


Acció Dones Visuals - Dies d’indústria és un espai per crear aliances, 
debat i reflexió. Un espai transformador per a totes aquelles persones 

que desitgem un audiovisual en equilibri, divers i enfortit.

DIMECRES
30 DE JUNY

DIJOUS
1 DE JULIOL

DIVENDRES
2 DE JULIOL

SGAE|10h
Acte inaugural 

Conversatori
Els feminismes a la indústria audiovisual catalana

Volem un cinema lliure de racismes i masclismes. Quin impacte té això en els nostres 
projectes? Com podem aconseguir-ho? En aquest conversatori reflexionem sobre les 
possibilitats d’un audiovisual que entén la interseccionalitat com una millora en la 
qualitat dels projectes i sobre la responsabilitat que tenim el sector en la creació de 
l’imaginari col·lectiu.

Ponents: Lucía Egaña, Sally Fenaux Barleycorn i Carla Sospedra Salvadó
Modera: Salima Jirari El Kouaihi

Conversatori organitzat amb l’Acadèmia del Cinema Català i el Col·lectiu Ficcial.

Acte presencial amb invitació
Retransmissió en obert pel canal de YouTube de Dones Visuals

SGAE|12.15 h
Conversatori
Cossos destijants al cinema

Quantes formes i expressions pot prendre el desig? Quantes d’aquestes formes 
i expressions no tenen la seva representació a l’audiovisual? Fins a quin punt la 
representació normativa del desig estructura els nostres cossos desitjants?

Ponents: Berta Frigola, Silvia Albert Sopale i Març Llinàs
Modera: Anna Petrus Pons

Acte presencial amb inscripció prèvia
Retransmissió en obert pel canal de YouTube de Dones Visuals

SGAE|9.00 h
Pitching ACCIÓCURTS
12 curtmetratges en desenvolupament

Acte presencial i seminari web amb inscripció prèvia

SGAE|9.00 h
Pitching ACCIÓVIVER
6 llargmetratges en desenvolupament

Acte presencial i seminari web  amb 
inscripció prèvia

SGAE|12h
Conversatori
La crítica cinematogràfica des 
dels feminismes

La crítica cinematogràfica feminista suposa el 
replantejament respecte a les formes en què s’ha construït 
la història del cinema. Posa en qüestió la invisibilització de 
la contribució de les dones a l’evolució del mitjà, discuteix 
el dogma de què s’entén com a plaent i planteja la 
necessitat de reconèixer la diversitat en les seves formes 
d’expressió, de les identitats sexuals, de classe, ètnia i 
cultura.

Ponents: Marta Armengou, Denise Duncan i Cloe Masotta
Modera: Marga Almirall

Organitzat amb la Mostra Internacional de Films 
de Dones de Barcelona.

Acte presencial amb inscripció prèvia

Retransmissió en obert pel canal de 
YouTube de Dones Visuals

CCCB|18 h
Acte de clausura

Lliurament de Premis ACCIÓCURTS
Lliurament de les mencions d’honor a les sòcies  
Miriam Porté, Montse Majench, Anna Solà i Marta Selva.

Acte presencial amb inscripció prèvia

LA BONNE|15 h
Networking ACCIÓPRODUCCIÓ 
entre les 6 participants 
i 6 productores sènior

Acte privat

Connecta’t per saber-ne més

https://donesvisuals.cat/pla-accio/dies-dindustria/
https://www.youtube.com/channel/UCtRlFolwblu-gZzA9qeWhpQ
https://donesvisuals.cat/inscripcions-a-accio-dones-visuals-dies-dindustria/
https://www.youtube.com/channel/UCtRlFolwblu-gZzA9qeWhpQ
https://donesvisuals.cat/inscripcio-pitch-acciodonesvisuals-dies-dindustria/
https://donesvisuals.cat/inscripcio-pitch-acciodonesvisuals-dies-dindustria/
https://donesvisuals.cat/inscripcions-a-accio-dones-visuals-dies-dindustria/
https://www.youtube.com/channel/UCtRlFolwblu-gZzA9qeWhpQ
https://donesvisuals.cat/inscripcions-a-accio-dones-visuals-dies-dindustria/
https://donesvisuals.cat/pla-accio/dies-dindustria/

