedi pel camí. En 
el cas de les dones professionals, s’afegeixen altres variants com la falta de 
confiança arrelada culturalment en el sector; està demostrat que a les dones 
se’ls hi demana experiència i als homes potencial. Per tant si el seu accés al 
mercat de treball no es normalitza, mai podran assolir l’experiència i afiançar 
una trajectòria professional exitosa.

www.donesvisuals.catwww.donesvisuals.cat

Directori & Comunitat és una guia exhaustiva de 

les professionals del sector audiovisual català. 

Permet la seva identificació per especialitat i perfil 

professional.

Busca donar visibilitat al talent femení en tots els 

oficis relacionats amb el cinema i l'audiovisual.

Vol ser una eina efectiva per incentivar aliances 

entre les professionals i la indústria.

http://www.donesvisuals.cat


El disseny gràfic escollit ha prioritzat un tipus d’imatge on 
les dones professionals estiguin representades en “acció”. 

Dones treballant inspirant a altres dones, transmetent 
professionalitat i talent al tot el sector.

Per tant, s’han seleccionat fotografies en llocs de 
rodatge i totes elles pertanyen a professionals del sector 
audiovisual català.



Pel disseny de les miniatures de les categories professionals ens hem volgut allunyar 
de la imatge clàssica d’il·lustració del rol professional.
S’han escollit fotogrames de pel·lícules dirigides per cineastes catalanes, amb imatges 
que corresponen a dones protagonistes de les seves històries, tot reflectint la màxima 
diversitat possible. Aquest disseny vol transmetre la idea de que el cinema és equip, 
cada ofici és imprescindible per fer una pel·lícula, per tant, fugim de les jerarquies 
clàssiques per reforçar la idea de comunitat. 
Dones vistes per dones cineastes. 

LES CATEGORIES 
professionals



El 30 d’abril de 2019 es va presentar oficialment el Directori & Comunitat 
en el marc del D’A Film Festival Barcelona al Club Social de l’SGAE 
Catalunya.

A l’acte vam comptar amb la presència de la Consellera de Cultura, 
representats de l’ICEC, Ajuntament de Barcelona, Departament de 
Treball de la Generalitat de Catalunya, i SGAE Catalunya entre d’altres. 

En aquests moments el Directori & Comunitat inclou 550 perfils de 
dones professionals de l’audiovisual català.

En aquest enllaç podeu veure declaracions de dones 
cineastes sobre el Directori & Comunitat: 

https://youtu.be/IAHQxprL5dE


contactE

Yolanda Olmos 
Directora
Tel. 619084701
yolanda@donesvisuals.cat
www.donesvisuals.cat
Sant Pere Més Baix 7, 3ªplanta
08003 Barcelona

Miriam Porté

Montse Majench

Carme Puche

Laura Rubirola

Elisabet Dubé

Alexia Muíños

Anna Petrus

Carla Sospedra

Serrana Torres

Yolanda Olmos

Leonor Miró

Presidenta

Vicepresidenta

Secretària

Tresorera

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Direcció

Producció

#DONESVISUALS

Barcelona, 1 de juny de 2020

http://www.donesvisuals.cat
https://www.facebook.com/donesvisuals
https://twitter.com/donesvisuals
https://www.instagram.com/donesvisuals/
https://www.flickr.com/photos/185589242@N05/albums

