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ACCIÓ DONES VISUALS - DIES D’INDÚSTRIA: UN ESPAI PROPI I OBERT

Algunes idees neixen per ser realitat des del primer dia. Sabem que les farem pos-
sible i que seran importants. Aquesta és la sensació que vam tenir les integrants de 
DONESVISUALS quan es definia la seva existència el 2017, i és exactament la ma-
teixa que hem tingut cada vegada que hem parlat de crear unes jornades professio-
nals, un fòrum, un espai de reflexió.

Us presentem, amb orgull i molta alegria, Acció Dones Visuals - Dies d’indústria, 
les primeres jornades feministes per crear aliances, debat i reflexió a la indústria 
audiovisual catalana. Ho dèiem fa més d’un any a la nostra Carta Oberta remarcant 
«La importància dels feminismes en la resolució de la crisi»: som protagonistes de 
les solucions. 

Des dels inicis, DONESVISUALS hem estat interlocutores per generar espais i eines 
transformadores. Volem un audiovisual equitatiu, divers i enfortit, i a més tenim la 
certesa que aquesta transformació beneficia a tothom.

Amb l’objectiu de revertir la situació de desigualtat històrica que vivim les dones, 
lesbianes i trans com a professionals de l’audiovisual, DONESVISUALS vam iniciar 
un pla d’acció que aquest 2021 es desenvoluparà en la seva totalitat, incorporant 
ACCIÓPRODUCCIÓ i ACCIÓ DECAP a les ja existents ACCIÓCURTS, ACCIÓVI-
VER, ACCIÓESTUDI i ACCIÓDIRECTORI. Avui, Acció Dones Visuals és també la 
cruïlla on es troben aquestes accions, amb una atenció especial a ACCIÓCURTS i 
ACCIÓVIVER, que seran protagonistes dels espais de pitching i one to one.

El Pla d’Acció és la columna vertebral de DONESVISUALS, una columna que ha donat 
suport a 85 cineastes al llarg de tots els programes d’acompanyament, assessorament 
i formació que hem fet. Creiem que cada una de les participants són com una ona 
expansiva, el seu èxit i les seves experiències tenen un efecte multiplicador.

L’elaboració d’aquestes accions és fruit de moltes reflexions i aprenentatges. Deba-
tre en converses constants ha tingut un camp de cultiu en els feminismes, des dels 
quals revisitem el nostre entorn i a nosaltres mateixes pensant en termes d’equitat, 
sostenibilitat i sororitat.

https://donesvisuals.cat/la-importancia-dels-feminismes-en-la-resolucio-de-la-crisi/
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Els feminismes a l’audiovisual català no són una raresa, són una realitat que cada ve-
gada aprèn i creix més, tot reconeixent la importància de la interseccionalitat perquè 
aquest procés de canvi sigui just, ric i exitós. La transformació és un espai propi i 
obert, amb responsabilitats individuals i consens col·lectiu.

No partim de zero. Reconeixem i mirem les entitats i creadores feministes que ja fa 
temps que fan aquest camí. De la mateixa manera, agraïm la tasca imprescindible de 
les entitats i mitjans que treballen per denunciar i reivindicar els col·lectius històrica-
ment invisibilitzats, una tasca que ens inspira cada dia. 

Finalment, volem donar les gràcies a totes les entitats, administracions i persones 
que ens donen suport en la nostra tasca i, especialment, en l’èxit d’aquests Dies d’in-
dústria, com el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament 
de Barcelona. Ens sentim molt ben acollides als espais que ens han cedit la Fundació 
SGAE, La Bonne i el CCCB, i estem molt ben acompanyades en les col·laboracions als 
conversatoris amb la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona, l’Acadè-
mia del Cinema Català i el Col·lectiu Ficcial.

Activem, doncs, aquest espai de trobada on la indústria som totes i on totes les per-
sones, entitats i administracions implicades al sector hem de treballar per a aquesta 
transformació imparable.

Us donem la benvinguda a Acció Dones Visuals - Dies d’indústria!

Junta Directiva 

#DONESVISUALS



Acompanyar les cineastes 
en el desenvolupament de 
les seves carreres

Coordinadora
Laura Rubirola

acció
VIVER



ASSOLIR LA MÀXIMA QUALITAT A TRAVÉS D’ACOMPANYAMENT I 
PRÀCTIQUES INNOVADORES

ACCIÓVIVER és un programa d’acompanyament i d’assessorament per a directores 
i guionistes amb un projecte de llargmetratge de ficció i/o documental en desenvolu-
pament, que posa l’accent en la fase d’escriptura de guió. 

El programa neix arran de la detecció de la necessitat de seguir impulsant òperes 
primes escrites i dirigides per dones i reconèixer la importància de mantenir una 
continuïtat en les carreres professionals d’aquelles que ja han aconseguit donar-se 
a conèixer, però que segueixen patint la desigualtat d’oportunitats a l’hora de seguir 
desenvolupant el seu talent. 

En els darrers anys hem assistit a èxits reconeguts, com el llargmetratge Las niñas 
de Pilar Palomero –que va formar part de la primera edició de l’ACCIÓVIVER– o 
Estiu 1993 de Carla Simón, però no podem oblidar que encara hi ha molt de camí 
per recórrer. 

ACCIÓVIVER és un programa amb una durada de sis mesos, en què les participants 
compten amb l’assessorament individual de professionals reconegudes en l’àmbit de 
l’anàlisi i l’escriptura de guió. A més, és un programa vivencial, ja que compta amb: 
dos retirs, que es desenvolupen en un entorn natural amb l’objectiu de fomentar la 
creativitat i crear comunitat entre les participants; una jornada sobre perspectiva de 
gènere i diversitat en els continguts audiovisuals; dos tallers de pitch sobre com pre-
sentar públicament el projecte, i una trobada amb professionals de la indústria per 
tal de donar a conèixer el projecte i cercar els suports necessaris per dur-lo a terme. 

Amb l’acompanyament i assessorament dels sis projectes seleccionats, DONESVI-
SUALS vol seguir avançant cap a l’objectiu que dona sentit a la nostra associació: 
revertir la situació de desigualtat històrica, amb la certesa que l’audiovisual no as-
solirà la màxima qualitat fins que no s’incorporin les mirades i pràctiques de les 
dones, sense oblidar el nostre objectiu de promoure la participació de professionals 
de l’audiovisual pertanyents a col·lectius socialment i històricament invisibilitzats. 

Laura Rubirola
Coordinadora d’ACCIÓVIVER
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TUTORA
Marta Grau és guionista, escriptora i script editor. Es va llicenciar en Comunica-
ció Audiovisual (UPF) i és doctora en Comunicació Social, amb una tesi doctoral 
especialitzada en Narració Cinematogràfica (UPF).

Va ser coordinadora del Departament de Continguts del Centre de Desenvolu-
pament Audiovisual-ICEC (2006-2008) i, posteriorment, ha treballat com a script 
editor i guionista freelance per a televisions i productores.

Com a guionista, ha escrit diversos llargmetratges i sèries, entre les quals desta-
ca el guió de Tornarem (2013, Premi Gold Panda, Premi Gaudí i ATV), la direcció 
argumental de la sèrie Les de l’hoquei (2019-2020, TVC-Netflix, Premi CIMA a la 
Igualtat), la bíblia de la tercera temporada de Com si fos ahir (2019-2020) o el guió 
de Cançó per a tu (nominada als Premis Gaudí 2020). 

També, ha publicat l’assaig La mente narradora: la neurociencia aplicada al arte de es-
cribir guiones (Editorial Laertes, 2017), juntament amb tres novel·les literàries més. 

A més, és professora de guió a la UPF, la URV, a diversos màsters universitaris 
(URL, UB, Universidad de la Magdalena – Colòmbia) i a programes de desenvolu-
pament, entre els quals destaca ACCIÓVIVER de DONESVISUALS.
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TUTORA
Laia Manresa. Després d’estudiar Periodisme i especialitzar-se en Guió a la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, ha desenvolupat la seva carrera professional 
centrant-se en l’escriptura documental per a cinema.

Alguns títols destacats de la seva filmografia són De nens (Joaquim Jordà, 2003), 
Veinte años no es nada (Joaquim Jordà, 2004), Més enllà del mirall (Joaquim Jordà, 
2006) i Morir de dia (2010), en què assumeix per primera vegada la direcció.

Des de l’any 2013, assessora l’escriptura de projectes documentals molt diversos 
i també és professora del grau de Comunicació Audiovisual de la Universitat de 
Barcelona, on imparteix Guió i Llenguatge Audiovisual.
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TUTORA
Núria Villazán Martín va estudiar Filosofia a la Universitat de Barcelona i Imat-
ge i So (branca de Realització) a l’IORTV (de TVE).

Després de treballar a TVE, es graduà en l’especialitat de Guió a la EICTV (Escuela 
Internacional de Cine y Televisión) de San Antonio de los Baños, a Cuba.

És guionista, directora i script supervisor en una gran diversitat de projectes. Tam-
bé, ha realitzat cursos i seminaris sobre la seva feina en diferents llocs.
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El comitè de selecció dels 6 projectes de la 
III edició d’ACCIÓVIVER ha estat format per 
les guionistes  Mariana Barassi i Silvia 
Oliva, i l’artista i docent Lucía Egaña. 

«Els projectes seleccionats són una 
expressió de la diversitat dels discursos 
feministes aplicats a la producció 
audiovisual.»

COMITÈ DE SELECCIÓ
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L’home més pacífic del món
El 2019, Martí Barrera, el meu pare, va morir. Les me-
ves germanes i jo hem invertit una fortuna en Done-
ttes per sobreviure des d’aleshores.

Tot i ser la persona més poruga del món, estava ob-
sessionat amb la Guerra Civil i va escriure un guió 
meravellós el 2012 perquè filméssim plegats un curt 
ambientat en el 1936. Pretenia construir un vehicle 
blindat real. 

Per paradoxes i dispersions de la vida, no vam rodar 
cap curt, però vaig gravar tots els preparatius i el pro-
cés de documentació. Podríem dir que tinc Diògenes 
audiovisual.

Ara, el 2021, un any meravellós (meravellós = merda 
seca), necessito acabar el projecte: ell va deixar les 
instruccions perfectament escrites.

He promès al Martí que acabaré el que vam començar 
i construiré un vehicle blindat real per materialitzar el 
seu curt.

Directora
Raquel Barrera Sutorra

Gènere
Documental

Contacte
raquel@raquelbarrera.com

Perfil del directori
https://donesvisuals.cat/usuaris/
raquel-barrera-sutorra/

Projecte AccióViver

mailto:raquel%40raquelbarrera.com%20?subject=
https://donesvisuals.cat/usuaris/raquel-barrera-sutorra/
https://donesvisuals.cat/usuaris/raquel-barrera-sutorra/
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L’hora de les tortugues
En ser informada de la mort imminent del seu pare, 
una directora torna a casa després de viure un grapat 
d’anys fora de Catalunya. Retinguda a la casa pairal a 
l’esclat de la pandèmia, recupera les cintes de vídeo 
gravades pel pare i se submergeix en un viatge de re-
visió de la biografia pròpia i familiar.

Escrit i dirigit
Mariona Guiu

Produït
Suricata Stories

Gènere
Documental

Contacte
info@suricatastories.com

Perfil del directori
https://donesvisuals.cat/usuaris/
mariona-guiu/

Projecte AccióViver

mailto:info%40suricatastories.com?subject=
https://donesvisuals.cat/usuaris/mariona-guiu/
https://donesvisuals.cat/usuaris/mariona-guiu/
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Pepita Pardell frame a frame
A partir de l’animació La doncella guerrera (1975) tro-
bada a l’Institut de Cinema Britànic, aquest projecte 
crearà una nova versió del film amb l’objectiu que re-
flecteixi la vida de la seva creadora: Pepita Pardell. A 
l’inici dels anys quaranta, la Pepita va començar a tre-
ballar de pintora a la productora Balet i Blay, respon-
sable del primer llargmetratge d’animació tradicional 
d’Europa. Més endavant, va treballar en estudis cap-
davanters, però a causa de l’ambient hostil fomentat 
per alguns animadors va deixar l’animació als anys 
setanta. Va ser aleshores quan Robert Balser (realit-
zador del videoclip Yellow Submarine dels Beatles) es 
va posar en contacte amb ella i va crear La doncella 
guerrera (1975). Per aquest motiu, amb el pas dels 
anys, se la reconeixerà com la primera realitzadora 
d’animació a Espanya.

Directora
Maria Pagès

Gènere
Documental amb animació, 
comèdia

Contacte
pages.maria@gmail.com

Perfil del directori
https://donesvisuals.cat/usuaris/
maria-pags/

Projecte AccióViver

mailto:pages.maria%40gmail.com?subject=
https://donesvisuals.cat/usuaris/maria-pags/
https://donesvisuals.cat/usuaris/maria-pags/
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Ulls de gat
La Mia és una ballarina que es troba en el moment 
més àlgid de la seva carrera al prestigiós ballet d’Ham-
burg. Quan es queda embarassada del seu company 
Joseph, també ballarí, comença a sentir-se insegura 
en la dansa. Al mateix temps, la seva històrica por als 
gats es va convertint en fòbia a mesura que records 
de la plaga de gats salvatges que va assetjar el petit 
poble de Catalunya on va créixer van apareixent a la 
seva memòria. Una caiguda a l’assaig de dansa provo-
ca una amenaça d’avortament el que l’empeny a en-
frontar-se a una memòria dolorosa i que tenia com-
pletament oblidada: l’abús sexual patit a la infantesa 
per part d’un professor. 

Directora
Anna Petrus

Gènere
Ficció, drama

Contacte
annapetrus@hotmail.com

Perfil del directori
https://donesvisuals.cat/usuaris/
anna-petrus/

Ulls de Gat ha estat 
seleccionat al Torino Film Lab - 
Extended 2019 i ha rebut una 
Menció d’Honor al XVII Premi 
SGAE de Guió “Julio Alejandro” 
2020.

Projecte AccióViver

mailto:annapetrus%40hotmail.com?subject=
https://donesvisuals.cat/usuaris/anna-petrus/
https://donesvisuals.cat/usuaris/anna-petrus/
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The Gang
En Hayman (15), d’origen magrebí, és convidat per la 
Sara, catalana, a la festa de celebració del seu setzè 
aniversari a la casa del barri benestant en què la seva 
mare és empleada de la llar. Amb en Tano (16), de 
pares andalusos, i en Pereira (15), dominicà, els seus 
amics de tota la vida, inicien el viatge cap a la festa, el 
qual es convertirà en una odissea plena d’obstacles. 
Cadascun perdrà la seva innocència i creixerà inte-
riorment durant el trajecte. Quan arriben a la festa 
d’aniversari, l’acusació d’un robatori els duu a enfron-
tar-se entre ells i separa els seus camins violentament 
i per sempre. En Hayman, l’únic ansiós per sortir del 
barri, torna sol amb autobús. Engolit pels blocs del 
barri, el seu futur somiat és més lluny que mai.

Directores
Carol Rodríguez Colás
Marina Rodríguez Colás

Gènere
Ficció, comèdia dramàtica, 
coming-of-age

Contacte
ohcarolfoto@gmail.com
marina.r.colas@gmail.com

Perfil del directori
https://donesvisuals.cat/usuaris/
carol-rodrguez/

https://donesvisuals.cat/usuaris/
marina-rodriguez/

Projecte AccióViver

mailto:ohcarolfoto%40gmail.com?subject=
mailto:marina.r.colas%40gmail.com?subject=
https://donesvisuals.cat/usuaris/carol-rodrguez/
https://donesvisuals.cat/usuaris/carol-rodrguez/
https://donesvisuals.cat/usuaris/marina-rodriguez/
https://donesvisuals.cat/usuaris/marina-rodriguez/
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BEEF
La Melisa és una adolescent de setze anys amb un 
somni: convertir-se en una estrella del trap. Aviat es 
trobarà amb les objeccions de la seva mare, que a 
més és la seva professora de Literatura a l’institut. La 
Merche considera el trap una pèrdua de temps, vol 
que la seva filla es tregui una carrera. La Melisa no té 
interès en les classes i suspèn diverses assignatures 
mentre passa els dies  gravant música i pujant vídeos 
a les xarxes. Després d’una forta discussió, la seva 
mare prohibeix la música a casa just quan a la Melisa 
li arriba l’oportunitat de la seva vida: actuar al cos-
tat d’una DJ famosa a Ciutat de Mèxic. Si l’accepta, 
la seva carrera s’enlairarà, és l’oportunitat de la seva 
vida. La Melisa ordirà un pla per aconseguir els diners 
del viatge i escapar-se a Mèxic mentre la seva mare 
intenta de totes les maneres possibles que se centri 
en els estudis. Finalment, la Melisa haurà d’escollir 
entre trair la seva mare o perseguir el seu somni. Les 
dues aprendran  que el que les uneix és molt més fort 
del que es pensaven. 

Directora
Ingride Santos

Gènere
Ficció

Contacte
carlasospedra@gmail.com
santos.ingride@gmail.com

Perfil del directori
https://donesvisuals.cat/usuaris/
ingride-santos-pinyol/

Projecte AccióViver

mailto:carlasospedra%40gmail.com%0D?subject=
mailto:santos.ingride%40gmail.com?subject=
https://donesvisuals.cat/usuaris/ingride-santos-pinyol/
https://donesvisuals.cat/usuaris/ingride-santos-pinyol/


Promoure l’enllaç  
entre el talent 
i la indústria

Coordinadora
Elisabet Dubé Ferré

acció
CURTS
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UN PONT ENTRE LA INDÚSTRIA I LES PROFESSIONALS DEL CINEMA

Ja són cinc anys d’ACCIÓCURTS, la primera acció que va arrancar DONESVISUALS 
per fomentar la presència i la professionalització de totes les dones en l’àmbit 
audiovisual. 

Després de quatre convocatòries superades amb nota, us presentem la cinquena 
edició del programa #ACCIÓCURTS, un programa consolidat que guanya renom 
any rere any i que mostra el seu èxit indiscutible sent un veritable pont entre la in-
dústria i el talent femení. El planter és ple de talent i la ràtio d’èxit és altíssima: 49 
projectes seleccionats i més del 50 % de les directores que se n’han beneficiat ja 
han produït el seu film o estan en procés de produir-lo.

A través d’#ACCIÓCURTS, 12 projectes de curtmetratges liderats per dones tin-
dran l’oportunitat d’introduir-se a la indústria i les seves creadores podran esta-
blir noves connexions i sinèrgies amb professionals i diferents agents del sector. A 
més, les cineastes participaran en jornades de formació amb tallers sobre feminisme 
interseccional, que oferiran a les cineastes l’oportunitat única d’aprendre com de 
transformador és treballar en equip des de la cura.

Aquest any és un any molt especial per l’#ACCIÓCURTS, que s’emmarca dins d’Ac-
ció Dones Visuals - Dies d’indústria. És l’acció que comença just abans de les jorna-
des, que continua amb els pitch a la indústria, i que alhora també les tancarà amb el 
lliurament de premis a la clausura. 

DONESVISUALS atorgarà un premi en metàl·lic i l’empresa Aluzine atorgarà un se-
gon premi que consistirà en material d’il·luminació pel rodatge del projecte escollit. 

Us donem la benvinguda a #ACCIÓCURTS, un espai d’aprenentatge, visibilització i 
de trobada amb el talent. 

Elisabet Dubé Ferré
Coordinadora d’ACCIÓCURTS

http://www.aluzine.tv/en/
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TUTORA
Mercedes Martínez-Abarca és programadora i consultora. Des del 2009, tre-
balla per al Festival Internacional de Cinema de Rotterdam, on actualment és 
programadora i membre del comitè de selecció de l’Hubert Bals Fund. També 
forma part del comitè de selecció de Primer Corte i Copia Final de Ventana Sur i 
del Marché du Film de Canes, i col·labora amb l’associació DONESVISUALS.

Anteriorment, va coordinar la plataforma de coproducció Holland Film Meeting, 
va treballar per a l’agent de vendes internacionals Fortissimo Films i va col·laborar 
amb festivals i plataformes de coproducció com ara el Festival Internacional de 
Cinema de Gijón i Abycine Lanza, entre d’altres.



21

El comitè de selecció dels 12 projectes de la 
V edició d’ACCIÓCURTS ha estat format per 
les directores i guionistes Sally Fenaux 
Barleycorn i Marina Rodríguez Colás, 
i per la productora Ángeles Hernández.

«Aquesta edició ha suposat una nova 
confirmació que les cineastes, quan 
aconseguim l’espai, tenim la capacitat de 
manifestar la nostra veu per reivindicar-
nos amb una alta qualitat en tots els 
gèneres cinematogràfics amb veus 
pròpies, subversives, sensibles i originals 
sensibilitzades amb la diversitat de gènere 
i amb la força suficient per dilapidar 
estereotips dels col·lectius menys 
representats en el sector audiovisual.»

COMITÈ DE SELECCIÓ
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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.

Ian de la Rosa és graduat en Direcció Cinematogràfica a l’ES-
CAC. El seu curtmetratge de final de grau, Víctor xx, va ser 
premiat a Cinéfondation al Festival de Canes. Va desenvolupar 
una sèrie per a Movistar+ anomenada Normal i a més va ser 
coproductor del curtmetratge Porque la sal.

Ha estat coguionista de la sèrie Veneno per Atresmedia, dirigi-
da pels Javis. El seu darrer curtmetratge, Farrucas, es va estre-
nar al Festival de Málaga 2021.

Actualment desenvolupa el guió del seu primer llargmetratge 
i coescriu amb la directora Anxos Fazáns. També, és fundador 
de la residència artística La Jacaranda, a Níjar, Almeria.

Pablo Menéndez és diplomat en Direcció Cinematogràfica. El 
2009 va cofundar Marvin&Wayne, una agència de distribució 
dedicada al cinema de curta durada, en què és responsable d’ad-
quisicions. Ha dissenyat l’estratègia de distribució de pel·lícules  
com Timecode, Palma d’Or a Canes i nominada als Oscars, Suc 
de síndria premiada a la Berlinale, als Gaudí i als Goya, o Los 
desheredados, que va guanyar el primer premi a la Setmana de 
la Crítica de Canes. Va ser un dels impulsors de l’AIC, l’Associa-
ció de la Indústria del Curtmetratge, de la qual formen part les 
principals productores i distribuïdores espanyoles.

JURAT
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Sueño que abrazo extraños 
L’Elin decideix trencar tota relació amb el seu pare des-

prés de viure una infància infeliç. Per això acudeix a un 

enigmàtic programa en el qual, rebutjant el seu pare 

biològic, pot escollir-ne un de nou. A través d’un rotllo 

de pel·lícula que surt de la seva boca, el doctor analitza 

el seu passat i li mostra fotos dels diferents candidats. 

I d’entre ells, l’Elin n’escollirà quatre. Un a un els anirà 

coneixent en una habitació que va canviant de forma i 

aspecte depenent de qui hi ha dins. Així, entre records 

sense resoldre del passat i absurdes i boges trobades 

amb estranys que aniran des del somni fins al malson, 

es mostrarà allò inaudit del possible significat entre la 

relació pare-filla. 

Projecte AccióCurts

Directora
Tamara Aalto Pascual

Gènere
Ficció

Contacte
aalto.tamara@gmail.com

Perfil del directori
https://donesvisuals.cat/usuaris/
tamara-aalto-pascual/

mailto:aalto.tamara%40gmail.com?subject=
https://donesvisuals.cat/usuaris/tamara-aalto-pascual/
https://donesvisuals.cat/usuaris/tamara-aalto-pascual/
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Concrete Matter, the movie  
Un film experimental sobre la recerca del plaer en rela-

ció amb la dimensió hàptica i corporal i l’univers mater-

no-filial, a partir del procés d’assaig d’una peça escèni-

ca. Un collage audiovisual que dialoga amb els cossos 

de les intèrprets i les seves relacions, tot explorant les 

possibilitats del món físic, plàstic i musical. Posem èm-

fasi en el contacte pell amb pell, en el plaer de tocar-se, 

en la gramàtica del tacte amb les dones amb les quals 

un dia vam ser un únic cos. El plaer serà el com, no el 

què. Posarem al centre la pell, reivindicant el que és in-

tangible i improductiu. Farem una reescriptura del que 

és eròtic; de la gramàtica del plaer. 

Directora
Katia Armesto

Gènere
Gènere experimental

Contacte
katia.armesto3@gmail.com

Perfil del directori
https://donesvisuals.cat/usuaris/
katia-armesto-prez/

Projecte seleccionat per
L’Alternativa, Festival de Cinema 
Independent de Barcelona

mailto:katia.armesto3%40gmail.com?subject=
https://donesvisuals.cat/usuaris/katia-armesto-prez/
https://donesvisuals.cat/usuaris/katia-armesto-prez/
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No alces la voz  
En un recòndit poble de l’Espanya del segle xix trobem 

la María i en Joaquín, una jove parella, la vida dels quals 

fa un gir horrible en el moment en què en Joaquín és in-

fectat per un paràsit que s’allotja al cervell mentre llau-

rava al camp, i el converteix en un ésser completament 

desconegut per a la María: cec i ple d’ira i d’agressivitat 

cap a ella. La María, pensant en el que els va unir i amb 

por a la reacció dels seus veïns, decidirà cuidar-lo enca-

ra que això comporti una vida en silenci per evitar que 

la mati.

Directora
Katia Calmet

Gènere
Ficció

Contacte
katia.calmetvalle@gmail.com

Perfil del directori
https://donesvisuals.cat/usuaris/
katia-calmet-valle/

mailto:katia.calmetvalle%40gmail.com?subject=
https://donesvisuals.cat/usuaris/katia-calmet-valle/
https://donesvisuals.cat/usuaris/katia-calmet-valle/
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Polvo somos  
Quan la dèspota tia Milagros mor de sobte, la Lourditas 

rep la trucada del seu oncle Raúl en què li demana un 

únic favor: que l’acompanyi a escampar les cendres de la 

difunta sobre les aigües de la badia de Cadis. La Lourdi-

tas hi accedeix tot i saber que ni la legislació vigent ni la 

temporada alta faran fàcil aquesta tasca que, d’altra ban-

da, és l’última voluntat d’algú que no es va preocupar mai 

per dir-los res bonic ni a ella ni a la seva mare. No obstant 

això, i com bona filla de la seva terra, la Lourditas sap que 

costa molt poc fer coses bones per als demés.

Directora
Ove Hermida-Carro

Gènere
Ficció

Contacte
ovehermidacarro@gmail.com

Perfil del directori
https://donesvisuals.cat/usuaris/
ove-hermida-carro/

mailto:ovehermidacarro%40gmail.com?subject=
https://donesvisuals.cat/usuaris/ove-hermida-carro/
https://donesvisuals.cat/usuaris/ove-hermida-carro/
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La(tènc)ia  
La Carol és mare d’una nena de 4 anys que pateix leu-

codistròfia metacromàtica, la Laia. Aquesta malaltia neu-

rodegenerativa minoritària fa que la Laia sigui totalment 

dependent de la Carol, ja que ja no pot caminar ni parlar. 

Avui, la trucada de la doctora que encapçala l’estudi en 

què es troba la nena i que podria endarrerir l’avenç de la 

malaltia li comunica que hi ha hagut més complicacions. 

La Carol ha de decidir si sotmetre la filla a una tercera 

operació o suspendre el tractament i abandonar definiti-

vament l’única i incerta opció de millora de la Laia. 

La història parla de la maternitat travessada per la dis-

capacitat, de com pot ser també la més transformadora.

Directora
Montse Folgado

Gènere
No ficció

Contacte
mfolgadoolivella@gmail.com

Perfil del directori
https://donesvisuals.cat/usuaris/
montse-folgado-olivella/profile/

mailto:mfolgadoolivella%40gmail.com?subject=
https://donesvisuals.cat/usuaris/montse-folgado-olivella/profile/
https://donesvisuals.cat/usuaris/montse-folgado-olivella/profile/
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Campolivar  
Un documental que explora les sensacions de la pèrdua 

després d’un final conflictiu amb la persona que ha mar-

xat. Una història en què una filla busca el seu pare, en-

cara que ja no hi sigui, per poder entendre el passat. Pel 

camí es retrobarà amb els records, la família i els espais 

que envoltaven la seva infància, fet que reconfigurarà i 

farà que accepti la realitat del seu pare, un home que no 

sabia gestionar les seves emocions ni cuidar de manera 

responsable dels seus fills.

Directora
Alicia Moncholí

Gènere
Documental

Contacte
aliciamoncholi@gmail.com

Perfil del directori
https://donesvisuals.cat/usuaris/
alicia-monchol-lueje/

mailto:aliciamoncholi%40gmail.com?subject=
https://donesvisuals.cat/usuaris/alicia-monchol-lueje/
https://donesvisuals.cat/usuaris/alicia-monchol-lueje/
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<3MONO<3  
El Lope és un bebè que viu amb l’Almu (36) i la Ziggy (8). 

Fins ara han estat molt feliços els tres amb la seva família 

monogosparental. Però l’Almu i la Ziggy estan preocupa-

des perquè molt aviat el Lope pot començar a sentir-se 

diferent per aquesta raó i no volen que pateixi gaire. Per 

això volen explicar-li tot: com són les coses en una clínica 

de reproducció assistida, què és un donant i quins singu-

lars beneficis té la seva família. Però la seva bona volun-

tat i les seves explicacions no són suficients per mitigar 

la pena que neix en el Lope per no tenir pare. Fa falta 

alguna cosa més per convèncer-lo que ser diferent de la 

majoria pot molar molt.

Directora
Almudena Monzú

Gènere
Animació

Contacte
almu@amorylujo.com

Perfil del directori
https://donesvisuals.cat/usuaris/
almudena-monz/

mailto:almu%40amorylujo.com?subject=
https://donesvisuals.cat/usuaris/almudena-monz/
https://donesvisuals.cat/usuaris/almudena-monz/
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Sang de bou  
Al poble, des de fa unes setmanes, els pescadors vete-

rans tornen amb les xarxes buides. Els joves s’ho miren 

amb frustració; voldrien ajudar, però no els ho permeten. 

Entre ells hi ha l’Emma i l’Albert, que, cansats d’un siste-

ma que els barra el pas i sense res a perdre, roben una 

llanxa i, ocults per la nit, salpen mar endins a la recerca 

del preuat corall que els pot salvar d’aquesta situació. 

Però la decisió desesperada, presa amb el frenesí d’un 

rampell, s’acaba convertint en una nova font de desen-

cant en veure que, al final, no seran ells, sinó els veterans, 

els qui obtindran el corall. 

Directora
Clàudia Munuera i Llansola

Gènere
Ficció

Contacte
cmunuera.editor@gmail.com

Perfil del directori
https://donesvisuals.cat/usuaris/
cludia-munuera-i-llansola/

mailto:cmunuera.editor%40gmail.com?subject=
https://donesvisuals.cat/usuaris/cludia-munuera-i-llansola/
https://donesvisuals.cat/usuaris/cludia-munuera-i-llansola/
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Ser sensible   
La Lia és una nena d’onze anys a qui arriba la mens-

truació el mateix dia del seu dotzè aniversari. Més enllà 

d’això, comença a notar sensacions noves i diferents en 

el seu cos; al principi no ho veu com alguna cosa estranya, 

ja que tothom li fa saber que el que sent i nota és normal: 

s’està fent dona. 

Però tot comença a canviar quan realment veu que ella 

no és com les altres, no li agraden les mateixes coses i 

tampoc físicament s’està convertint en la mateixa cosa. 

La Lia intentarà encaixar, imitar i fer-se passar per una 

nena de la seva edat, però no és feliç. 

Un dia comença a veure obsessivament documentals 

d’animals i és així quan inicia, a través d’altres éssers vius, 

el camí per saber qui és. A poc a poc, anirà tenint més con-

nexió amb la seva naturalesa animal fins que acaba tro-

bant l’espècie que realment és: un Canis lupus familiaris. 

I amb aquest descobriment, s’endinsarà al bosc per sem-

pre, a trobar-se amb si mateixa i créixer.

Directora
Anna Oset

Gènere
Ficció

Contacte
aosetvilanova@gmail.com

Perfil del directori
https://donesvisuals.cat/usuaris/
anna-oset-vilanova/

mailto:aosetvilanova%40gmail.com?subject=
https://donesvisuals.cat/usuaris/anna-oset-vilanova/
https://donesvisuals.cat/usuaris/anna-oset-vilanova/
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IULIA RLMX®

Projecte AccióCurts

Iulia   
Al segle I aC, la Iulia ha desobeït les lleis dictades pel seu 

pare Cèsar August, unes lleis que tothom incompleix, fins 

i tot ell mateix. Amb l’orgull ferit, l’ha desterrada a Panda-

tària, lluny de fills i amics. Després de 4 anys vivint en un 

auster exili, la Iulia, mare de futurs emperadors, espera 

la rectificació del càstig. Ha tingut dues vides: la d’abans, 

plena de luxes, i la d’ara, en què ha après a gaudir amb les 

coses senzilles i amb la natura. Un dia veu apropar-se un 

vaixell, però les notícies que rep no seran les que espera. 

La Iulia es desprèn del que estima i, fidel a si mateixa i a la 

seva ànima, obté la llibertat de ser.

Directora
Mercè Rovira i Bru

Gènere
Ficció

Contacte
merce.rovira.5@gmail.com

Perfil del directori
https://donesvisuals.cat/usuaris/
merc-rovira-br/

mailto:merce.rovira.5%40gmail.com?subject=
https://donesvisuals.cat/usuaris/merc-rovira-br/
https://donesvisuals.cat/usuaris/merc-rovira-br/
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El portal rojo   
Montse Watkins deixa enrere Barcelona i arriba al Japó 

als anys 80, encisada pel cinema i el misteri de l’arxipèlag. 

Com a periodista, destapa les injustícies de la seva cara 

oculta i busca respostes en l’univers de la seva literatura. 

En un dels seus contes, el seu alter ego cobra vida en la 

Sakura, una nina esparracada de la qual s’enamora i res-

cata d’un mercat de carrer. És la nina qui, quan la mort 

sorprèn d’hora la seva propietària, explica la seva història.

Directora
Chelo Álvarez-Stehle

Gènere
Documental

Contacte
achelo@me.com

Perfil del directori
https://donesvisuals.cat/usuaris/
chelo-alvarez-stehle/

mailto:achelo%40me.com?subject=
https://donesvisuals.cat/usuaris/chelo-alvarez-stehle/
https://donesvisuals.cat/usuaris/chelo-alvarez-stehle/
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Perros muertos   
L’Alicia i en Diego se’n van a passar un cap de setmana al 

seu càmping habitual a la platja. En aquesta ocasió, però, 

els atén en Cristian, el fill jove de l’encarregada, ja que 

ella està al seu país (Romania) coneixent el seu net. En 

Diego estableix una ràpida complicitat amb en Cristian a 

través del món del porno. L’endemà, l’Alicia, tot i no voler 

fer l’amor amb en Diego, quan ell marxa al poble, s’insi-

nua clarament a en Cristian. En arribar es troben els seus 

gossos morts per excés de menjar.

Directora
Liliana Torres

Gènere
Ficció

Contacte
lilianamx@gmail.com

Perfil del directori
https://donesvisuals.cat/usuaris/
liliana-torres-expsito/

mailto:lilianamx%40gmail.com?subject=
https://donesvisuals.cat/usuaris/liliana-torres-expsito/
https://donesvisuals.cat/usuaris/liliana-torres-expsito/


Acompanyar les productores 
emergents en la creació de 
les seves empreses i projectes

Coordinadora
Carla Sospedra Salvadó

acció
PRODUCCIÓ
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UN ELEMENT POTENCIAL TRANSFORMADOR I VERTEBRADOR

Aquest 2021 hem engegat la primera edició del programa ACCIÓPRODUCCIÓ, que 
des de l’inici de DONESVISUALS havia estat un desig de l’associació, ja que creiem 
que la productora i la productora executiva tenen un pes decisiu en l’elecció de 
les històries i projectes que es materialitzaran i, per tant, en la representativitat 
que acabarem veient a les pantalles, en la formació dels equips i en l’establiment de 
les dinàmiques de tot el procés de producció. Poden ser, doncs, un element amb po-
tencial transformador i vertebrador.

La producció cinematogràfica requereix molts coneixements de molts àmbits 
diferents i per això creiem que és tan important fer xarxa, compartir i establir 
vincles per fer un audiovisual de qualitat. Ser productora és entendre que sempre 
s’és una professional en aprenentatge constant, ja que cada projecte és un repte di-
ferent. Per això, pensem que connectar-se i treballar plegades fa que puguem ser 
millors professionals.

ACCIÓPRODUCCIÓ vol ser un espai on tingui cabuda el dubte, la cooperació, la 
ideació conjunta a l’hora de pensar estratègies per a la realització de cadascun dels 
seus projectes i la cura i atenció cap a aquestes professionals davant l’estrès i la pre-
sa de riscos que suposa la seva feina.

Actualment estem a punt d’acabar la primera fase del programa, en què les partici-
pants han tingut accés a les mentories grupals amb la productora Àngels Masclans 
i han assistit a nou de les sessions de masterclass i trobades amb agents del sector, 
alhora que han iniciat la seva estada d’incubació en el coworking de La Bonne. A fi-
nals de juliol començaran la segona etapa de l’Acció, en la qual seguiran la incubació 
fins al març de 2022 i gestionaran les seves pròpies dinàmiques de suport, que les sis 
participants ja estan començant a teixir com a grup.

Carla Sospedra Salvadó
Coordinadora d’ACCIÓPRODUCCIÓ
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MENTORA
En els darrers anys, Àngels Masclans ha estat productora delegada d’Oberon 
Cinematogràfica i ha participat de manera molt activa en el desenvolupament, 
producció i explotació dels seus projectes, els més recents dels quals han estat La 
hija de un ladrón (2019), dirigida per Belén Funes; Petra (2018), dirigida per Jaime 
Rosales, i Vida Privada (2017), una minisèrie dirigida per Sílvia Munt.

MASTERCLASS
ACCIÓPRODUCCIÓ contempla una formació amb més de 13 masterclass de 
perfils molt diversos del món de la producció però també dels feminismes, com 
per exemple, Miriam Porté, Marta Selva, Pol Galofre, Alba Sotorra, Anaïs Clanet, 
Daniela Sansón, Cristina Calvet o Elena Subirats entre d’altres.
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El comitè de selecció dels 6 projectes de la 
I edició d’ACCIÓPRODUCCIÓ ha estat format 
per les productores Andrea H. Català i  
Mar Medir que expressen: 

«Quina alegria viure a la Catalunya actual, 
sabent que aquestes dones amb perfils tan 
diferents i amb visions com a productores 
tan potents són les teves col·legues o fins i 
tot coproductores el dia de demà.»

COMITÈ DE SELECCIÓ
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Marta Cruañas és una productora de Barcelona graduada i amb un màster de 
Producció Creativa a la Universitat de Colúmbia. Les seves pel·lícules han estat pro-
jectades en molts festivals, com ara Canes, Torí, Morelia, Varsòvia, Les Arcs o San Se-
bastià. Va ser alumna del Rotterdam Lab i guanyadora del 3PAS Award for Excellence 
in Producing. Actualment desenvolupa tres llargs que han estat convidats a labora-
toris com ara Cinéfondation Résidence, San Sebastián Film Festival Ikusmira Berriak 
Lab o Cannes Semaine de la Critique Next Step. A Nova York, ha treballat com a 
productora per a la productora de Tyrone Lebon, DoBeDo Represents, i actualment 
col·labora amb S/B Films.

PROJECTE A ACCIÓPRODUCCIÓ

Marta Cruañas està preparant el seu projecte d’empresa, una productora orientada 
a narratives autorals. De moment, està desenvolupant tres llargmetratges i un curt.

Projecte AccióProducció
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María Nova López, graduada a l’ESCAC el 2008, combina la seva experiència 
tècnica i artística com a directora de fotografia amb la capacitat crítica i resolutiva en 
el departament de producció.

El 2014 va fundar la productora Intactes conjuntament amb Pau Ortiz, una producto-
ra dedicada a treballar amb minories en risc d’exclusió social i que realitza projectes 
nacionals i internacionals pel canvi social. 

El seu primer llargmetratge documental Al otro lado del muro ha estat projectat en més 
de 40 festivals internacionals i ha rebut 8 primers premis, entre els quals el premi al 
millor documental al festival Hot Docs, al Chicago Film Festival, al DocsBarcelona o 
al DocsMX.

Actualment produeix el llargmetratge documental Dues mares, dirigit per Ariadna 
Seuba, que acompanya la història d’una parella de dues dones en l’aventura de ser 
mares a través d’un procés de reproducció assistida.

PROJECTE A ACCIÓPRODUCCIÓ

María Nova López està desenvolupant el llargmetratge de ficció Ni Eva, dirigit per Pau 
Ortiz. És un retrat de la vida de l’Eva, una jove mexicana que en el seu procés cap a la 
maduració experimenta amb la seva identitat de gènere i descobreix que on millor es 
troba és en aquest lloc en què no ser home ni ser dona és una opció més.

Projecte AccióProducció
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Amb més de quinze anys d’experiència en el camp del documental, Ariadna Relea 
Ventura és directora, narradora i productora. Psicòloga de formació i postgradua-
da en Reportatge per Televisió, ha participat en nombrosos seminaris internacionals 
de documental, entre els quals hi ha ESodoc, Berlinale Talent Campus o IDFAcademy. 
Després de viure primer a Mallorca i després a la Xina, el Nepal i Austràlia, va retornar 
a Barcelona, on treballa com a realitzadora i directora, i va fundar Suricata Stories, 
des d’on produeix el seu primer llarg documental Singled [Out] sobre l’estigma de la 
solteria femenina a l’era de l’amor modern, del qual també és directora i guionista, 
juntament amb Mariona Guiu. Estrenat a la Seminci l’any 2017, ha estat coproduït 
amb Turquia i Televisió de Catalunya, i ha comptat amb el suport d’Eurimages i l’ICEC.

Actualment, està desenvolupant des de la seva productora el llarg Life Within, un 
documental experimental que reuneix les mirades de diferents directores i directors 
d’arreu del món, i el llarg documental de Mariona Guiu, L’hora de les tortugues, un viat-
ge a la biografia pròpia i familiar a partir de la pèrdua del pare.

PROJECTE A ACCIÓPRODUCCIÓ

Amb ACCIÓPRODUCCIÓ està desenvolupant el llarg documental Life Within, un 
llarg experimental en què documentalistes de tot el món comparteixen un mateix 
repte: explorar el seu món interior i explicar amb l’única imatge que tenen des de la 
seva finestra per crear junts una simfonia global de l’essència de l’ésser humà.

Projecte AccióProducció
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Patricia Sánchez Mora és gestora cultural i productora, en moltes de les seves 
formes i colors. Ha signat pel·lícules com a productora executiva, directora de produc-
ció i cap de producció. A més, tira endavant produccions cinematogràfiques pròpies. El 
2007 va fundar SANMOR Desarrollo Empresarial (Novena Nube), una empresa dedica-
da a la producció i realització audiovisual, i a l’organització d’esdeveniments. 

Les pel·lícules en què ha treballat han passat per certàmens com ara el Festival de 
Cinema Europeu de Sevilla, DOK Leipzig, D’A Film Festival, Busan, Mecal, Seminci 
o Zinemaldia. També, forma part des del 2006 de l’organització i la programació del 
Festival de Cinema Independent de Barcelona, L’Alternativa, en el qual dirigeix la 
secció L’Alternativa Professionals. 

Actualment, pel que fa a les seves produccions, s’entreté buscant première al curtme-
tratge documental d’animació Oro rojo, finançament per dur a terme el llargmetratge 
documental experimental Turismo de guerra i desenvolupant el llargmetratge experi-
mental de ficció Ignatius, aventures i desventures d’un sant a Manresa. Les tasques de 
producció executiva i de gestora cultural van a vegades més enllà del cinema i la duen 
a desenvolupar altres projectes, com el de fotografia participativa per a persones 
sense sostre Reflexa’T. La ciutat mirada pels invisibles.

PROJECTE A ACCIÓPRODUCCIÓ

A ACCIÓPRODUCCIÓ està desenvolupant la millor manera de dur a terme el llarg-
metratge documental experimental Turismo de guerra, que dirigirà Kikol Grau i amb el 
qual pretén canviar la història de la Guerra Civil espanyola (literalment) a partir dels 
documentals realitzats en aquella època, contrastant-los amb les recreacions bèl·li-
ques que succeeixen en el present. Una comèdia que reflexiona sobre la història que 
queda escrita pels suposats vencedors. 

Projecte AccióProducció
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Carlotta Schiavon es va graduar en Producció Audiovisual i Film Busines a l’ES-
CAC i va finalitzar els seus estudis el 2014 amb un títol en Business and Management 
of Entertainment de la Universitat de Califòrnia, Los Angeles. 

Va tenir les seves primeres experiències en departaments de producció participant 
en projectes com ara Los Inocentes (2012), Y a otro año, perdices (2012) i Barcelona, nit 
d’estiu (2013). 

A partir del 2014, va començar a treballar a Los Angeles a les empreses LA Panda Pro-
ductions i Blue Hats Creative, i va participar en projectes com ara Coldwater (2014), 
EDC Music Festivals (2014-2017), People You May Know (2016), Perchance (2017) i 
L7: Pretend We’re Dead (2017).

Després de més de 5 anys als Estats Units, va decidir tornar a Europa, primer a Itàlia, 
on ha col·laborat amb diverses productores de la seva ciutat natal, i posteriorment a 
Barcelona, on es va instal·lar el 2019 i fundà Vayolet Films.

PROJECTE A ACCIÓPRODUCCIÓ

Carlotta Schiavon està desenvolupant Vayolet Films, el seu projecte d’empresa. La 
idea principal de la productora és impulsar la trajectòria de directores i directors 
emergents i donar espai a nivell editorial i d’equip a col·lectius i temàtiques poc re-
presentades en la nostra indústria. A més, té com a objectiu fomentar la connexió i la 
col·laboració amb altres països mitjançant coproduccions internacionals.

Projecte AccióProducció
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Efthymia Zymvragaki treballa com a directora, productora, escriptora i directora 
de fotografia. Atreta per les temàtiques socials i de gènere, s’apropa de manera personal 
a les realitats complexes i menys conegudes a través d’una mirada íntima i sensible. 

Es va llicenciar en Psicologia a la Universitat de Creta (Grècia) el 2001 i cursà el 
màster de Producció i Recerca Artístiques a la UB el 2015. A més, es va formar en 
fotografia a l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya el 2013. Ha participat en el 
festival internacional de fotografia d’Arles (França), a l’Espai Català-Roca i a diverses 
edicions d’Expressa’t, les Boutographies de Montpeller (França) i la Biennal d’Olot. 
A més, ha estat alumna d’IDFAcademy (2020) i de CIRCLE Women Doc Accelerator 
(2020).

Va ser coproductora del documental In Loco Parentis (IDFA 2016, Sundance, Hot 
Docs, Visions Du Réel, 2017, entre d’altres) i productora i codirectora de fotografia 
del documental Serás hombre d’Isabel de Ocampo. També, ha realitzat la direcció de 
fotografia del llargmetratge Rocco tiene tu nombre (2015), ha dirigit el curtmetratge 
documental Refrán (2015) i ha estat responsable de la direcció de fotografia de di-
versos curtmetratges. 

Actualment viu a Barcelona, on forma part de la productora Gris Medio i està desenvolu- 
pant dos llargmetratges documentals, Un vulgar y triste solitario i Nanas a cuatro fuegos. 

PROJECTE A ACCIÓPRODUCCIÓ

Efthymia Zymvragaki està desenvolupant el llargmetratge Un vulgar y triste solitario. 
L’Ernesto ha escrit una autobiografia que vol convertir en una pel·lícula. Creu que la 
seva veu autocrítica ajudarà altres persones a superar la gelosia i la ràbia, i accepta 
reflectir el procés en un documental. Mentre les escenes del passat cobren vida da-
vant dels seus ulls, també ho fa el seu alter ego, en Juan. En el duel imminent entre 
els dos col·lideixen present, passat i futur.

Projecte AccióProducció
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Facilitar l’accés a les 
últimes tecnologies i fluxos 
de treball a les caps d’equip

Coordinadora
Alba Cros Pellisé

acció
DECAP
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NEIX ACCIÓ DECAP PER A LES CAPS D’EQUIP

Des de DONESVISUALS estem contentes de poder anunciar que aquest any comp-
tarem amb la primera edició de l’ACCIÓDECAP. Una proposta dirigida a les dones 
caps d’equip que era un objectiu primordial des dels inicis de l’associació i que, per 
fi, ha esdevingut una realitat gràcies a l’esforç de professionals expertes del sector 
i empreses de l’audiovisual que de seguida s’han obert i llançat a col·laborar amb 
nosaltres per tal d’aportar eines i coneixement a les dones caps d’equip. 

Cada any fem un seguiment des de DONESVISUALS de les dades reals del sector 
per veure quina és la presència de dones en els diferents departaments. Si bé arribar 
a la paritat a nivell general és una cosa que s’està aconseguint a poc a poc, un altre 
dels fets que observem és la poca presència de dones com a caps d’equip. Aquest 
any 2021, per exemple, la presència mitjana en tots els departaments només arriba 
al 26,6 % a les candidatures dels Gaudí. 

Per aquest motiu, des de DONESVISUALS hem impulsat l’ACCIÓDECAP No sola-
ment treballem perquè hi hagi dones dins el nostre sector, sinó que volem trencar els 
sostres de vidre existents i per a nosaltres és molt important que les dones també 
ocupin els llocs més alts, on sovint els és més difícil accedir, i puguin ser agents actius 
en les preses de decisions. 

Per això, ACCIÓDECAP és un programa en què, d’una banda, oferim formacions 
específiques, tant de reciclatge com sobre les últimes tecnologies del mercat, i, de 
l’altra, ajudem a la creació de sinergies entre professionals a fi de crear i enfortir una 
xarxa interna de suport. Tot això, en col·laboració amb empreses reconegudes del 
sector que s’han ofert a aportar cursos de formacions, instal·lacions, materials o des-
comptes per accedir a programari o materials. 

El programa s’adreça a les caps d’equip següents: directores de fotografia, mun-
tadores, tècniques de so, compositores de bandes sonores i d’efectes especials.  
L’ACCIÓDECAP és una fita molt important per crear equips equitatius, començant 
per les responsables dels departaments. Estem segures que obrirà portes i noves 
connexions per a moltes professionals de l’audiovisual.

Alba Cros Pellisé
Coordinadora d’ACCIÓDECAP
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PROGRAMA ACTUAL
ACCIÓDECAP 2021 es realitzarà durant els mesos d’octubre, novembre i desembre 
de 2021. Les activitats es podran desenvolupar de forma presencial o online depe-
nent de les característiques de la formació.

Es realitzaran com a mínim tres sessions per a cada una d’aquestes especialitats:

• Direcció de fotografia

• So

• Compositores

• Postproducció / VFX

• Muntatge

Aquestes formacions es faran en col·laboració amb diverses empreses del sector au-
diovisual català que estan col·laborant amb DONESVISUALS aportant la seva expe-
riència i recursos per planificar l’acció.

Obrirem les convocatòries durant el mes de setembre. 
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OBJECTIUS ACCIÓDECAP 

• Augmentar la presència de les caps d'equip en càrrecs de difícil accés en les 
produccions audiovisuals catalanes i trencar el biaix de gènere existent.

• Promoure la formació, reciclatge i accés a equips especialitzats, últimes tecno-
logies i processos específics a les caps d'equip en càrrecs de difícil accés.

• Promoure grups de treball que pensin conjuntament en pràctiques que contri-
bueixin a la transformació del nostre audiovisual en un de més just, equilibrat 
i divers.

• Promoure espais segurs de comunicació, virtuals i físics, dirigits a crear siner-
gies de clara orientació tècnica i laboral.

• Crear espais de confluència amb les empreses especialitzades del sector i im-
pulsar els vincles de les participants amb la indústria.

• Facilitar l'accés a processos, tecnologia i software específic subscrivint acords 
de grans descomptes amb empreses del sector que ajudin a revertir el biaix de 
gènere que afecta tota la indústria i, especialment, les caps d'equip en càrrecs 
de difícil accés.



Estudi continuat de la 
situació de les dones de 
l’audiovisual per establir 
estratègies de canvi

Coordinadores
Anna Petrus Pons i Sonia Herrera

acció
ESTUDI



QUANTA REALITAT CONEIXEM A TRAVÉS DE LES IMATGES?
Susan Sontag s’interrogava sobre quina era la quantitat de realitat que sabem però que no 
experimentem directament, sinó que solament coneixem a través d’imatges. La resposta es 
pot quantificar des de molts punts de vista: hores de pantalles visionades pels infants o pels 
adults, pel·lícules produïdes anualment al món, número de reproduccions de la youtuber 
amb més seguidores. Si busquem aquestes dades, la resposta a la pregunta de Sontag serà, 
més o menys, la següent: la major part de la realitat l’aprenem a través d’imatges.

Aquesta construcció de la realitat arrossega una forta responsabilitat en la manera com 
es presenten aquestes imatges, què signifiquen i com ens representen. La teoria i la pràctica 
cinematogràfiques han estudiat del dret i del revés la significació d’un canvi d’escala en una 
presa o la utilització del fora de camp, i aquestes veritats incorporades per totes les perso-
nes que ens dediquem a l’audiovisual és perfectament extrapolable a quin és l’enfocament 
sobre un personatge o el focus d’atenció sobre una temàtica. Mostrar la víctima o l’agressor, 
definir qui és víctima i fins quan i com la càmera enregistra el dolor o la violència, així com a 
qui s’atribueix el dolor i a qui la violència, pot ser un canvi d’escala tant o més important –i 
creativament enriquidor– que decidir-se entre un pla general o un primeríssim primer pla.

L’ACCIÓESTUDI de DONESVISUALS té com a objectiu principal promoure una reflexió 
continuada que posi en diàleg l’àmbit acadèmic, la indústria audiovisual i l’activisme de 
diferents moviments socials de forma transversal per tal de generar un discurs propi com a 
associació des d’una perspectiva feminista i interseccional. Alhora, pretenem que aquesta 
reflexió/investigació ajudi a deconstruir les representacions que encara avui dia sostenen 
diferents formes de desigualtat i violència (simbòlica i de molts altres tipus), i fomentar nous 
imaginaris molt més diversos i complexos. 

Al mateix temps, més enllà dels continguts i des d’una òptica quantitativa, ACCIÓESTUDI 
vol col·laborar a evidenciar la discriminació ostensible que les dones pateixen dins del 
sector audiovisual com a creadores, intèrprets, tècniques, crítiques, investigadores, etc.; 
una discriminació que creix si al factor de gènere li afegim altres eixos com la racialització, la 
diversitat funcional, la identitat de gènere, l’edat o la classe social, entre d’altres.

En aquest Acció Dones Visuals - Dies d’indústria reflexionem precisament sobre els nostres 
objectius, però també posem en pràctica aquesta reflexió en exemples pràctics a través de 
tres conversatoris que continuen la línia iniciada per DONESVISUALS amb l’Ara sí toca, 
per crear un espai de reflexió sobre com estem i com volem ser representades davant i 
darrere de la càmera.

Sonia Herrera i Anna Petrus Pons
Coordinadores d’ACCIÓESTUDI

https://www.youtube.com/watch?v=LYxrjVt6jtw&list=PLiHAMh1Yu4uT33PuO6-Ly_uwiO6CjknJs


Un dels objectius d’Acció Dones Visuals 
Dies d’indústria és activar un espai 
per a la reflexió i el debat per avançar 
amb fermesa per a la transformació d’un 
audiovisual més enfortit, equitatiu i 
ric. Aquests conversatoris són el punt 
de sortida per posar sobre la taula 
alguns dels grans temes al voltant de la 
representació i la representativitat de 
l’audiovisual català

CONVERSATORIS
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Volem un cinema lliure de racismes i masclismes. Quin impacte 
té això en els nostres projectes? Com podem aconseguir-ho? 
Les experiències en què s’ha incorporat una mirada des de les 
perspectives de gènere i la interseccionalitat en la selecció 
de projectes han estat positives, tant pel que fa a la qua-
litat dels projectes com per la riquesa narrativa, temàtica i 
la diversitat de mirades que s’ha aconseguit. També s’ha com-
provat la importància d’aconseguir dades separades per gènere 
i identitat de gènere, orientació sexual, raça, diversitat 
funcional i intel·lectual en totes les convocatòries i en tots 
els estudis que es facin. Quin és el potencial d’aquestes me-
sures? On, com i quan caldria incorporar-les? En aquest con-
versatori reflexionem sobre les possibilitats d’un audiovisual 
que entén la interseccionalitat com una millora en la qualitat 
dels projectes i també la responsabilitat que tenim el sector 
en la creació de l’imaginari col·lectiu.

Amb Lucía Egaña, Sally Fenaux Barleycorn i Carla Sospedra 
Salvadó, i la intervenció en diferit d’una representant del 
British Film Institute.

Modera Salima Jirari El Kouaihi

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

Acte presencial amb invitació
Retransmissió en obert pel canal de YouTube de DONESVISUALS

CONVERSATORI 30 de juny / 10 h

Conversatori dins 
l’acte inaugural

Els feminismes a la 
indústria audiovisual

https://www.youtube.com/channel/UCtRlFolwblu-gZzA9qeWhpQ
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Quantes formes i expressions pot prendre el desig? Quantes 
d’aquestes formes i expressions no tenen la seva representa-
ció a l’audiovisual? Fins a quin punt la representació norma-
tiva del desig en la ficció audiovisual estructura els nostres 
cossos desitjants i determina les nostres accions? Reflexionar 
sobre la qüestió de la representació audiovisual del desig és 
rellevant no només per indagar en la infrarepresentació dels 
cossos no normatius, el gènere i les orientacions sexuals 
més enllà de l’hetereopatriarcat, sinó també per entendre 
l’origen de la relació entre violència i desig en tot el seu 
ventall de matisos i subtileses, i indagar en les narratives 
audiovisuals en les quals el desig no normatiu ha trobat, 
malgrat tot, la forma d’expressar-se. 

Amb Silvia Albert Sopale, Berta Frigola i Març Llinàs.

Modera Anna Petrus Pons

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

CONVERSATORI
1 de juliol / 12.15 h

Els cossos 
desitjants al cinema

https://donesvisuals.cat/inscripcions-a-accio-dones-visuals-dies-dindustria/
https://www.youtube.com/channel/UCtRlFolwblu-gZzA9qeWhpQ
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La irrupció de la crítica cinematogràfica feminista a prin-
cipis dels anys setanta va suposar el replantejament general 
respecte a les formes en què s’havia construït la història 
del cinema. La importància de la contribució de les cineastes, 
negada durant molts anys per una historiografia androcèntrica, 
ha anat acompanyada, tanmateix, d’un exercici de revisió que 
va permetre posar en qüestió uns quants dogmes. Visual plea-
sure and narrative cinema, una de les obres fundacionals de 
la crítica i anàlisi feminista publicada per Laura Mulvey el 
1975, posa el focus en la recepció dels i les espectadores 
del cinema clàssic. La contribució de la crítica i teoria fíl-
mica feminista ha anat obrint el camp del debat, també, a la  
necessitat de replantejar les formes de representació atenent 
a la diversitat pel que fa a les identitats sexuals, de classe, 
ètnia i cultura, totalment contraposades a la construcció  
arquetípica decantada pels mandats patriarcals.   

Amb Marta Armengou, Denise Duncan i Cloe Masotta.

Modera Marga Almirall

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

CONVERSATORI 2 de juliol / 12 h

La crítica 
cinematogràfica des 
dels feminismes

*Tots els conversatoris comptaran amb 
interpretació en llengua de signes

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


DONES
VISUALS

i la interseccionalitat
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LA NECESSITAT DE SER INTERSECCIONALS
DONESVISUALS hem viscut el nostre propi procés de transformació per poder treballar 
de manera honesta i transversal la necessitat de ser interseccionals. El primer pas ha es-
tat mirar-se i veure que no érem ni apel·làvem a totes les dones, lesbianes i trans. A partir 
d’aquí, i en un procés en el qual encara estem aprenent i posant una passa rere l’altra, hem 
configurat algunes eines i mesures per prioritzar la interseccionalitat.

DEMANEM POLÍTIQUES PER A LA INTERSECCIONALITAT

Dins dels objectius de DONESVISUALS ens hem marcat una interlocució constant i efec-
tiva amb els partits polítics per incorporar mesures correctores i imprescindibles per a un 
audiovisual més equitatiu i just.

Per conèixer qui som, on som i poder dissenyar polítiques equitatives: 

Demanem dades separades per gènere i identitat de gènere, orientació sexual, raça,  
diversitat funcional i intel·lectual, en totes les convocatòries i en tots els estudis que  
es facin.

Per tenir un audiovisual lliure de continguts masclistes i racistes, per a un augment en 
la riquesa i qualitat de l’audiovisual: 

Incorporació de persones especialitzades en perspectiva de gènere i diversitats en  
cinematografia en les comissions de valoració de projectes que es financen amb diners 
públics i, alhora, que la composició sigui diversa.

Mesures correctores decidides que garanteixin com a mínim el 50 % de la presència de 
les dones en tots els rols abans del 2025. I la creació d’instruments per garantir el bon 
compliment d’aquestes mesures. 

Aquestes demandes no són noves, des del 2017 les hem presentades a institucions i també 
als diversos governs. Per exemple, davant de la Comissió de Cultura del Parlament de Ca-
talunya el 2020. 

https://donesvisuals.cat/dones-visuals-demana-al-parlament-un-dialeg-permanent-i-decisiu-amb-les-associacions-feministes-i-collectius-que-treballen-amb-les-diversitats/
https://donesvisuals.cat/dones-visuals-demana-al-parlament-un-dialeg-permanent-i-decisiu-amb-les-associacions-feministes-i-collectius-que-treballen-amb-les-diversitats/
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APLIQUEM MESURES AL PLA D’ACCIÓ DONESVISUALS

Separació de dades en diversitats

Una de les iniciatives que ja hem dut a terme en les darreres edicions dels nostres pro-
grames és la inclusió en el formulari d’inscripció a les convocatòries d’ACCIÓCURTS,  
ACCIÓVIVER i ACCIÓPRODUCCIÓ d’un qüestionari en què es demana a les participants 
informació específica en relació amb el seu origen, trajectòria i identitat, fet que ens permet 
tenir una visió més acurada dels perfils de cineastes que es presenten a les convocatòries.

La participant pot declinar respondre aquestes preguntes, però creiem que fer-ho ens per-
met complir un doble objectiu: d’una banda, obrir espais necessaris per a les professionals 
que formin part de col·lectius minoritzats, i els seus projectes, i, de l’altra, començar a tenir 
un gruix estadístic necessari per poder analitzar el nivell de diversitat de les convocatòries.

Obtenir dades estadístiques dels diversos col·lectius i grups és essencial per poder corre-
gir, fer demandes i revertir les situacions injustes per discriminació dins la nostra associació 
i com a objectiu primordial, dins del sector audiovisual.

Expertesa, lectores i jurat

És igual d’important aplicar aquesta mirada interseccional a totes les fases de les nostres 
accions i per això comptem amb expertes dins dels equips de lectores i seleccionadores, i 
del mateix jurat. Aquesta és per a nosaltres una iniciativa necessària i un dels eixos princi-
pals per  incorporar la diversitat dins de les accions d’una forma justa. 

Jornada sobre perspectiva de gènere i diversitat

Així mateix, els programes també incorporen la Jornada sobre perspectiva de gènere i 
diversitat en els continguts audiovisuals, que compta amb dues xerrades/tallers. Per una 
banda, Marta Selva farà una passejada pels camins dels feminismes cinematogràfics. Selva 
és historiadora i ha estat codirectora de la Mostra Internacional de Films de Dones de Bar-
celona, així com presidenta de l’Institut Català de les Dones des del 2003 al 2010.

Per altra banda, dins d’aquesta Jornada, Pol Galofre, del Col·lectiu Ficcial, una assessoria 
cultural especialitzada en diversitat, planteja preguntes com ara quina és la responsabilitat 
de les autores en les seves creacions, alhora que obre a debat els projectes per interrogar 
la pròpia mirada.



58

MARTA SELVA
Mostra Internacional de Films de Dones 
Sessió «Passejades pels feminismes cinematogràfics»

POL GALOFRE
Col·lectiu Ficcial
Sessió «Per a un audiovisual lliure de discriminacions»

TALLERS IMPARTITS A 
ACCIÓCURTS, ACCIÓVIVER I ACCIÓPRODUCCIÓ

Marta Selva ha estat codirectora de la Mostra Internacional de Films de Dones de 
Barcelona i també responsable de continguts de la cooperativa Drac Màgic des del 
1979. Ha col·laborat en diversos mitjans com a crítica cinematogràfica i analista polí-
tica, i és autora de diversos estudis sobre les relacions entre pedagogia, cultura i cine-
ma, sobre anàlisi fílmic i dels mitjans de comunicació, televisió i publicitat. És docent 
a diverses universitats (UOC, URV, UPF i UAB) i imparteix actualment el mòdul de 
«Documental feminista» al màster de Documental Creatiu de la UAB. Entre les se-
ves publicacions recents, destaca Escenarios de transnacionalidad y perspectiva de 
género en las obras de las cineastas, sobre les trajectòries de diverses generacions 
de cineastes.

Pol Galofre Molero és graduat en Cinema i Audiovisuals a l'ESCAC. És un dels coor-
dinadors 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. A més, ha participat com a 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 a formador sobre diver-
sitat sexual i de gènere. 

https://www.dracmagic.cat/
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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

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 desitjants al cinema

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

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

GRAELLA

https://www.youtube.com/channel/UCtRlFolwblu-gZzA9qeWhpQ
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://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/


donesvisuals.cat

MÉS DE
700 PERFILS

Buscar és trobar. T’apuntes?

Directori & Comunitat 
El directori de les professionals 

de l’audiovisual



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

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


Junta directiva

Presidenta 
Laura Rubirola Sala

Secretària 
Salima Jirari El Kouaihi

Tresorera 
Carla Sospedra Salvadó

Vicepresidentes 
Elisabeth Dubé Ferré
Anna Petrus Pons
Carme Puche Moré

Vocals
Alba Cros Pellisé
Alexia Muiños 
Heidi Ramírez
Serrana Torres

Equip

Direcció 
Yolanda Olmos Ruiz

Producció
Leonor Miró
Camila Mailén

Cap de comunicació 
Carme Puche Moré

Equip de comunicació
Rocío Campaña Mora
Fatima Kamaso Navarro

Coordinadores 

AccióViver 
Laura Rubirola Sala

AccióCurts
Elisabet Dubé Ferré 

AccióProducció
Carla Sospedra Salvadó

AcciódeCap
Alba Cros Pellisé

AccióEstudi
Anna Petrus Pons
Sonia Herrera 

Protocol i invitacions
Núria Marquès

Tècnica Seminari web
Núria París

Control d’accessos 
Lúa Cárdenas

Servei llengua de signes
Fishmuvi

Vídeo
Produccions Mínimes

Fotografia
Heura Molina (@laperacoop)

Disseny gràfic
Gemma Martínez Viura

Coordinació SGAE
Pilar Chueca

Coordinació CCCB
Maria Gibert

CRÈDITS



Organitza:

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

Disseny: www.gemmaviura.com

PREMI
CIUTAT DE
BARCELONA
2019

MENCIÓ DEL PREMI 
PEPÓN COROMINA 2020 
DE L’ACADÈMIA DEL 
CINEMA CATALÀ

www.donesvisuals.cat

http://www.gemmaviura.com
https://donesvisuals.cat/

