
ACCIÓVIVER DONESVISUALS 2021                                 PREGUNTES FREQÜENTS (FAQS)

Quin tipus de projectes s’accepten?

Poden presentar-se projectes de llargmetratges cinematogràfics o televisius, tant de ficció com
de documental i de vocació autoral o industrial. Queden, per tant, exclosos d’aquesta
convocatòria els llargmetratges experimentals, d’animació, els curtmetratges, les sèries o
minisèries i els projectes transmèdia.

És possible presentar més d’un projecte?

No.

En el cas de projectes de ficció, m’hi puc presentar si tinc un tractament escrit?

Sí

En el cas de projecte documental, puc adjuntar un tractament argumental?

Sí, sempre que el projecte estigui en una fase avançada d'investigació que permeti entendre
com s'explicarà la història.

Puc presentar una escaleta com a tractament?

Sí, sempre que ens permet entendre l'estructura global del projecte.

Puc adjuntar una memòria d'intencions?

Sí, sobretot com una proposta. Justament el que proposa Acció Viver és revisar les decisions
creatives que es prenen al llarg del desenvolupament dels projectes.

Puc presentar un projecte de ficció que estigui en fase de preproducció, amb el rodatge
iniciat o en fase de postproducció?

No, no es poden presentar projectes en fase de preproducció, amb rodatge iniciat o en fase de
postproducció.

Puc presentar un projecte que hagi participat en altres programes de desenvolupament
en l’àmbit nacional o internacional?

Sí.

Quina documentació puc adjuntar per acreditar que tinc obres estrenades?

Tots aquells documents que visibilitzin el recorregut per festivals i que aquell projecte s'ha fet
presentat públicament. També podeu adjuntar el certificado de calificación.

Puc presentar un projecte que hagi estat presentat en altres convocatòries
d’ACCIÓVIVER?

Sí.

http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cine/industria-cine/calificacion.html


En quin moment de desenvolupament s'ha de trobar el projecte?

El programa d'Acció Viver està plantejat per fer créixer les històries. Hauria d'estar en un punt
del procés prou avançat per a plantejar preguntes que ens permetin seguir avançant, però no
en un punt molt avançat de tancament, que no permeti marge de qüestionament.

El meu projecte ha de tenir una part del finançament garantit?

No.

És obligat tenir el suport d’una empresa productora en el projecte?

No.

Pot participar en el programa un projecte que tingui una persona responsable de la
producció executiva del projecte que no compta amb empresa productora?

Sí.

Cal que les participants es comprometin a assistir a totes les sessions?

Sí, les participants s’han de comprometre a assistir a totes les sessions del programa.
Tanmateix, la persona responsable de la producció executiva, si n’hi ha, s’ha de comprometre a
assistir a les sessions individuals amb la tutora, tot i que no participarà dels dos retirs.

Fins a quin punt arriba l'acompanyament?

L'acompanyament d'Acció Viver es planteja de manera temporal (sis mesos) i no pel que fa a
resultats concrets. Les seleccionades es presenten al programa amb una primera versió de
guió o tractament desenvolupat. Després d'haver passat pels dos retirs avançarem fins a tenir
dues versions més i en acabar, sortirem amb una tercera versió.

Només s’hi poden presentar dones a la convocatòria?

La convocatòria està oberta a totes aquelles persones que s’identifiquin com a dones.

El projecte es pot presentar en castellà?

Sí.

Si sóc directora i el projecte que presento està escrit per un home, em puc presentar?

No.

Si sóc guionista i el projecte que presento serà dirigit per un home, em puc presentar?

Sí.

Si sóc directora o guionista i el projecte que presento està produït per un home, em puc 
presentar?

Sí.
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Si som un col·lectiu, ens podem presentar?

Sí, si totes les persones compleixen els requisits i tenint en compte que s'haurien de triar dues
representants, que serien les que podrien participar en el programa.

Em puc presentar a la convocatòria si no sóc major d’edat?

No, totes les candidates hauran d’haver assolit la majoria d’edat abans del darrer dia de
tancament de sol·licituds.

Què passa si les dates en les quals es desenvolupa ACCIÓVIVER es veuen afectades pel
COVID-19? 

Es proposaran dates alternatives i/o que l’acció es dugui a terme a través de mitjans
virtuals. 

Barcelona 7 de juny de 2021
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