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Per a tots els Edilbertos, Ahmads i Carols  

que tot i veure’s obligats a migrar de manera forçada,  

segueixen lluitant.  
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Podries 
Si haguessis nascut 
en una altra terra, 
podries ser blanc, 

podries ser negre… 
Un altre país 

fóra casa teva, 
i diries “sí” 

en una altra llengua. 
T’hauries criat 

d’una altra manera. 
Més bona, potser. 

Potser més dolenta. 
Tindries més sort 

o potser més pega… 
Tindries amics 

i jocs d’una altra mena; 
duries vestits 

de sac o de seda, 
sabates de pell 

o tosca espardenya, 
o aniries nu 

perdut per la selva. 
Podries llegir 

contes i poemes, 
o no tenir llibres 

ni saber de lletra. 
Podries menjar 

coses llamineres 
o només crostons 
secs de pa negre. 

Podries… podries… 

Per tot això pensa 
que importa tenir 

les mans ben obertes 
i ajudar qui ve 

fugint de la guerra 
fugint del dolor 
i de la pobresa. 
Si tu fossis nat 
a la seva terra 
la tristesa d’ell 

podria ser teva. 

- Joana Raspall  
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0.1 Presentació del projecte, justificació i objectius  
  
El nostre Treball de Fi de Grau neix l’estiu de 2017 a la ciutat d’Atenes. Les tres autores 

d’aquest projecte vam decidir anar com a voluntàries durant un mes al camp Eleonas de 

la capital grega, impulsades per la injustícia que estaven patint, i encara pateixen, totes 

aquelles persones que busquen una nova vida a una Europa sobrepassada per la gran 

crisi dels refugiats. Allà, vam considerar que era realment necessari donar veu a les 

persones que, sense cap altra alternativa, han de deixar casa seva. 

  

Aquesta experiència ens va encoratjar a informar-nos i documentar-nos, per així poder 

conèixer la realitat de totes aquelles persones. Però, volíem anar més enllà. Volíem saber 

què era exactament el que els obligava a marxar. Perquè tot i que mediàticament només 

es parli dels refugiats de guerra, n’hi ha per moltes altres causes -canvi climàtic, guerres 

no declarades, sexualitat, pobresa extrema, etc.-. 

  

Indagant en la temàtica ens vam adonar que hi ha un gran silenci, un buit en la denúncia 

de la situació a què s’exposen les víctimes del que no és una guerra declarada. Així, neix 

la idea del nostre documental que té com a objectiu visibilitzar els diferents motius de 

fugida de les persones migrades. 

  

També volem que sigui una oportunitat per denunciar l’ús reiterat de conceptes 

incorrectes com “refugiat”. Ja que això és un retrat fidel de la societat, una societat que ni 

tan sols es qüestiona el nom amb el qual designa a totes aquelles persones que es veuen 

forçades a fugir. No hi ha un coneixement, ni una reflexió sobre qui són. Per tant, amb el 

nostre projecte volem diferenciar entre refugiats, sol·licitants d’asil, o desplaçats interns 

en el propi país, tots ells migrants. 

  

Un cop teníem el contingut clar, vam decidir que la millor forma de presentar-lo seria a 

través d’un documental, ja que ens permetia presentar una observació més pura, i una 

mirada més poètica, sense haver de caure en un gènere purament expositiu com és el 

del reportatge periodístic. 

  

Així, el projecte Obeir o fugir que es presenta al llarg del present treball, representa tots 

els processos necessaris per a la creació d’un documental competent en el sector 

audiovisual, des de referents de format i contingut fins als processos de preproducció i 

producció d’un documental. Així, per explicar-lo en la seva globalitat, hem construït quatre 

blocs estructurals: 
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En primer lloc, es presentarà la base per poder comprendre el desenvolupament i la 

forma que prendrà el documental Obeir o fugir. Així, es definirà el concepte de 

documental com a gènere, dins de les seves limitacions i divergències, i en comparació al 

reportatge. Juntament amb una sèrie de referents audiovisuals i escrits que ens serviran 

per a la creació, el posicionament i la direcció de la proposta. 

  

En el segon bloc del treball, farem una anàlisi de mercat, centrant-nos principalment en 

les televisions espanyoles, però també a les noves oportunitats d’explotació que ens 

ofereixen les noves tecnologies, i a les quals el nostre projecte podria optar. 

  

En el tercer bloc, s’exposarà detalladament el projecte des del punt de vista pràctic, des 

de l’elaboració de l’argument fins al finançament i el pressupost de la peça. A més, es 

coneixeran en profunditat tots els detalls de preproducció i producció del projecte de tal 

manera que l’últim pas sigui posar-ho tot en pràctica. 

  

Finalment, en el quart bloc es valorarà el producte aconseguit,  per així poder comprendre 

les seves possibilitats en el mercat audiovisual un cop aquest estigui finalitzat.    
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BLOC 1  
Anàlisi dels 

referents.  
D’on venim i 

cap a on anem 
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1.0 Introducció  

En aquest bloc, s'explicarà la classificació del projecte dins del gènere documental. Es 

detallarà el seu gènere i la contemplació entre realitat i ficció. Enumerarem alguns dels 

referents que s'han utilitzat per a la realització d'aquest documental. Totes aquelles peces 

audiovisuals que s'han usat per a la inspiració i muntatge del projecte. 

 

1.1 Narrativa i Format 

 

1.1.1  El gènere documental 

El terme documental prové de la paraula francesa documentarie, utilitzada al 

començament del factual cinema i a la crítica de John Grierson al New York Sun sobre la 

pel·lícula Moana (1926) de Robert J. Flaherty. El crític cinematogràfic va fer menció al 

gènere documental fent referència a la realitat que presentava la pel·lícula Moana: “El 

documental no és més que el tractament creatiu de la realitat”1. A partir d’aquestes 

paraules el terme documental va començar a agafar força dins del món del cinema. 

 

Pel que fa a el gènere específic del documental tenim com a referència l'obra de Robert 

Flaherty, Nanook l'esquimal, del 1922 [traducció de l'anglès "Nanook of the North]. És la 

composició pionera de documental i és considerat el primer llargmetratge documental en 

el qual el director expressa de manera explícita la realitat i fa un paper de mediador. Per 

tant, a partir d'aquest moment sorgeix el documental com a gènere i és quan es comença 

a diferenciar-se del cinema de ficció. Segons la definició de la Gran Enciclopèdia 

Catalana "el documental és un gènere cinematogràfic deslligat del cinema de ficció que 

presenta la realitat amb una finalitat bàsicament informativa"2. Una dificultat que presenta 

aquest gènere és la difícil distinció entre realitat i ficció. La línia que separa el cinema de 

ficció amb el documental és molt petita, ja que tenen moltes semblances, però la 

dissemblança clau és la línia de la realitat que segueix el documental. Per això, en el 

següent punt, 1.1.2 Models de representació de la realitat: el documental observacional i 

poètic, explicarem els models de representació de la realitat. 

 

El documental, de la mateixa manera que el reportatge, pot ser de caràcter informatiu. 

Aquesta característica és la que confon més la diferència entre un documental expositiu o 

                                                
1IBAÑEZ, 2010 John Grierson: El hombre Documental. Font electrònica [en línia] de Guioteca. En 
https://www.guioteca.com/cortos-y-documentales/john-grierson-el-hombre-documental/ , [Consultat 

2 Entrada del concepte “Documental” de la Gran Enciclopèdia Catalana. Font electrònica [en línia] 
en la Gran Enciclopèdia Catalana. En: http://www.enciclopedia.cat/ [consultat 10/01/2018] 
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un reportatge informatiu. Per això, quan parlem de reportatge també hem de ser crítics en 

la diferència d’aquest amb el gènere documental.  

 

El reportatge presenta temes relacionats amb la història, cultura o societat, entre altres 

temes d'interès general, vinculats amb la realitat més immediata. En canvi, el documental, 

pot presentar els mateixos temes però no ha de ser d'actualitat, ja que utilitza un 

llenguatge més elaborat. El reportatge és informatiu i descriptiu, segueix l'esquema de les 

5W: què, qui, com, quan i per què. En canvi el documental és més creatiu. 

 

La forma en què es grava un documental no és la mateixa que el reportatge. En el gènere 

periodístic s'explica una realitat i es dóna una informació. En canvi, en un documental 

s'intenta anar més enllà d'informar, s'intenta explicar una història (Gómez Segarra, 2008: 

12). 

 

Per tots aquests elements, hem considerat que el nostre projecte havia de ser un 

documental. Primerament, perquè tot i que pot semblar una temàtica d'actualitat, hem 

volgut donar un enfocament molt diferent del tòpic dels refugiats. El nostre objectiu és 

deconstruir la idea preestablerta de què tothom que fuig de la seva terra és un refugiat, ja 

que hi ha gent que es veu forçada a desplaçar-se dins el seu mateix país. Hi ha qui fuig 

de guerres no declarades. I qui ha arribat a un altre país però no pot obtenir l'asil. Tots 

ells no són refugiats. Així, aquesta nova perspectiva, tot i necessitar una part expositiva, 

creiem que ens permet presentar el nostre projecte d'una forma més reflexiva i 

observacional, amb elements més característics del documental que no pas del 

reportatge periodístic.  

 

 

1.1.2 Models de representació de la realitat: el documental observacional, expositiu 

i poètic 

 

Un documental és una eina per transmetre la realitat, però no hi ha una sola manera per 

fer-ho. El teòric Bill Nichols va establir uns models de representació de la realitat. En 

primer lloc, al seu llibre Representing Reality va delimitar quatre models l’expositiu, 

l’observacional, l’interactiu i el reflexiu (Nichols, 1991:27) . Més tard, a Blured Boundaries 

va canviar el nom del model interactiu per participatiu i va introduir el model poètic  

(Nichols, 1994: 167). Finalment, a Introduction to Documentary va revisar tota la teoria 

anterior i va afegir el model performatiu (Nichols, 2001:219).  
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Així, en l’actualitat s’utilitzen sis models de representació en el gènere documental: el 

poètic, l’expositiu, l’observacional, el participatiu, el reflexiu i el performatiu: 

 

MODEL DEFINICIÓ EXEMPLES 

Poètic Adapta molts dispositius 

representatius d'altres arts. 

Crea un to i un estat d'ànim. 

Finalitat estètica, aproximació a 

l’art. 

Berlín, simfonia d’una gran 

ciutat (1927) 

Expositiu Il·lustrar un argument amb 

imatges, com un documental 

clàssic. És més retòrica que 

estètica. Dirigint-se directament 

a l'espectador emfatitzant la 

idea d'objectivitat i lògica 

argumentativa. Utilitza sovint 

veu en off i imatges d’arxiu. 

Inside Job (2010) 

Observacional Molt influenciat pel Cinéma 

Vérité francés. Es tracta 

d'observar, de manera directa i 

espontània, la realitat. Prioritza 

l’enregistrament del so. 

Être et avoir (2002) 

Participatiu Mostra la relació entre el 

realitzador i el subjecte filmat. 

El director entra i participa en 

la vida dels altres, guanya una 

experiència directa i la 

reflecteix. Emfatitza la trobada. 

El cineasta es grava a si 

mateix o deixa la càmera 

encesa “inconscientment” 

Bowling for Columbine (2002) 

Reflexiu No pretén parlar de la realitat, 

sinó crear consciència del propi 

mitjà de representació. El 

documental es constitueix aquí 

L’home de la càmera (1929) 
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en una construcció o 

representació del món, en que 

l'espectador pren una postura 

crítica. Utilitza recursos d’altres 

documentals. 

Performatiu Qüestiona la base del cinema 

documental tradicional. 

L'èmfasi es posa a les qualitats 

evocadores del text i no tant en 

la seva capacitat 

representacional. Prioritza 

l'expressivitat, la poesia i la 

retòrica, i no pas una 

representació realista. Pot 

recórrer a recursos com 

l’animació. 

Les glaneurs et la glaneuse 

(2000) 

 

Taula 1: Descripció de les modalitats de representació de la realitat. Elaboració pròpia. Font: Nichols3 

 

Per al nostre documental hem optat per escollir un model híbrid. Una barreja entre el 

documental observacional i el poètic. Creiem que de l’observacional podem extreure’n 

l’espontanïetat i la naturalitat dels nostres protagonistes i dels seus actes. El que ens 

ensenyaran i explicaran és el que hi ha. Del poètic podem treure’n la subjectivitat del joc 

de les paraules i les imatges. Fent que elles, per si mateixes, expliquin una història. 

 

1.1.3 Referents de format directes: Enumeració i aportacions al projecte  

Quant a format, considerem que el nostre documental ha de donar el major pes possible 

a la narració dels entrevistats, que ha d'esdevenir el fil conductor del film. Aquesta, 

acompanyada de les imatges recurs i de les imatges de la pròpia entrevista, explicarà la 

història dels protagonistes. Creiem també que el silenci ha de ser una característica 

important, en tractar-se d'un documental observacional, volem deixar que les veus i les 

imatges dels protagonistes parlin per si soles. 

 

 

 

 

                                                
3 NICHOLS, Bill. (2001). Introduction to Documentary. Indiana University Press (pp.219-228) 
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A continuació, hem analitzat alguns documentals que ens han servit com a referents 

respecte al format del nostre projecte: 

 

- Vides aturades (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                       

Imatge 1: Fotograma del documental Vides Aturades. Font: CCMA4 

 

Vides Aturades és una producció de Casa Nostra, Casa Vostra que es va emetre per TV3 

el febrer del 2017, durant 10 capítols, i que pretenia posar noms i cares a les persones 

refugiades.Els protagonistes expliquen en primera persona, i això creiem que és 

fonamental, com és créixer entre reixes, enyorar el passat i una terra on potser no 

tornaran, i com s'ho fan per mantenir una certa rutina en un camp de refugiats. 

 

Vides Aturades es va rodar a Vasilika, una antiga fàbrica de pollastres reconvertida en 

camp per a refugiats. Allà hi vivien i hi viuen en tendes plantades, amb lavabos portàtils i 

sense aigua corrent. Sense cuina, sense escola ni assistència sanitària continuada. Tot 

això es veu reflectit en les imatges, que mostren amb plans generals les condicions del 

camp, i amb plans detall, els pocs estris amb què compten a les tendes. 

 

Aquesta sèrie documental és potser un dels referents més clars tant a l'hora del contingut 

com en la forma. Vides aturades explica històries particulars, per capítols. Pel que fa a la 

                                                
4 Pàgina wel oficial CCMA. Vides aturades. Font electrònica [en línia] a CCMA. En: 
http://www.ccma.cat/tv3/vides-aturades/ [consultat el 17/3/2018] 
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forma, les entrevistes es complementen amb imatges recurs de la realitat que aquella 

persona està vivint al camp. Un dels personatges, per exemple, explica que la guitarra és 

essencial i allò a què s'aferra en trobar-se fora de casa, mentre sentim dir-ho veiem 

imatges, al camp de refugiats, en què el protagonista toca la guitarra.  
 

El personatge que protagonitza cada història posa de manifest el tret que el fa distintiu. 

Per exemple, en Faras, de 23 anys i provinent de Damasc, Síria, insta els europeus a la 

rebel·lió. Es defineix com a rebel i tot el capítol s’emmarca en el que per ell significa 

aquesta paraula. Es dóna molt de pes al so, ja que no hi ha la veu en off d’un 

presentador, només la del protagonista, interrompuda només pel so ambient del camp i 

de la gent que hi viu. 

 

- The look of silence (2014)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imatge 2: Fotograma del documental The look of silence. Font: Web oficial The look of silence5 

 

El documental de Joshua Oppenheimer va ser el primer referent formal que ens va venir 

en ment. És un documental que parla sobre els assassinats produïts a Indonèsia entre el 

1965 i 1966. El protagonista principal és germà d'una de les víctimes, per això la seva 

identitat no és revelada. Ens agrada la personalització del documental i el paper narrador 

que se l'hi atorga al protagonista. Els silencies, les imatges, les mirades, tots aquests 

elements parlen per si sols en el documental The look of silence. Aquests aspectes ens 

han fet pensar de quina manera volem gravar el documental; principalment volem fer un 

                                                
5 The Look of Silence (2014). Secció Images. Font electrònica [en línia] de The Look of Silence. En 
http://thelookofsilence.com [Consultat el 21/01/2017].  
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documental observacional, deixant que les imatges i els protagonistes creïn la història. La 

imatge del protagonista de The look of silence quan parla assegut a la cadira i explica els 

fets volem utilitzar-lo pel nostre documental; les tres entrevistes principals dels tres 

protagonistes del nostre documental els registrarem d'una manera similar. Per tant, la 

base del nostre documental que són les tres entrevistes, tindran com a referent The look 

of silence.  

 

- Into the fire, the hidden victims of austerity in Greece (2013)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imatge 3: Fotograma del documental Into the fire the hidden victims of austerity in Greece. Font: Vimeo6 
 

El documental de Into the fire és una producció breu que no arriba als 40 minuts, però 

que en aquests minuts mostra de manera impactant la situació de migrants i refugiats que 

es troben estancats a Grècia, concretament a la ciutat d’Atenes. La seva producció és 

amb la càmera a l’espatlla; són gravacions més aviat espontànies que premeditades. Per 

tant, observem la realitat tal com és sense que influeixi res. També hi ha algunes escenes 

gravades amb telèfon, fins i tot surten protagonistes que es graven ells mateixos. Aquest 

element ens ha cridat l’atenció i creiem que seria interessant incorporar-ho en el nostre 

documental. Que el propi protagonista es gravi explicant algun fet o alguna situació fa que 

el documental encara doni més èmfasi en els protagonistes i que sigui explicat en primera 

persona, sense la nostra intervenció. 

 

 

                                                
6 Canal Kate Mara de Vimeo. Font electrònica [en línia] de Vimeo. En  https://vimeo.com/64230453 
[Consultat el 21/01/2017].  
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1.2 Temàtica i contingut 

 

1.2.1 La crisi de refugiats  

La migració sempre ha sigut un tema especialment controvertit. Un aspecte molt discutit 

tant en l’opinió pública com en l’agenda política. Però aquest debat s’ha anat intensificant 

els últims anys. El boom comença l’any 2015, un any on com bé defineix l’article El año 

de los refugiados: “la gran protagonista, a su pesar, ha sido la inmigración forzosa, 

personificada en el millón muy largo de refugiados que, principalment a través del 

Mediterráneo, han entrado en Europa procedentes de Siria, Afganistán, Irak, Somalia y 

otros países que atraviesan circunstancias trágicas. Ello ha dado lugar a la mal llamada 

«crisis de los refugiados», en su doble vertiente de masiva catástrofe humanitaria y de 

gravíssima crisis para la Unión Europea.”7 

I sí, tal com afirma l’article El año de los refugiados del CIDOB és una crisi “mal llamada”8. 

Per què? Un cop més, Europa ha occidentalitzat el problema. Ha convertit una crisi 

mundial en una crisi solament europea. “Crisi de refugiats” és una denominació que ha 

oblidat que és a Àfrica, Àsia Central i a l’Orient Mitjà on es produeixen la majoria de 

moviments de persones. És més, segons ACNUR9 el 84% de les persones refugiades 

viuen en regions en vies de desenvolupament.  

 

Turquia és el país que acull a una major població de refugiats amb 3.1 milions, seguida 

per Jordània -2,9 milions-, l'estat de Palestina -2,2 milions-, Líban -1,6 milions- i Pakistan -

1,4 milions-10.  Per tant, La crisi dels refugiats és com bé diria Agus Morales un concepte 

“de consum occidental” (Morales, 2017: 28). És una expressió utilitzada per referir-se a la 

realitat viscuda a Europa, el que es tradueix en una mala gestió de les persones que 

arribaven i, encara a dia d’avui, segueixen arribant en busca d’una oportunitat.  

                                                
7 Anuari CIDOB de la Immigració (2015-2016) El año de los refugiados, pàg.13. Font electrònica 
[en línia] del CIDOB. En: 
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/anuario_cidob_de_la_inmigracion/el_
ano_de_los_refugiados_anuario_cidob_de_la_inmigracion_2015_2016_nueva_epoca  [consultat el 
15/01/2018] 
8 Anuari CIDOB de la Immigració (2015-2016) El año de los refugiados, pàg.13. Font electrònica 
[en línia] del CIDOB. En: 
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/anuario_cidob_de_la_inmigracion/el_
ano_de_los_refugiados_anuario_cidob_de_la_inmigracion_2015_2016_nueva_epoca  [consultat el 
15/01/2018] 
9 Tendencias Globales 2016 ACNUR (2016) Desplazamiento forzado en 2016, pàg. 2. Font 
electrònica [en línia] d’ACNUR. En:  
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/Publicaciones/2017/111
52 [consultat el 16/01/2018] 
10 Tendencias Globales 2016 ACNUR (2016) Desplazamiento forzado en 2016, pàg. 15. Font 
electrònica [en línia] d’ACNUR. En:  
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/Publicaciones/2017/111
52 [consultat el 16/01/2018] 
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Joaquín Arango la defineix com “una crisis multidimensional que está suponiendo un 

colapso del sistema europeo de asilo y refugio; una falla sistémica de la solidaridad hacia 

los migrantes forzosos y entre los estados miembros; reiteradas vulneraciones de la 

legislación comunitaria e internacional; una peligrosa erosión de la autoridad de las 

instituciones comunitarias; una amenaza para la libre circulación en el espacio Schengen; 

una agudización de las fracturas Norte-Sur y Este-Oeste en la UE; y una inyección de 

combustible para el ascenso de la xenofobia, los sentimientos antiinmigración y el 

euroescepticismo.”11 Tot això és el que representa la “mal llamada” crisi dels refugiats. 

 

Arribada de persones a Europa 

L’illa italiana de Lampedusa va ser el primer destí de molts refugiats que principalment 

partien de Líbia i volien arribar a terres europees. Ja el 2014 milers de persones van 

perdre la vida al Mar Mediterrani. Un mar que, tot i no ser una guerra, s’ha convertit en un 

dels escenaris que ha robat més vides en els últims anys.  Però el punt àlgid d’aquesta 

crisi arriba al 2015 quan s’obre la ruta dels Balcans, la que presentarà a Grècia com la 

porta d’entrada al continent. La situarà en el mapa, i provocarà una arribada massiva de 

dones, homes, nens i nenes en busca d’un refugi.   

 

La primera resposta europea a aquesta situació va ser la decisió de la cancellera 

alemanya de bloquejar temporalment el Reglament de Dublín III, el que atribueix que els 

estats que han d’afrontar la demanda d’asil són aquells en els quals els demandants 

posen el primer peu. Això pot semblar una voluntat de fer front a la situació de manera 

conjunta, amb la col·laboració de tots els estats europeus. Però realment no és així, els 

estats membres de la UE es van negar a activar la Directiva 2001/55/CE que diu: “Los 

casos de afluencia masiva de personas desplazadas que no pueden volver a su país de 

origen han aumentado considerablemente estos últimos años en Europa. En tales casos 

puede ser necesario implantar dispositivos excepcionales para garantizar una protección 

immediata y de carácter temporal a dichas personas.”12 Va ser una negació rotunda 

perquè l’activació d’aquesta implicava establir quotes obligatòries per als diferents estats 

membres. La xifra obligava a acollir 20.000 refugiats entre tots els estats. La resposta: 

                                                
11 Anuario CIDOB de la Inmigración (2015-2016) El año de los refugiados, pàg.32. Font electrònica 
[en línia] del CIDOB. En: 
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/anuario_cidob_de_la_inmigracion/el_
ano_de_los_refugiados_anuario_cidob_de_la_inmigracion_2015_2016_nueva_epoca  [consultado 
el 15/01/2018] 
12 Directiva 2001/55/CE del consejo de 20 de julio de 2001. Font electrònica [en línia] del Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas. En: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:212:0012:0023:ES:PDF [consultat el 
24/01/2018] 
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No. Res de quotes obligatòries, els països havien d’acollir al nombre que volguessin de 

forma totalment voluntària. Alguns van complir, van acceptar la xifra i van acollir a una 

quantitat similar a la sol·licitada, però d’altres, com és el cas d’Espanya, presenten xifres 

ridículament baixes. 

No va funcionar, així que decidiran aplicar altres mesures que resultaran, també, poc 

efectives. La primera s’aprovarà el 27 de maig del 2015 a Brussel·les. Aquesta intentarà 

donar resposta a l’article 78, apartat 3 del Tractat de funcionament de la Unió Europea. 

“3. Si uno o varios Estados miembros se enfrentan a una situación de emergencia 

caracterizada por la afluencia repentina de nacionales de terceros países, el Consejo 

podrá adoptar, a propuesta de la Comisión, medidas provisionales en beneficio de los 

Estados miembros afectados. El Consejo se pronunciará previa consulta al Parlamento 

Europeo.”13 És a dir, marcaran més quotes de redistribució, evidentment quotes no 

obligatòries. Proposen redistribuir 40.000 refugiats sirians i eritreus arribats a Grècia i 

Itàlia.  Marcaran un número – orientatiu-  de persones per cada país en relació a al 

número de població, al PIB, al nombre d’aplicacions d’asil i a les taxes d’atur.  

El setembre de 2015 la situació en els països amb fronteres al mediterrani central i 

oriental cada cop és pitjor. S’ha d’actuar, ni els països poden fer front a les riuades de 

persones que arriben dia rere dia, ni les persones poden viure en les condicions en les 

quals ho estan fent. 

Davant d’això Europa fa una altra proposta. Aquest cop, el setembre de 2015 la Comissió 

Europea presentarà una segona proposta: redistribuir 120.00 persones. Va ser un fracàs, 

els estats membres van ser incapaços d’arribar a un acord polític per fer un repartiment 

equitatiu d’aquests refugiats. Ni tan sols van establir dates límit o quotes fixes. 

Als estats membres sembla que no hi ha voluntat d’acollida. Diferents països restableixen 

controls fronteríssos interns. A Hongria s’aprova una llei que criminalitza l’entrada 

irregular en el país. I inclòs polítics com Viktor Orbán (Bèlgica) amb la veu alta i forta diu “ 

no volem musulmans i estem en el nostre dret.” O Fico (Eslovènia) “Eslovènia és per als 

eslovacs, no per a les minories.” 

Mentre Europa pretén buscar una solució, o no, gent en busca d’una nova vida va 

arribant, arribant. Cada cop més i més gent. Any 2013, 431 milers sol·licituds d’asil. Any 

                                                
13 Tratado de funcionamiento de la Unión Europea (2010). Font electrònica [en línia] del Diario 
Oficial de la Unión Europea. En:  https://www.boe.es/doue/2010/083/Z00047-00199.pdf [consultat 
el 23/01/2018] 
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2014, 627 sol·licituds d’asil. Any 2015, 1,3 milions de sol·licituds d’asil. Any 2016, 1,3 

milions de sol·licituds d’asil.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Nombre de refugiats que anuncia acollir Europa i nombre de refugiats a tot el món.  Elaboració 

pròpia. Font: ACNUR15 

Tot està trasbalsat. I davant d’un horitzó sense solucions es fa un pacte. El 18 de març 

del 2016 els Caps d’Estat dels països de la UE acorden el pacte UE-Turquia per intentar 

acabar amb els fluxos de migracions irregulars que provenen de Turquia i que arriben al 

continent europeu. Resulta que Europa vol garantir unes millors condicions d’arribada als 

refugiats. Aquest pacte es tradueix en 3 milions d’euros per a Turquia, que representa 

que han d’anar destinats a millorar les condicions de vida dels refugiats a Turquia mentre 

no arribin a Europa. Però, és  realment una solució evitar que els refugiats arribin a 

territori europeu? 

 

                                                
14 Estadisticas de asilo (2017). Font electrònica [en línia] de Eurostat. En: 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Asylum_statistics/es&oldid=353137#Estad.C3.ADsticas_de_asilo 
[Consultat el 15/01/2018] 
15 Tendencias Globales 2016 ACNUR (2016) Desplazamiento forzado en 2016. Font electrònica 
[en línia] d’ACNUR. En:  
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/Publicaciones/2017/111
52 [consultat el 16/01/2018] 
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Refugiats 

Aquest tràgic context ens obre els ulls. Volem saber qui són tots aquests refugiats. D’on 

venen, de què fugen, on volen arribar. Però, són refugiats? 

Segons el Tractat de la convenció de Ginebra l’any 1951, el que es considera l’estatut 

dels refugiats, un refugiat és la persona que “com a resultat d’esdeveniments ocorreguts 

abans de l’1 de gener de 1951 i a causa del temor fundat de ser perseguida per motius de 

raça, religió, nacionalitat, pertinència a un determinat grup social o opinions polítiques, es 

troba fora del país de la seva nacionalitat.”16 La condició de refugiat s’emmarcava en el 

context de la II Guerra Mundial, i estava destinat a persones europees. Als refugiats se’ls 

dotava de cert prestigi, eren persones dignes que fugien de la barbàrie. Avui el refugiat és 

una persona no europea. I, potser, ja no és considerada una figura de prestigi. 

Refugiat. Agus Morales en el llibre No somos refugiados afirma que és una paraula que, 

pràcticament, només pronunciem en els països d’acollida. És un concepte “de consum 

occidental” (Morales,2017: 28). S’anomena així a tots els que arriben per terra, mar, i aire 

i ni tan sols es qüestiona, ni per un segon, el seu significat. S’utilitza per tot. Però, si et 

veus forçat a desplaçar-te dins del teu país, no ets refugiat. Si fuges d’una guerra no 

declarada, no ets refugiat. O, si fuges del teu país, però no et donen asil, tampoc ets 

refugiat. 

Les xifres oficials d’ACNUR17 mostren que 65,6 milions de persones, quasi el 1% de la 

població mundial són migrants forçats. Però aquesta quantitat, a qui inclou? A refugiats -

actualment 25,9 milions-, sol·licitants d’asil  i desplaçats interns. Persones que fugen de 

la violència. Inclouen a tots aquells migrants centre americans que fugen de les pandillas, 

cartels i que per això intenten creuar fronteres. “Salí de mi país por amenazas de las 

pandillas. Yo no he salido por pobreza, sino por la seguridad de mi vida.”18 El testimoni de 

Miguel Ángel Reyes en l’article Refugiados, Desplazados y Migrantes de 5W ho mostra 

clarament. Fuguen d’una guerra no declarada, i una guerra no declarada no té refugiats. 
                                                
16 La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Font electrònica [en línia] d’ 
ACNUR. En: 
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2001/0005 
[consultat el 16/01/2018] 
 
17 Tendencias Globales 2016 ACNUR (2016) Desplazamiento forzado en 2016, pàg. 2. Font 
electrònica [en línia] d’ACNUR. En:  
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/Publicaciones/2017/111
52 [consultat el 16/01/2018] 
18 MORALES, Agus (2017) Refugiados, desplazados y migrantes. Font electrònica [en línia] de 
5W. En: https://www.revista5w.com/when/refugiados-desplazados-y-migrantes  [consultat el 
15/01/2018] 
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L’1% també inclou als 40,3 milions de persones desplaçades internes que hi ha al món. 

Una xifra que gairebé duplica la dels refugiats, però que tot i això mai se’n parla. Com 

diria Agus Morales els desplaçats interns són els eterns oblidats. I són aquelles persones 

que creuarien la frontera si poguessin, però que estan atrapats per la violència. 

I els sol·licitats d’asil. 2,8 milions. Són totes aquelles persones que han arribat a territori 

europeu en busca d’una nova vida per començar i s’han trobat amb una Europa, a la qual 

li ha sobrepassat la situació. 

En aquest context volem mostrar, mitjançant el nostre documental, les desiguals 

circumstàncies que pateixen els diferents perfils de desplaçats tot i fugir de la violència.  

 

1.2.2 Referents audiovisuals i escrits a nivell de contingut: Enumeració i 

aportacions al projecte  

 

Pel que fa a contingut, en el documental (X), volem denunciar les precarietats, dificultats i 

injustícies que pateixen els diferents moviments poblacionals arreu del món. Moviments 

poblacionals forçats, que tot i ser latents en les diverses societats des dels inicis dels 

temps, d’alguna manera, per a una gran part de ciutadans costen d’acceptar. Per tant, 

amb el nostre documental volem parlar-ne. Volem exposar els diferents èxodes que hi ha, 

els motius que els impulsen, i amb totes les traves que es topen. Tot mitjançant uns 

personatges que liderin el relat, així podrem conèixer el seu passat, i per tot el que han 

hagut de passar per arribar a ser on són ara. Però també el seu present, un present fora 

del seu país. Un present a Barcelona. 
  

Els continguts que hem considerat més rellevant per idear el nostre documental són: 

  

- Vides aturades (2017) 

 

Com hem comentat anteriorment, ‘Vides aturades’ és també un bon exemple a seguir, 

també quant al contingut. A ‘Vides aturades’ s’hi pot veure molt del que volem reflectir, i 

de la manera en què ho volem reflectir. Cada capítol és un personatge, que lidera el seu 

propi relat, i que ens explica el seu passat i ens ensenya el seu present. 

 

El concepte de ‘vides aturades’ explica prou en si mateix, aquestes persones estan en 

una mena de ‘standby’ mentre esperen poder arribar a algun port (metafòric). Al nostre 
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documental, volem reflectir també persones que hagin superat aquesta fase, que hagin 

pogut trobar aquest camí, per tenir aquest punt de vista. 

 

La manera en què cada protagonista explica el seu cas i ens mostra les circumstàncies 

que l’envolten és clau a l’hora de formar una història, per això creiem que és un molt bon 

referent a seguir en aquest sentit. Donar pes primer al qui, i després al com i al per què. 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                                                   Imatge 4: Fotograma del documental Vides Aturades. Font: CCMA19 
 

- Exodos: Grandes movimientos de población del siglo XXI y sus 

protagonistas: el refugiado, el desplazado y el migrante. Medicos Sin 

Fronteras 
 

Exodos és un reportatge multimèdia de Metges Sense Fronteres firmat per Agus Morales, 

Anna Surinyach, Quim Zudaire. És un reportatge que et presenta 3 conceptes: refugiat, 

desplaçat i migrant. Tres conceptes que estan molt a prop però molt lluny. Mitjançant la 

història de diferents protagonistes aquest reportatge narra les situacions a les quals ha de 

fer front cada un d’ells. Són fugides, fugides que els obliguen a deixar casa seva per una 

qüestió de supervivència. Narra com no només aquells que fugen de la guerra, de la 

guerra declarada i reconeguda per occident és la que obliga a fugir, sinó que hi ha altres 

situacions de violència, amenaces, que obliguen a famílies senceres a fugir del seu país. 

O bé, situacions que els provoquen una voluntat de fugida, però no poden, estan retinguts 

en un país, en un conflicte. 

                                                
19 CCMA (2018). Vides aturades. En línia: http://www.ccma.cat/tv3/vides-aturades/ [consultat el 
17/3/2018] 
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El recorregut que fa a través dels termes refugiat, desplaçat i migrant ens serveixen com 

a base conceptual del nostre documental. És d’aquí d’on volem partir el nostre recorregut, 

presentant tres realitats i anar-les descobrint a poc a poc. Entendre les diferències i les 

similituds, veure tot el camí,  per posteriorment entendre qui són i com és el seu present.  
                                                      
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

                                                  Imatge 5: Portada del reportatge Exodos. Font: Metges sense fronteres20 
 

- No somos refugiados, Agus Morales 2017 

  

No somos refugiados descobreix el món oriental i occidental. Descobreix el llençol que 

cau i cobreix els ulls dels europeus. Un llençol amb què es pot conviure tota una vida 

sense adonar-se que el duus posat. Agus Morales, a partir de No somos refugiados, 

només amb el títol, ja descobreix una part d’aquest llençol. Mostra de forma desgarradora 

que, en aquesta gran crisi de persones que fugen dels seus països per mantenir la vida, 

la societat europea ni tan sols es qüestiona el nom amb el qual els anomena. Fa una 

reflexió de la societat actual mitjançant una forta crítica al llenguatge, ja que aquest és el 

mirall més fidel de qualsevol comunitat. 

  

No busca la culpabilització, ni la victimització. “En este libro no hay un retrato tipo del 

enemigo invasor que una parte de la derecha intenta crear: no hay islamofobia, no hay 

racismo, no hay una reivindicación de fronteras. En este libro no hay un retrato tipo del 

amigo vulnerable que parte de la izquierda quiere crear: no hay seres angelicales, no hay 

mentiras piadosas, no hay reivindicación de fronteras abiertas.” (Morales, 2016: 22) No 

somos refugiados  impulsa al lector a abandonar aquest llençol i a mirar la vida amb ulls 
                                                
20 MORALES, Agus, SURINYACH Anna, ZUDAIRE Quim. Éxodos. Font electrònica [en línia] de 
Metges Sense Fronteres. En: http://exodus.msf.org/es/index.html#home [consultat el 16/01/2018] 
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reals. Uns ulls observadors, interessats, preocupats, i qüestionadors. Uns ulls que arribin 

a conclusions pròpies sense deixar que mai ningú els hi creï una opinió, sinó que aquesta 

es formi per ells mateixos, mitjançant un sentit crític. 

  

Aquesta voluntat és la que volem transmetre a través del nostre documental. Volem que 

la gent entengui i vulgui entendre, s’interessi per la realitat que hi ha, no només quan els 

hi afecta directament, sinó sempre. Volem denunciar l’ús de conceptes incorrectes i els 

judicis que es fan sense cap mena de coneixement ni fonament. Per això, aquest llibre 

ens serveix com a referent conceptual, perquè encamina el nostre discurs a més de 

profunditzar completament el que és i no és un refugiat, aspecte que tractarem plenament 

en el nostre documental.    
 

 

1.3 Posicionament de la proposta  

 

Conscients de la crisi de refugiats que com a societat estem patint al segle XXI, creiem 

que és determinant posar nom i cognoms als protagonistes d’aquest conflicte, per tal de 

fer-lo més visible. Alhora, creiem que aquesta crisi s’està tractant d’una manera 

generalitzada, sense tenir en compte que dins d’aquest concepte hi ha molts matisos.  

 

Cal distingir que no només es tracta de persones refugiades. Segons el Tractat de 

Ginebra de l’any 1951 un refugiat és “la persona que, com a resultat d’esdeveniments 

ocorreguts abans de l’1 de gener de 1951 i a causa del temor de ser perseguida per 

motius de raça, religió, nacionalitat, pertinència a un determinat grup social o opinions 

polítiques, es troba fora del país de la seva nacionalitat.”21 També de persones que no 

han pogut ni tan sols obtenir aquesta condició, o persones que s’han hagut de desplaçar 

dins el seu país, persones desplaçades. No tots tenen les mateixes possibilitats, però tots 

són migrants. 

 

Dins totes aquestes persones que s’han vist obligats a deixar casa seva, hi ha casos 

diferents. La guerra és un dels motius que més empeny a marxar del país, això es fa 

palès, per exemple, a Síria, que amb 5,5 milions22, és el país amb més èxode del món. 

                                                
21 La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Font electrònica [en línia] d’ 
ACNUR. En: 
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2001/0005 
[consultat el 16/01/2018] 
22 ACNUR. (2018). Las Consecuencias del horror. Font electrònica [en línia] d’ ACNUR. En: 
https://eacnur.org/files/reports/file/revmar2018casweb.pdf [consultat el 16/01/2018] 
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Però la guerra no és l’únic que força l’emigració. A països com Mèxic i Colòmbia, la 

violència indiscriminada del país, sacsejat per una guerra no declarada entre càrtels de la 

droga, força gran part de la ciutadania, que es veu indirectament involucrada en aquesta 

guerra, a marxar de casa seva. Colòmbia, per exemple, és el país amb més persones 

desplaçades per violència, amb un total de 7,4 milions23. Diferir ideològicament amb el 

poder és un altre motiu per haver de buscar asil en un altre lloc. I, fins i tot, ho és la pròpia 

condició sexual. 

 

Volem reflectir tota aquesta diversitat de casos en un documental, per tal de fer-ho 

pretenem agafar tres casos concrets, diferents entre ells. Una persona que ha hagut de 

fugir del seu país per motius de guerra, un desplaçat per violència i una tercera persona 

que, per la seva condició sexual ha hagut d’exiliar-se. I veure de quins recursos han 

disposat. Per tant, pel que fa a contingut, ens centrarem en l’actualitat dels personatges, 

en el seu dia a dia, però fent incís, quan sigui necessari, en el seu passat. Cadascun 

d’ells explicarà en primera persona les seves vivències a través de l’entrevista. 

 

Pel que fa a la forma, el nostre documental, Obeir o fugir, serà un híbrid entre un 

documental observacional, expositiu i poètic. Observacional, perquè farem un seguiment 

del seu dia a dia, coneixent la seva situació actual. Expositiu perquè a través d’una 

entrevista pautada coneixerem la seva història i la seva realitat. I poètic perquè, 

mitjançant els plans i els silencis, volem transmetre un to i un estat d’ànim, no només un 

missatge. 

 

Creiem que el nostre documental pot aportar, sobretot quant al contingut, una visió 

diferent sobre les persones migrades. Una manera de deixar de concebir-les com a un tot 

homogeni, amb l’estereotip de la guerra o el refugi.  

 

 

 

                                                
23 Tendencias Globales sobre refugiados y otras personas de interés. Font electrònica [en línia] d’ 
ACNUR. En: http://www.acnur.org/recursos/estadisticas/ [consultat el 16/01/2018] 
 



 31 

 

BLOC 2 
Anàlisi de 

mercat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 32 

2.0 Introducció 

 

L’explotació primària del documental Obeir o fugir té com a principal objectiu ser difós 

mitjançant la televisió, ja sigui en l’àmbit català com espanyol. Per aquest motiu, per tal 

de poder introduir al mercat el nostre documental hem de fer un estudi d’aquest, per així, 

conèixer i tenir noció del funcionament estructural tant del mercat espanyol com del 

català. 

  

Entendre la capacitat d’explotació del nostre documental és un aspecte clau per al seu 

futur. Per tant, en aquest bloc també analitzarem les finestres alternatives a la televisió 

que poden donar-li una oportunitat al nostre documental. D’aquesta manera podrem 

visualitzar tots els nostres objectius; els festivals més adients, sales on es podria 

projectar, o inclòs la possibilitat de difusió via Internet. 

  

Per establir tots aquests marcs d’actuació és imprescindible conèixer, també, el seu 

target, és a dir al públic al que va dirigit el nostre documental.  

 

2.1 Target i contingut 

 

Característiques de mercat del documental  

Gènere Documental  Durada: 61 minuts 

Temàtica tractada Persones migrants.  

Països de producció Espanya i Grècia.  

Llengües  Català, Castellà, Anglès.  

Públic a qui va dirigit Joves i adults. Target: +12 

 
Taula 2: Característiques de mercat del documental. Elaboració pròpia 
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2.2 DAFO 

 

DAFO 

Debilitats Amenaces 

- El nostre documental es centra 

només en tres històries concretes. 

- Falta de recursos econòmics inicial.  

- Temàtica social sensible. 

- Gran competència dins el sector 

audiovisual. 

- Mitjans de comunicació polititzats. 

Fortaleses Oportunitats 

- Primer documental que analitza 

casos diferents de migració per 

violència. 

- Explicar en primera persona 

l’experiència  dels nostres 

protagonistes en el procés de 

migració i adaptació.  

- Audiència transversal: documental 

amb un target ampli, ja que la 

temàtica és d'interès general.  

- Mitjà televisiu i plataformes digitals.  

- Projecte que s’ajusta a la línia de 

producció de TV3.  

- És un tema de l’Agenda Setting 

actual. 

 

Taula 3: DAFO. Elaboració pròpia 

2.3 Model d’explotació 

 

Abans d’analitzar el mercat espanyol actual hem volgut establir les diferents formes 

d’explotació possibles que té el nostre documental. La participació d’una cadena en una 

producció es pot donar de tres maneres:  

 

● Coproducció: És un mode de producció en el que la televisió estableix, en 

col·laboració amb altres televisions, productores de vídeo o cinematogràfiques, 

acords de coproducció on cada una de les parts aporta un percentatge del 

finançament. Així, els partícips de la coproducció es reparteixen els drets 

d’emissió i els beneficis segons les seves aportacions. (Fernandéz i Martínez, 

1994: 74) 
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● Producció associada: l’empresa de televisió encarrega la realització i la 

producció  d’un programa a una empresa externa o aliena. Així, la televisió 

posseeix una titularitat jurídica i és propietària del programa. En aquesta modalitat 

el soci no arrisca econòmicament. (Fernandéz i Martínez, 1994: 74) 

 

● Producció aliena: En aquest cas, una empresa aliena a l’entitat de televisió, 

produeix programes en la seva totalitat i venen posteriorment el seu producte. La 

televisió paga simplement els drets d’emissió per emetre el producte en la seva 

programació. (Fernandéz i Martínez, 1994: 74) 

 

2.3.1 Anàlisi de mercat de documental a Espanya: cadenes públiques i privades  

El gènere documental a Espanya és una petita part del consum televisiu del país. La 

penetració d’aquest mitjà va suposar, segons dades de l’Associació per la investigació de 

mitjans de comunicació (AIMC), el 85,2% dels individus l’any 2017. En comparació amb la 

ràdio que va tenir una penetració del 59,3%, o de la Internet del 75,7%24. Tot i això, cal 

d’estacar que el mitjà televisiu ha contemplat una recessió des de l’any 2013. En canvi, 

l’ús de la Internet té una evolució positiva. Segons EGEDA, l’any 2016 va ser un any de 

disminució del consum televisiu, d’augment de la inversió publicitària i l’aparició de nous 

canals. El 2015 la xifra de minuts per individu era de 232, en canvi l’any 2016 aquesta 

xifra es va reduir a 227, és a dir, 5 minuts menys25.  

 

Pel que fa als operadors espanyols només hi ha un organisme públic de Televisió Pública 

forta que és la Corporació de Ràdio i Televisió Espanyola (CRTVE). Per altra banda, 

trobem dos grans grups de comunicació privats: Mediaset Espanya (Telecinco, Cuatro, 

Divinity, Factoria de Ficcion, Energy i BeMad) i Atresmedia (Antena 3, La Sexta, Neox, 

Nova, Mega i Atres Series). De tots aquests operadors, els que aposten més pel cine 

documental és la televisió pública, TVE, i La Sexta, del grup Atresmedia. Per altra banda, 

alguns canals de pagament com és Movistar (actualment propietari del Canal+) també 

tenen una oferta àmplia de producció de pel·lícules i documentals. 

 

 
                                                
24 Resumen General de l’AIMC (2017). Penetración por medio, pàg 4. Font electrònica [en línia] de 
l’AIMC. En: https://www.aimc.es/a1mc-c0nt3nt/uploads/2017/05/resumegm317.pdf  [consultat el 
5/02/2018] 
25 Publicaciones anuales de EGEDA (2017). Panorama audiovisual Iberoamericano. Font 
electrònica [en línia] de EGEDA. En: 
http://www.egeda.es/EGE_LibrosPanoramaIberoamericano2017.asp [consultat el 5/02/2018] 
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En la següent taula d’elaboració pròpia, amb dades d’Idescat, podreu veure la quota 

d’audiència dels últims anys a Catalunya: 

 

% Share temps per cadenes vist anual  

Cadenes  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Tele5 19,2 18,0 14,9 12,7 12,1 11,2 10,5 11,7 11,6 11,3 10,1 

A3 17,0 15,2 12,7 10,0 10,1 10,6 10,9 11,7 11,3 10,4 9,6 

La1 14,6 13,7 12,7 11,8 10,9 9,3 7,1 7,3 7,3 7,3 7,5 

La2  3,7 3,5 3,0 2,6 2,2 2,2 2,1 2,4 2,3 2,0 1,9 

La Sexta 2,5 4,1 5,9 6,2 5,3 4,6 5,8 6,3 6,6 6,5 6,4 

La Cuatro 7,7 8,3 7,6 6,8 5,3 5,1 5,5 6,2 7,0 6,5 5,5 

TV3 16,6 14,6 14,5 14,8 14,1 14,3 13,5 12,6 12,5 11,4 11,8 
 

Taula 4: Share de les cadenes espanyoles. Elaboració pròpia. Font: Idescat26  

 

La cadena líder en els últims 5 anys ha sigut Telecinco seguida d’Antena 3 i La 1. El grup 

empresarial que acull més espectadors és Mediaset España amb un 30,1% de quota, 

seguit d’Atresmedia amb un 27% i CRTVE amb un 16,8%. Cal d’estacar que en tots 3 

grups, el gènere que més destaca és el de ficció, seguit de l’informatiu i el cultural. El 

gènere documental acostuma a incloure’s dins de la programació cultural.  

 

La secció cultural abasta el 16,2% de la programació televisiva de les cadenes 

espanyoles, per tant, el percentatge d’oferta del gènere documental es redueix a una xifra 

més petita, ja que, cultural inclou altres programacions.    

 

Pel que fa a la producció de pel·lícules espanyoles, segons dades de l’Institut de 

cinematografia i d’arts audiovisuals (ICAA), l’any 2016 es van produir un total de 254, de 

les quals 120 van ser documentals. Les altres pel·lícules van ser de ficció (143) i 

d’animació (4). Per tant, el documental va representar gairebé la meitat de la producció 

espanyola, concretament un 47,2%27.  

 

                                                
26Anuari estadístic de Catalunya (2017). Televisió. Repartiment de l’audiència. Per cadenes. Font 
electrònica [en línia] de IDESCAT. En: https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=774 [consultat el 
5/02/2018] 
27 Estadístiques de l’Institut de cinematografia i d’arts audiovisuals (2016). Boletín 
informativo 2016. Font electrònica [en línia] de l’ICAA. En 
http://www.mecd.gob.es/dam/jcr:dfcc01df-65b2-4a55-a3cc-74aa4ecd23f0/03-balance-
produccion.pdf [consultat el 5/02/2018] 
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En l’àmbit autonòmic la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals és l’operador públic 

de Catalunya.  La Corporació va néixer l’any 1983, amb el nom Corporació Catalana de 

Ràdio i Televisió (CCRTV), tot i que les emissions regulars no es van dur a terme fins a 

l’any següent.  

 

L’any 2007 es va canviar el nom de la corporació de Corporació Catalana de Ràdio i 

Televisió (CCRTV) a Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). També 

existeix un operador privat, el grup Godó, creat al 1998, tot i que la seva oferta 

documental és mínima.  

 

Pel que fa a les mitjanes d’audiència en l’àmbit autonòmic, volem d’estacar que TV3 és la 

líder. L’any 2016 les xifres d’audiència, segons la memòria d’activitats de la CCMA, 

indicaven que TV3 acollia un 11,4%, seguit de Tele 5 amb un 11,3%, Antena 3 10,4% i La 

1 amb un 7,3%28. Per tant, l’ordre de les cadenes televisives segons la seva audiència no 

varia gaire a nivell estatal o a nivell autonòmic. L’única diferència és que a Espanya lidera 

Tele 5 i a Catalunya lidera TV3.  

 

2.3.1.1. Anàlisi televisió en obert 

 

Per fer un anàlisi més concret sobre les cadenes televisives en les quals el nostre 

documental tindria compatibilitat, examinarem els programes de gènere documental que 

emeten les emissores, la freqüència en la que l’emeten i les temàtiques que tracten. Les 

televisions escollides són: Televisió espanyola (TVE), concretamanet La 1 i La 2; La 

Sexta; La Cuatro; i per últim,  la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). 

 

Programació de gènere documental Televisió Espanyola (La 1 i La 2) 

Programa Horari d’emissió Durada  Temàtica Compatibilitat 

d’emissió del nostre 

documental 

Documental Dimarts i  dimecres: 

8h, 10.55h, 14h, 

45min - 1 hora. Tot tipus de 

documental.  

Sí. L’espai 

Documental engloba 

                                                
28  Memòries anuals CCMA. (2017). Memòria anual 2016, pàg 19.Font electrònica [en 
línia] de CCMA. En:http://statics.ccma.cat/multimedia/pdf/4/7/1499087070774.pdf 
[consultat el 5/02/2018] 
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14.45h, 19.15h, 

20.05h, 1.15h, 

3.30h, 4.30h.  

qualsevol tipus de 

documental que tingui 

una durada entre 45 

minuts i/o 1 hora.  

Grandes 

documental

es  

No hi ha un horari 

d’emissió concret.  

1 hora i 30 

minuts. 

Vida natural 

del planeta 

terra.  

No.  

Escarabajo 

verde 

Divendres 18.30h. 30 minuts. Ecologia i 

medi 

ambient. 

No.  

Imprescindi

bles  

Dilluns 21h 1 hora Biografies 

d’artistes i 

personalitats

. 

No.  

Documento

s TV 

Dimarts 23.40h. 1 hora.  Aprofundir 

temes 

d’actualitat i 

històrics.  

Sí. La duració i les 

temàtiques tractades 

en aquest espai 

s’adeqüen al nostre 

projecte. 

 
Taula 5: Programació de gènere documental Televisió Espanyola. Elaboració pròpia. Font: Programació 

RTVE29 

 

Televisió espanyola té una gran oferta del gènere documental. De totes les cadenes 

televisives espanyoles és la que compta amb un espai ampli d’emissió de documentals. 

Molts d’ells tracten temes de la vida natural, però el programa “Documental” o 

“Documentos Tv” emeten tot tipus de documental; aquests espais són els únics on hi 

hauria una possible compatibilitat amb el nostre projecte. Per tant, les possibilitats d’oferir 

el nostre documental a TVE són limitades.  

 

 

 
                                                
29 Pàgina oficial RTVE (2018). Secció Somos Documentales. Font electrònica [en línia] de 
RTVE. En:http://www.rtve.es/documentales/  [consultat el 5/02/2018] 
 



 38 

Programació de gènere documental de La Sexta 

Programa Horari 

d’emissió 

Durada  Temàtica Compatibilitat d’emissió 

del nostre documental 

Salvados.  Diumenge 

21.30h. 

1-2 hores.  Actualitat. No. La producció dels 

documentals són del 

periodista Jordi Évole. 

 

Taula 6: Programació de gènere documental de La Sexta. Elaboració pròpia. Font: Programació La Sexta30 

 

La cadena televisiva La Sexta no disposa d’un espai concret per al gènere documental. 

Tot i que sí que s’emeten documentals puntuals. Un exemple de documental emès va ser 

To Kyma, documental que parlava de la feina de l’ONG Proactiva. Per tant, tot i no haver-

hi un programa específic que emeti documentals sí que ofereixen espais per al gènere 

documental.  

 

Programació de gènere documental de La Cuatro 

Programa Horari d’emissió Durada  Temàtica Compatibilitat d’emissió 

del nostre documental 

21 días Ja no s’emet. 60 minuts.  Societat.  No. És un programa 

personalitzat. 

 
Taula 7: Programació de gènere documental de La Cuatro. Elaboració pròpia. Font: Programació La Cuatro31 

 

Programació de gènere documental de la Televisió Pública Catalana (CCMA) 

Programa Horari 

d’emissió 

Durada  Temàtica Compatibilitat d’emissió 

del nostre documental 

Sense 

ficció 

Dimarts 21.55h 

i 23.05h. 

50 minuts. Societat. Sí. La durada del programa 

és la mateixa que el nostre 

                                                
30 Pàgina oficial La Sexta (2018). Secció programació. Font electrònica [en línia] de La Sexta. 
En:http://www.lasexta.com/programacion/[consultat el 5/02/2018] 
31 Pàgina web oficial La Cuatro (2018). Secció programes. Font electrònica [en línia] de La Cuatro. 
En:https://www.cuatro.com/programas/guia-tv/ [consultat el 5/02/2018]  
 



 39 

documental i tracta temes 

diversos sobre la societat.  

60 minuts Dimecres 23h. 60 minuts. Temes de 

debat d’arreu 

del món.  

Sí. La durada del programa 

és similar al nostre 

documental i la temàtica 

engloba temes d’arreu del 

món, com el nostre, i de 

debat, com el nostre també. 

El 

documental  

Dijous 22h i 

22.50h. 

50 minuts 

cada 

documental 

(2 

emissions 

seguides).  

Documentals 

d’autor.  

No. El nostre paper en el 

documental és d’observació, 

no volem intervenir-hi 

directament.  

30 minuts Diumenge. 30 minuts.  Social, 

econòmica i 

política. 

Sí i no. La temàtica del 

programa inclou el nostre 

documental però la durada és 

limitada.  

Cronos Dissabte 

00.00h.  

Entre 40 i 

60 minuts. 

Història. No. Són fets històrics.  

 

Taula 8: Programació de gènere documental de la Televisió Pública Catalana..Elaboració pròpia. Font: 

CCMA32 

 

La CCMA aposta de manera important pel gènere documental. Mantenen programes 

documentals a ambdues cadenes, TV3 i 33, amb la “voluntat de ser una finestra al món i 

oferir espais que contribueixen al coneixement, a l’anàlisi de la realitat, la formació i el 

descobriment”33.  

 

                                                
32 Pàgina oficial CMMA(2018). Secció programes. Font electrònica [en línia] de CCMA. En:  
http://www.ccma.cat/tv3/programacio/canal-tv3/# [consultat el 5/02/2018] 
 
33 Memòries anuals CCMA. (2017). Memòria anual 2016, pàg 64.Font electrònica [en 
línia] de CCMA. En:http://statics.ccma.cat/multimedia/pdf/4/7/1499087070774.pdf 
[consultat el 5/02/2018] 
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Cal destacar que de vegades fan emissions especials de documentals, l’any 2016 per 

exemple van fer una emissió de 10 documentals relacionats amb la caiguda de la Unió 

Soviètica o la història de Cuba. També és un dels principals col·laboradors del festival 

documental DocsBarcelona. I a més, han rebut premis de documentals de producció 

pròpia o coproducció no només en l’àmbit autonòmic o estatal, sinó també en l’àmbit 

internacional.  

 

La possibilitat d’emetre i/o vendre el nostre documental a la CCMA és més alta que en les 

cadenes analitzades anteriorment. L’oferta del gènere documental és més àmplia, pel que 

fa al format i el contingut. Hi ha més programes de documentals, per tant la diversitat 

augmenta.  

 

2.3.2 Altres finestres d’explotació: Internet i publishing. 

 

La transició del segle XX al segle XXI ha trasbalsat el món audiovisual. Un dels grans 

canvis ha estat clarament el consum que se’n fa. Actualment no només hi ha els clàssics 

models d’explotació com són la televisió o el cinema, sinó que la digitalització i la Internet  

han obert la porta a una infinitat de noves vies. Noves vies que podem explotar amb el 

nostre documental. 

 

La televisió lineal ja no és la font principal de contingut audiovisual. És més, sense els 

portals televisius a Internet molts dels continguts emesos no serien visualitzats. I és què 

aquests portals s’han convertit en un element essencial quan es parla del consum de 

continguts d’una cadena. Han permès un augment de visualitzacions, canviant per 

complet tot el que abans representava veure la televisió.  Si vols visualitzar algun 

contingut, ja no has de reservar-te l’hora en què aquest s’emet, sinó que Internet adapta 

la programació a la teva disponibilitat. Quan vulguis i on vulguis. 

 

Però la Internet no només consisteix en això, sinó que també ha permès la creació de 

diferents plataformes de vídeo en streaming amb productes que no podem trobar a la 

programació televisiva. Aquestes plataformes canvien de forma radical l’oferta audiovisual 

i el seu consum. El FAPAE el 201634 va mostrar que el mercat espanyol ja havia superat 

les 400 plataformes i serveis en streaming, el que suposa un creixement del 18,3 

respecte a l’any anterior. Cada vegada tenen més força, i cada vegada la ciutadania 
                                                
34 Informe anual del FAPAE (2016) El cine español en el mercado internacional 2016. Font 
electrònica [en línia] del FAPAE. En: 
http://fapae.es/publicStore/INFORME%20FAPAE%20El%20cine%20espa%C3%B1ol%20en%20el
%20mercado%20internacional%202016.pdf_documentations_193pdf [consultat el 15/02/2018] 
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aposta més per elles. Segons l’informe anual Ericsson Consumerlab35 un 50% dels 

continguts que l’any 2017 els joves d’entre 16 i 34 anys van visualitzar eren de 

plataformes a Internet. 

 

I un dels grans potenciadors d’aquestes noves plataformes han sigut, sense cap mena de 

dubte, els avenços tecnològics que ha creat nous aparells de consum. Si disposes de 

qualsevol dispositiu electrònic amb connexió a Internet - Smart TV, ordinadors, tauletes, 

Smartphones, AppleTV, Chromecast- pots gaudir de la plataforma. L’any 201736 a tot el 

món l’aparell que més s’ha utilitzat per visualitzar contingut audiovisual va ser 

l’smartphone amb un 22% seguit amb un 21% per altres pantalles com tauletes, 

ordinadors o smarts TV. Deixant a la cua la televisió tradicional amb una programació 

lineal amb un 12%. Per tant, saber que el mercat s’exten molt més enllà de la televisió 

tradicional és alguna cosa molt important a tenir en compte per decidir de quins canals 

podríem disposar a l’hora de fer difusió del nostre documental. 

 

D’aquestes plataformes en streaming n’hi ha de gratuïtes com poden ser Youtube o 

Vimeo, que ofereixen una gran oportunitat per fer que el teu treball arribi a un públic molt 

extens. Però, les que estan agafant més força a Espanya són les Pay TV (Netflix, 

Movistar 0, Filmin, etc.), ja que com bé exposa l'últim panell de llar de la CNMC, una de 

cada quatre llars amb accés a Internet és usuari d'almenys un dels serveis de vídeo en 

streaming de pagament.37  
 

Aquestes ofereixen la possibilitat de veure pel·lícules i series, entre moltes altres opcions 

audiovisuals, mitjançant subscripcions mensuals. És a dir, pots tenir accés i gaudir d’una 

infinitat de contingut per un preu. Les més destacades en el mercat espanyol i les que 

desenvoluparem en aquest apartat per tal de veure si podrien ser plataformes on difondre 

el nostre documental són: Movistar +, Netflix, Filmin i  Rakuten TV.  

                                                
35Informe anual Ericsson ConsumerLab Presentation (2017). TV & MEDIA 2017 a consumer-driven 
future of Media. Font electrònica [en línia] de Ericsson Research Blog. En: 
https://www.ericsson.com/assets/local/networked-
society/consumerlab/reports/tv_media_2017_global_presentation.pdf [consultat el 15/02/2018] 
36 Informe anual Ericsson ConsumerLab Presentation (2017). TV & MEDIA 2017 a consumer-
driven future of Media. Font electrònica [en línia] de Ericsson Research Blog. En: 
https://www.ericsson.com/assets/local/networked-
society/consumerlab/reports/tv_media_2017_global_presentation.pdf [consultat el 15/02/2018]  
37 Panel de hogares CMNC (Comisión Nacional de los mercados y la Competencia)  2017. Panel 
de Hogares de la CNMC del 2º trimestre de 2017. Font electrònica [en línia] del CMNC. En: 
https://blog.cnmc.es/2017/11/17/panel-de-hogares-cnmc-el-video-en-streaming-coge-el-vuelo-1-
de-cada-4-hogares-con-internet-ya-lo-utilizan/ [consultat el 15/02/2018] 
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Movistar +  és la gran plataforma espanyola Pay TV, però és molt diversa a les seves 

majors competidores, ja que la seva oferta va més enllà de pel·lícules i series. Aquesta 

ofereix una oferta de cadenes destacades com Fox, AXN o Calle 13, a més fa una gran 

aposta per ficcions pròpies espanyoles i el seu canal #0, amb una programació de 

qualitat. 

 

             MOVISTAR + 
 

Preu Tarifa Fusió des d’entre 37,50€/mes fins a 205€/mes 

Producció pròpia? Sí *Espanyola 

Espai per a documentals? Sí 

Podria concordar amb la 

nostra temàtica? 

La plataforma ja té oferta de peces on la temàtica 

central són els moviments migratoris (Éxodo). Per tant, 

podrien estar oberts a presentar un documental com el 

nostre. 

 
Taula 9: Pay TV Movistar +. Elaboració pròpia. Font: Web Movistar.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
38Pàgina web oficial Pay TV Movistar. Font electrònica [en línia] a Movistar. En: 
http://www.movistar.es/ [consultat el 17/03/2018] 
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Netflix des que va arribar a Espanya a finals de l’any 2015, ha duplicat els seus 

subscriptors i, segons la CNMC39, al juny  del 2017 ja estava present en 1.163.000 llars a 

Espanya. Aquesta plataforma neix sent una companyia que ven i lloga DVD i 

posteriorment es converteix en una plataforma amb un contingut reduït, però que a poc a 

poc va augmentant la seva oferta i va creant les seves pròpies produccions. 
 

              NETFLIX 
 

Preu   7,99€/mes 1 dispositiu 

10,99€/mes 2 dispositius 

13,99€/mes 4 dispositius 

Producció pròpia? Sí 

*Espanyola 

Espai per a 

documentals? 

Sí 

Podria concordar amb la 

nostra temàtica? 

La plataforma ja té oferta de peces on la temàtica central 

són els refugiats (Refugiados). Per tant, podrien estae 

oberts a presentar un documental com el nostre. 

 

Taula 10: Pay TV Netflix. Elaboració pròpia. Font: Web Netflix.40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
39  Panel de hogares CMNC (Comisión Nacional de los mercados y la Competencia)  2017. Panel 
de Hogares de la CNMC del 2º trimestre de 2017. Font electrònica [en línia] del CMNC. En: 
https://blog.cnmc.es/2017/11/17/panel-de-hogares-cnmc-el-video-en-streaming-coge-el-vuelo-1-
de-cada-4-hogares-con-internet-ya-lo-utilizan/ [consultat el 15/02/2018] 
40 Pàgina web oficial Netflix. Font electrònia [en línia] a Netflix. En: https://www.netflix.com/browse 
[consultat el 17/03/2018] 
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Filmin és la plataforma espanyola que neix l’any 2008, però no va ser el 2010 quan es 

comença a fer més coneguda. I el tret que la caracteritza és l’ampli catàleg de cinema 

independent i en les sèries europees, que ofereix. A més, treballa al costat de diferents 

festivals de cinema nacionals per estrenar pel·lícules gairebé al mateix temps. 

 

              FILMIN 

Preu 8€/mes 

45€/6 mesos 

 80€/any 

Producció pròpia? Sí 

*Espanyola 

Espai per a 

documentals? 

Sí 

Podria concordar amb la 

nostra temàtica? 

La plataforma oferta algun documental en què la temàtica 

va lligada amb els moviments migratioris (A Syrian Love 

Story). Per tant, podrien estar oberts a presentar un 

documental com el nostre. 

 
Taula 11: Pay TV Filmin. Elaboració pròpia. Font: Web Filmin.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
41 Pàgina web oficial Filmin. Font electrònia [en línia] a Filmin. En: https://www.filmin.es/ [consultat 
el 17/03/2018] 
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Rakuten TV és la plataforma que va començar en 2010 sota la marca Wuaki fins que va 

ser adquirida per Rakuten l’any 2017. Aquesta es diferència d’altres plataformes per la 

possibilitat d’utilitzar-la com un videoclub, sense tenir la necessitat d'estar abonat. Però, 

també ofereix la subscripció mensual tradicional per visualitzar la seva programació si es 

desitja. 

 

           RAKUTEN TV 

Preu 6,99€/mes.  

*Permet pagar pel·lícules soltes 

Producció pròpia? No, però han anunciat que ho faran 

Espai per a 

documentals? 

Sí 

Podria concordar amb la 

nostra temàtica? 

La plataforma no  ofereix cap documental sobre 

moviments migratoris o refugiats. De totes maneres, 

considerem, després d’examinar l’oferta que tenen, que la 

nostra temàtica podria concordar amb els documentals 

presents.   

 

Taula 12: Pay TV Rakuten TV. Elaboració pròpia. Font: Web Rakuten TV42. 

 

Més enllà de les plataformes en streaming, també és important destacar la possibilitat de 

crear una pàgina web pròpia del documental on poder difondre el tràiler, la informació 

interessant i les possibilitats de visionament. Una eina molt adequada, ja que permet 

crear una comunicació directa entre els usuaris d’Internet i l’equip del documental. De la 

mateixa manera, la pàgina web també serviria per vincular les xarxes socials del 

documental -Facebook i Twitter- i, així, aconseguir fer més difusió.  

 

 

 

 

 

 

                                                
42 Pàgina web oficial Rakuten TV. Font electrònia [en línia] a Rakuten TV. En:https://es.rakuten.tv/ 
[consultat el 17/03/2018] 
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2.3.3 Altres finestres d’explotació: Festivals  

    

Els Festivals són una de les finestres més grans d’explotació per al gènere documental. 

És on se’ls dota de gran prestigi i on es fa un gran ressò mediàtic. En aquest apartat hem 

volgut fer una selecció dels festivals en què es podria emmarcar el nostre producte, que 

al tenir el català i el castellà com a idiomes vehiculars, se centrarà en els certàmens a 

nivell espanyol. 

 

- Docs Barcelona43 

 

DocsBarcelona és un festival especialitzat en el gènere documental que es compon de 

tres seccions Oficials:  Panorama, Latitud DocsBarcelona i What The Doc!, així com 

d’altres diverses seccions dins i fora de competició i màster classes. Totes les pel·lícules 

que conformen les diferents seccions són seleccionades per un comitè de programació 

internacional. Els premis als quals podríem optar són els següents: 

 

● Premi DocsBarcelona Tv3 al Millor Documental, amb una dotació econòmica de 

5.000€ i un guardó. Atorgat pel Jurat DocsBarcelona. 

● Premi Nou Talent a la millor pel·lícula dels directors debutants. Atorgat pel Jurat 

DocsBarcelona. 

● Premi Amnistia Internacional Catalunya al DocsBarcelona. Atorgat pel jurat 

d’Amnistia Internacional Catalunya. Opten a aquest premi les pel·lícules que per la 

seva temàtica s’impliqui en la defensa dels drets proclamats en la Declaració 

Universal del Drets Humans, de la llibertat d’expressió i els valors compartits per 

Amnistia Internacional, a més de mostrar un alt valor cinematogràfic en la lluita per 

transformar la realitat.  

● Premi de la Pública la millor pel·lícula de la Secció Oficial. Atorgat pel públic 

assistent. Consisteix en un guardó. 

● Premi DOC-Ua la millor pel·lícula d’aquesta secció. Atorgat pel Jurat DOC-U, 

consisteix en una setmana de lloguer d’un equip de rodatge valorat en 1000 

euros. Patrocinat per Ovide. 

● Premi Docs&Teensa la millor pel·lícula d’aquesta secció. Atorgat pel públic 

assistent. 

● Premi PRO-DOCS al Millor Documental Televisiu. Atorgat per ProDocs a la 

cerimònia de clausura de DocsBarcelona. 
                                                
43 Secció Premis. Font electrònica [en línia] Docs Barcelona. A http://www.docsbarcelona.com 
[consultat el 4/02/2018] 
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- Documenta Madrid44 

 

L’Ajuntament de Madrid organitza aquest festival dedicat a les múltiples expressions del 

cine documental, que s’autoanomena Festival Internacional de Cine Documental i que 

pretén ser un punt de trobada entre creadors i públic. Els premis als quals podríem optar 

són els següents: 

 

● 1r premi del jurat, amb una dotació econòmica de 10.000€ i trofeu. 

● 2r premi del jurat, amb una dotació econòmica de 5.000€ i trofeu. 

● Premi especial del jurat, amb una dotació d’un diploma. 

● Premi del públic, amb una dotació econòmica de 3.000€ i diploma 

 

- Zinebi45 

 

ZINEBI és el Festival Internacional de Cine Documental i Curtmetratge de Bilbao, 

organitzat per l’Àrea de Cultura  l’Ajuntament de Bilbao. En cada edició, Zinebi rep al 

voltant de 3.000 curtmetratges i documentals de tot el món. Els premis als quals podríem 

optar són els següents: 

 

● Premi Mikeldi de oro de documental: dotació de 4.000€ en metàl·lic. 

● Premi Mikeldi de plata en documental: dotació de 3.000€ en metàl·lic. 

 

- Play Doc46 

 

Play-Doc, Festival Internacional de Documentales, és un festival independent que pretén 

acostar al públic un cinema de difícil accés, generant espais per al diàleg i l’intercanvi. 

Situat a la ciutat de Tui (Pontevedra), el Festival reuneix una sèrie de programes, 

retrospectives, seminaris, classes magistrals i exposicions, entre altres. Els premis als 

quals podríem optar són els següents: 

 

● Premi al Millor Llargmetratge Documental Play-Doc: dotació de 5.000€ + Trofeu 

 

 

                                                
44 Secció Premis. Font electrònica [en línia] Documenta Madrid. A 
http://www.documentamadrid.com [consultat el 4/2/2018] 
45 Secció Premis. Font electrònica [en línia] Zinebi. A http://www.zinebi.com [consultat el 4/2/2018] 
46 Secció Premis. Font electrònica [en línia] Play Doc. A http://www.play-doc.com/es [consultat el 
4/2/2018] 
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- Punto de vista47 

 

El Festival Internacional de Cine Documental de Navarra, Punto de Vista, pretén 

convertir-se, any rere any, en un lloc de convergència del cine documental de tot el món. 

Reuneix espectadors, cineastes i teòrics al voltant del documental i totes les 

manifestacions frontereres i heterodoxes de la no-ficció. Els premis als quals podríem 

optar són els següents: 

 

● Premi oficial. Gran Premi “Punt de Vista” a la millor pel·lícula: 10.000€. 

● Premi especial del públic a la millor pel·lícula. Dotat amb 2.500€. 

 

- Seminci48 

 

La Setmana Internacional de Cine de Valladolid és un dels festivals més antics i 

consolidats d’Europa. Inicialment, vinculat als valors catòlics. Tot i que el festival no està 

dedicat exclusivament al gènere documental, té una secció anomenada Tiempo de 

Historia que premia el Documental Cinematogràfic. Els premis als quals podríem optar 

són els següents: 

 

● Primer Premi Tiempo de Historia: Premi al Millor Documental Cinematogràfic. 

Atorga una dotació econòmica de 20.000 € al realitzador del film. 

● Segon Premi Tiempo de Historia: El Jurat de la secció concedeix un segon premi 

entre els documentals presentats. La dotació econòmica de 10.000 € anirà 

destinada al realitzador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
47  Secció Premis. Font electrònica [en línia] Punto de Vista Festival. A 
http://www.puntodevistafestival.com [consultat el 4/2/2018]  
48 Secció Premis. Font electrònica [en línia] Seminci. A http://www.seminci.es [consultat el 
4/2/2018]   
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- Alcances49 

 

L’Alcances, Festival de Cine Documental de Cádiz vol ser un suport per al curtmetratge i 

el cinema documental, i fa una sèrie d’activitats paral·leles: presentacions de llibres sobre 

cinema, exposicions, homenatges a autors destacats, etc. Els premis als quals podríem 

optar són els següents: 

 

● Premi “Caracola-Alcances” al Millor Migmetratge Documental, dotació econòmica 

de 5.000€ i trofeu. 

 

- Artículo 3150 

 

El Festival de Cine Documental, Video-periodismo y Derechos Humanos Artículo 31 Film 

Fest és una proposta de Médicos del Mundo, que neix del seu compromís amb la defense 

dels drets humans, la llibertat d’expressió i el llenguatge audiovisual com a vehicle de 

denúncia. Els premis als quals podríem optar són els següents: 

 

● Premi Desalambre de Video-Periodisme: al Millor Treball de Video-Periodisme en 

Defensa dels Drets Humans" en col·laboració amb Eldiario.es. 

● Premi del Públic: votat pels assistents al festival d'entre tots els treballs a concurs 

entre totes les seccions. 

 

- Espiello51 

 

Espiello, Festival Internacional de Documental Etnográfico és un festival organitzat pel 

Servicio de Cultura de la Comarca de Sobrarbe i la secció d’Audiovisuals del CES (Centro 

de Estudios de Sobrarbe), que juntament amb una gran participació de veïns i veïnes de 

la zona formel la Comissió permanent del festival, que se celebra a Boltaña, una petita 

població del Pirineu de Huesca. És l’únic festival del país amb aquesta especialització. 

Els premis als quals podríem optar són els següents: 

 

● Premi Espiello: dotat en 1.800 € i trofeu al Millor Documental. 

                                                
49 Secció Premis. Font electrònica [en línia] Alcances. A http://www.alcances.org [consultat el 
4/2/2018]  
50 Secció Premis. Font electrònica [en línia] Artículo 31. A http://articulo31.medicosdelmundo.org 
[consultat el 4/2/2018]   
51Secció Premis. Font electrònica [en línia] Espiello. A http://www.espiello.com [consultat el 
4/2/2018]    
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● Premi Espiello: Choven dotat amb 900 € i trofeu al Millor Documental Realitzat per 

menors de 36 anys. 

 

- Miradasdoc52 

 

MiradasDoc és un Festival Internacional de Cine Documental que prioritza les pel·lícules 

documentals de temàtica social i les produïdes o rodades en països en vies de 

desenvolupament, així com les que aprofundeixen en temàtiques com processos socials 

emergents, relacions nord-sud, etc. El festival té lloc a Guía de Isora, a Tenerife. Els 

premis als quals podríem optar són els següents: 

 

● Premi desenvolupament MiradasDoc: 2.000€ destinats a la preproducció. 

● Premi MiradasDoc + traducció i subtitulació: traducció i subtitulació gratuïta a 

l’anglès i a l’espanyol per part de l’empresa SUBBAEL. 

● Premi TreeLine Distribution: Assessorament en distribució i festivals: dues 

sessions d’assessorament, una en el moment de desenvolupament del 

documental i l’altra un cop ja acabat. A banda d’això, també s’ofereix una 

campanya de distribució comercial. 

● Premi de postproducció Elamedia: postproducció d’imatge per part d’Elamedia. 

● Premi de distribució internacional CanaryIslandsConnection: firma d’un contracte 

de distribució internacional de l’obra d’un any de duració. 

    

2.3.4 Fitxa resum de les possibilitats de mercat  

 

Mercat 

Televisió en obert Plataforma online  Festivals  

CCMA, TVE, La Sexta, La 

Cuatro, Telecinco, Antena3.  

Movistar+, Netflix, Filmin, 

Rakuten TV.  

Docs Barcelona, Documenta 

Madrid, Zinebi, Play Doc, 

Punto de vista, Seminci, 

Alcances, Artículo 31, 

Espiello, Miradasdoc 

 
Taula 13: Possibilitats de mercat. Elaboració pròpia 

 
                                                
52 Secció Premis. Font electrònica [en línia] Miradasdoc. A http://www.miradasdoc.com 
[consultat el 4/2/2018]   
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2.4 Model escollit 

Un cop realitzat l’anàlisi de les cadenes i tenint en compte la programació que ofereix 

cada una d’elles, volem optar per la coproducció, en aquest cas de la CCMA, ja que així 

disposaríem de més pressupost, i també podríem fer més difusió del nostre documental 

per mitjà d’un canal de televisió en obert. A més, és un canal on poder fer una producció 

en català, i amb espai i precedents de la crítica a les institucions governamentals. A més, 

a partir de la coproducció amb TV3, tenim altres vies d’explotació com la venda de drets a 

altres canals de televisió en obert. Un exemple seria La Sexta, que per contingut 

s’adequa al nostre projecte.  
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3.0 El documental: introducció  

 

El tercer bloc explica de forma detallada tot allò que està relacionat amb el nostre 

documental, presentant un seguiment de tots els passos necessaris per poder 

comprendre, realitzar, donar forma i desenvolupar el nostre documental Obeir o fugir.  

 

Així que, després de fer una anàlisi més teòric sobre què representa un documental i, en 

concret, el que Obeir o fugir.  Pretén, farem una reflexió i justificació dels personatges que 

donen vida al nostre documental, dels espais escollits per a dur a terme el rodatge, el 

material necessari, i amb això, els criteris a tenir en compte durant el procés de realització 

–imatge i so-. 

  

Tot acompanyat amb una descripció dels processos necessaris per plantejar i organitzar 

documental: El pla de producció, el pla de postproducció, els permisos i drets d’imatge i, 

finalment, el pressupost i el pla de finançament. 

  

3.1 Presentació detallada  

El nostre objectiu principal és fer una denúncia a la societat occidental. Una societat que 

mira cap a l’altra banda quan el problema no li interessa o no l’afecta de manera directa. 

Així, amb aquest documental volem conscienciar de què no només hi ha els refugiats de 

guerra, sinó que hi ha moltes altres persones que es troben a la mateixa situació d’exili 

per violència, amenaces i por a ser assassinats. Per tant, la nostra temàtica és la 

migració forçada de totes les persones que han d’emigrar del seu país, sigui quina sigui la 

raó, per amenaça de violència. Ja sigui un desplaçament dins del mateix país o un 

desplaçament a un altre país o continent. 

 

El pla de preproducció ha sigut llarg, ja que buscar informació, contextualitzar-la i trobar 

persones adequades que estiguessin disposades a col·laborar amb el projecte no ha 

sigut fàcil. Des del novembre hem estat treballant en la recerca de migrants disposats a 

donar veu a la seva història. El contacte principalment ha sigut a través d’associacions, 

entitats i també algun contacte particular. Després de trobades i entrevistes vam decidir 

escollir tres històries diferents, d’un refugiat de guerra, l’Ahmad, un desplaçat intern 

Colombià, l’Edilberto i un sol·licitant d’asil d’Hondures, la Carol. Així, tot i que el nombre 

de participants en el documental és molt extens, els protagonistes principals només són 

tres.  
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El documental es basarà en les històries dels protagonistes, en com les expliquen ells 

en primera persona. Per tant, no serà necessària una veu en off. El relat es construirà a 

partir de les entrevistes, conjuntament amb un joc de les imatges i els silencis.  

 

La durada del documental serà 1 hora aproximadament. Les imatges principals seran les 

tres entrevistes i jugarem amb altres imatges dels protagonistes fent la seva vida actual a 

Barcelona. El format permetrà l’emissió a les televisions i festivals que hem esmentat al 

bloc  

 

3.2 Fitxa tècnica  

 

      Títol: Obeir o fugir.  

 

 

País: Espanya 

Any: 2018 

Génere: Documental 

Duració: ~50/60min 

Idiomes: Català/Castella/Anglès 

 

Direcció: Laia Laffaure, Núria Navarro, Maria Sancho 

Producció:  Laia Laffaure, Núria Navarro, Maria Sancho 

Guió:  Laia Laffaure, Núria Navarro, Maria Sancho 

Muntatge:  Laia Laffaure, Núria Navarro, Maria Sancho 

Etalonatge:  Laia Laffaure, Núria Navarro, Maria Sancho 

Música original: banda sonora 
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3.3 Elaboració del guió 

 

3.3.1 Sinopsis  

Storyline 

El documental Obeir o fugir permet donar veu a persones que s’han vist forçades a migrar 

dels seus països per motius diversos com la guerra, amenaces o la mateixa sexualitat. 

Migracions causades per diferents motius però que s’exposen a la mateixa conseqüència: 

la violència.    

 

Sinopsis  

El nostre documental presenta la història de tres migrants que s’han vist forçats a 

desplaçar-se per diverses raons. L’Ahmad Alhamsho, l’Edilberto Daza i la Carol Murcia. 

  

L’Ahmad Alhamsho és un jove sirià de 26 anys que a causa de la guerra sectària que va 

estallar a Sirià després de les revolucions pacífiques del 2011, es va veure obligat a 

deixar la seva família, la seva ciutat, i el seu país. La fugida era la seva única opció 

davant d’un conflicte que només entén de radicalismes i violència. No tenia cap altra 

alternativa: obeir o fugir. 

  

L’Edilberto Daza és un indiscutible defensor dels drets humans i el dret internacional 

humanitari de l’orient colombià que a causa de “la guerra no declarada” que viu Colòmbia, 

des de fa dècades, es va veure obligat a deixar el seu poble, la seva regió, convertint-se 

en un desplaçat intern del país. Deixar les seves terres era l’única possibilitat existent 

front a uns paramilitars que l’havien torturat i amenaçat de mort. No tenia cap altra 

alternativa: obeir o fugir. 

  

La Carol Murcia, jove hondurenya de 25 anys i dona transsexual, és una de les moltes 

víctimes que pateixen les conseqüències d’una societat extremament homofòbica. Va 

abandonar el seu país pel perill que suposa ser una dona transsexual allà. L’acceptació 

de la seva sexualitat no podia posar fi amb la seva vida. No tenia cap altra alternativa: 

obeir o fugir. 

  

Els tres protagonistes donen veu a la seva pròpia història i  exemplifiquen  tres realitats a 

les quals s’enfronten diferents persones arreu del món. Persones que a causa de la 

violència que pateixen en el seu territori es veuen obligades a marxar. Per tant, a través 

del documental visibilitzem  la situació que pateixen totes aquelles persones que per 

diversos motius es veuen atrapades en situacions violentes que posen en perill la seva 
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vida, denunciant que no només s’ha d’acollir a tota aquella gent que desgraciadament 

pateix una guerra al seu país, sinó a tota aquella que està exposada a situacions similars 

però sense que se l’anomeni guerra. Obrir els ulls a diferents perfils i històries de 

persones que han de demanar asil a un país com Espanya. 

  

Així, coneixent la seva història, d’on venen, com i perquè, exposarem les diferents 

realitats que es troben en demanar asil. No tens els mateixos “privilegis” si fuges d’una 

guerra declarada, que si ho fas d’una societat controlada per guerrilles i narcotraficants, o 

d’una societat que et viola o mata per la teva condició sexual. Però tots ells estan en 

perill, pateixen violència, i haurien de poder optar a les mateixes opcions per arribar a un 

lloc segur. 

 

3.3.2. Elements i estructura del documental 

 

Obeir o fugir s’estructura en tres blocs: l’origen dels protagonistes, la seva vida a 

Barcelona i les previsions de futur. Tot això, tenint en compte que els protagonistes es 

troben en situacions molt diverses.  

 

L’Edilberto és un desplaçat intern colombià que està a Barcelona en un pla d’acollida de 

sis mesos per defensors de drets humans. Després de l’acollida pren la decisió de tornar 

a Colòmbia, tot i que no pot tornar a casa seva.  

 

L’Ahmad és un refugiat sirià que va haver de marxar per la guerra, ara s’ha establert 

perquè li han donat el títol de refugiat a Barcelona, pot estudiar la seva vocació, el teatre, 

i té molts amics a la ciutat: veu el seu futur aquí. 

 

L’última protagonista, la Carol, és una dona transsexual hondurenya, que va haver de 

fugir del seu país per la violència en la qual es veia exposada a causa de pertànyer al 

col·lectiu LGTBIQ+. Actualment és sol·licitant d’asil, des de fa dos anys, i no veu un futur 

clar per la impossibilitat d’inserció laboral.  

 

Al primer bloc del documental, on parlem d’on venen els protagonistes, utilitzarem les 

seves veus com a fil conductor i ho complementarem amb imatges arxiu cedides pels 

protagonistes i d’altres que contextualitzin la situació del seu país d’origen. Per exemple, 

l’Edilberto explica com vivia a Colòmbia abans de venir a Barcelona i, mentrestant, veiem 

imatges seves al país, participant en col·loquis com a activista. 
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Pel segon bloc, on parlem de la vida a Barcelona, utilitzarem imatges pròpies de forma 

observacional. Farem un seguiment del seu dia a dia a Barcelona, a partir de les imatges 

i la interacció amb el seu cercle proper, associacions, amics i professors, coneixerem com 

és la seva vida actual. Volem remarcar que les úniques persones que interactuaran de 

manera directa amb la càmera seran els tres protagonistes. Per exemple, veurem com 

l’Ahmad estudia al Col·legi del Teatre, la relació que té amb els seus companys, etc. 

 

L’últim bloc, on parlem de les previsions de futur, continuarem amb un model de 

documental observacional tot i que incorporarem elements del documental poètic per 

convidar a la reflexió. Saber què volen els protagonistes i què creuen que els hi espera en 

un futur. Per exemple, podem veure la Carol explicant a la seva mare com li agradaria 

quedar-se a Barcelona i trobar feina. Però alhora veiem com busca ofertes de feina a 

Holanda, lloc amb més inserció laboral per a les transsexuals. 

 

Per tant, el documental seguirà una estructura de passat, present i futur, la qual agafarà 

forma amb l’ús de recursos i elements tant del model observacional, com l’expositiu i el 

poètic. 

 

3.3.3. Tractament  

 

El guió del documental Obeir o fugir s’estructura a partir de les històries dels 

protagonistes, de les quals ens centrarem més específicament en l’origen de la seva 

migració, la seva situació actual a Barcelona, destacant quin títol tenen (refugiat, 

sol·licitant d’asil, desplaçat, etc.), i els propòsits o possibilitats de futur tant personals com 

professionals que tenen. Això ens servirà per poder veure les semblances i diferències 

entre tres persones que fugen, totes elles, de la violència, d’una vida que no és vida. 

  

En primer lloc, per ubicar, exposar i fer reflexionar a l’espectador volem presentar de 

forma extensa i profunda cada persona. Volem conèixer qui són, com són, quines són les 

seves passions, obsessions, vocacions, desitjos i esperances. Però també, volem saber 

de què fugen i per què. Volem que el receptor connecti amb cadascú d’ells i comprengui 

que tot i venir d’escenaris completament diferents les seves vides estan exposades al 

mateix perill: la mort. 

  

Posteriorment, presentant-los en la ciutat de Barcelona, volem conèixer el seu present, un 

present complicat i, encara, tèrbol,  per tal de veure al que s’enfronten un cop marxen de 

la violència. Conèixer el programa d’acollida que ha permès a l’Edilberto venir a 
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Barcelona per 6 mesos per denunciar la situació de Colòmbia; viure el procés que ha de 

seguir la Carol per aconseguir l’aprovació de l’asil; o sentir les il·lusions de l’Ahmad en 

rebre la targeta de refugiat que li permet treballar i estudiar. Cadascú ens aporta una 

vivència diferent, cadascú s’exposa a situacions diferents que no tenen les mateixes 

oportunitats, tot i haver fugit d’una situació de perill. 

  

I un cop hàgim conegut cada història i cada realitat, volem evocar el possible futur dels 

protagonistes com la tornada de l’Edilberto a Colòmbia, on seva vida segueix 

amenaçada, un cop s’ha acabat el programa d’acollida. La possible acceptació com a 

refugiada de la Carol i les conseqüències que podria tenir. O el futur de l’Ahmad com a 

actor, la seva passió. 

  

Principalment, el nostre documental vol descobrir les històries i les vides de persones, 

que tot i ser completament diferents, s’han trobat sotmeses a situacions injustes i de risc. 

Vol donar veu a realitats que no es coneixen. Vol conscienciar  de què no només hi ha un 

motiu de fugida. 

 

3.3.4. Criteris de realització 

 

Per a la realització del documental caldrà seguir uns criteris. Hem de tenir en compte el 

tractament de la imatge, els plans que utilitzarem i també les transicions. Així com el 

tractament del so.  

 

Quant a la imatge, depenent del contingut de l’entrevista farem ús d’un pla o d’un altre. 

Els plans generals ens serviran per contextualitzar el lloc on es troba el protagonista. Els 

plans americans els farem servir sobretot per gravar les converses. En canvi, quan 

vulguem destacar alguna expressió corporal més concreta o facial de la persona, haurem 

d’utilitzar primers plans o plans detalls.  També volem destacar l’ús del pla seqüència, ja 

que, en tractar-se d’un documental observacional, ens servirà per fer el seguiment dels 

tres protagonistes.  

 

Per fer el canvi d’imatge utilitzarem transicions diferents. En el moment que canviem 

d’història, és a dir de personatge, o canviem de bloc farem servir una fosa a negre. 

D’aquesta manera quedarà més clar que canviem de temàtica. En moments concrets, en 

què volem donar un sentit metafòric del què veiem, farem ús de transicions més 

poètiques. Com per exemple, un zoom in per arribar a la fosa a negre tot seguit d’un 

zoom out per fer un salt de pla.  
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Farem ús també de les imatges d’arxiu, tant les cedides pels mateixos protagonistes, com 

les que mostrin la situació dels seus països d’origen. Seran presentades sobretot a l’inici, 

a mode de context. Tot i això, el gruix del documental estarà format per imatges 

d’enregistrament propi. 

 

El so serà diegètic en les escenes més observacionals, i extradiegètic en les que calgui 

afegir la declaració dels protagonistes. A més, és important tenir en compte el tractament 

que farem de la música. El nostre documental estarà format per música diegètica, aquella 

que formarà part del so ambient de la mateixa escena, com és el cas d’un assaig de 

l’Ahmad al Col·legi del Teatre, i per altra banda l’extradiegètica. Per aquesta última 

disposarem d’una banda sonora creada per un músic professional que s’adaptarà al 

context i als personatges corresponents. La música no només acompanyarà les 

situacions, sinó que reflectirà un estat d’ànim i ens ajudarà a conformar el missatge que 

es vol donar amb les imatges.  

 
3.3.5 Escaleta 

Minuts Descripció Àudio  Imatge  

1 minut 
00:01:00  

Context del 
documental: xifres 
mundials de migració 
per raons de violència.  

FADE IN banda 
sonora. 

Fons negre i títol 
lletres blanques:  
 
Segons el Tractat de la 
convenció de Ginebra, 
un refugiat és una 
persona que “com a 
resultat 
d’esdeveniments 
ocorreguts abans de 
l’1 de gener de 1951 i 
a causa del temor 
fundat de ser 
perseguida per motius 
de raça, religió, 
nacionalitat, 
pertinència a un 
determinat grup social 
o opinions polítiques, 
es troba fora del país 
de la seva 
nacionalitat.” 
 
A occident s’etiqueta 
així a tothom que 
arriba per terra, mar, i 
aire i ni tan sols es 
qüestiona el seu 
significat. Però hi ha 
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gent que es veu 
forçada a desplaçar-se 
dins el seu mateix 
país. Hi ha qui fuig de 
guerres no declarades. 
I qui ha arribat a un 
altre país però no pot 
obtenir l’asil. Ells no 
són refugiats. 
 
L’ACNUR xifra en 65,6 
milions les persones 
migrades a la força. 
Gairebé un 1% de la 
població mundial. 
Només 25,9 milions, 
menys de la meitat, 
són refugiats. Tots ells 
fugen de la violència i 
la injustícia, i lluiten 
per demostrar que el 
motiu que els ha 
empès a deixar casa 
seva és tan legítim 
com qualsevol guerra. 

1 minut 
00:02:00  

Breu context de 
Colòmbia  

Edilberto: “Colombia 
lleva años atrapada en 
una guerra no 
declarada donde las 
guerrillas, los 
paramilitares y los 
narcotraficantes 
combaten por el poder. 
Una lucha que afecta 
a todos los 
ciudadanos, pero en 
especial a los 
campesinos, como yo, 
quienes han sufrido 
torturas inhumanas... “ 
 

Imatge d’arxiu de la 
situació a Colòmbia + 
imatges d’arxiu de 
l’Edilberto (participant 
a xerrades, p.e.) 

1 minut 
00:03:00  

Breu context de Síria  Ahmad: “El 2011 la 
primavera àrab també 
pren els carrers de 
Síria. I tots, liderant 
manifestacions 
pacífiques, sortiem al 
carrer per demanar al 
govern de Bashar al 
Assad més drets. Però 
aquestes 
manifestacions es van 
convertir en batalles 
armades a les ciutats, 
als barris, tothom 
contra tothom…” 
 

Imatges d’arxiu de la 
guerra a Síria + 
imatges d’arxiu de 
l’Ahmad (estudiant a 
l’Acadèmdia de Teatre, 
p.e.) 
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1 minut 
00:04:00  

Breu context 
d’Honduras  

Carol: “Honduras es 
una país donde no se 
acepta la diversidad. 
Una mujer transexual 
como yo no puedo ir 
por la calle sin recibir 
insultos o algún golpe. 
Ni siquiera mis 
profesores me dejaban 
entrar a clase, no 
querían payasos como 
yo…” 
 

Imatges d’arxiu de la 
vida a Hondures + 
imatges d’arxiu de la 
Carol (amb la seva 
mare, p.e.) 

7 minuts 
00:11:00 

L’Edilberto explica 
perquè es troba a 
Barcelona.  

Edilberto: “Me 
encuentro aquí en 
Barcelona por el 
programa de acogida 
de derechos humanos 
debido a la situación 
que vivimos como 
defensores de 
derechos humanos en 
Colombia…” 

Imatge entrevista + 
imatges d’arxiu 
Colòmbia + imatges 
recurs a l’Associació 
Catalana per la Pau 

7 minuts 
00:18:00 

L’Ahmad explica 
perquè es troba a 
Barcelona.  
 

Ahmad: “Hi ha una 
gran guerra a Síria, 
molta gent de diferents 
ciutats i religions estan 
lluitant. L’Estat Islàmic 
t’obliga a lluitar amb 
ells i et diuen el que 
has de fer…” 

Imatge entrevista + 
imatges d’arxiu Síria i 
del camp de refugiats 

7 minuts 
00:25:00 

Carol explica perquè 
es troba a Barcelona.  
 

Carol: “En mi país 
trabajaba en la 
prostitución. Como 
mujer trans no puedes 
conseguir estudios ni 
trabajo. Tienes que 
salir a la calle para 
sobrevivir. Fui 
amenazada, torturada 
y violada. Vi como 
mataban una amiga 
delante mio…” 

Imatge entrevista + 
imatges d’arxiu a 
Honduras i amb la 
treballadora social 

6 minuts 
00:31:00 

De què fuig l’Edilberto 
de Colòmbia 

Edilberto: “Me han 
torturado y raptado, no 
estoy muerto de 
milagro. Soy 
perseguido por el 
hecho de ser defensor 
de los derechos 
humanos. Por eso, des 
de hace años soy un 
desplazado interno en 
Colombia, pero ni con 
esta opción estoy a 
salvo...” 

Imatge entrevista + 
Imatges recurs 
Colòmbia 
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6 minuts 
00:37:00 

De què fuig l’Ahmad 
de Síria 

Ahmad: “Si no lluites 
amb l’Estat Islàmic 
estàs mort. L’única 
opció de sobreviure 
era marxar d’aquell 
infern…” 

Imatge entrevista + 
Imatges recurs Síria 

6 minuts 
00:43:00 

De què fuig la Carol 
d’Hondures 

Carol: “Después del 
juicio de mi amiga lo vi 
muy claro. La muerte 
estaba en mi día a día, 
en cualquier momento 
me podía tocar a mi…” 
 

Imatge entrevista + 
Imatges recurs 
Hondures 

4 minuts 
00:47:00 

L’Edilberto explica la 
seva tasca a 
Barcelona 

Edilberto: “Estoy aquí 
para protegerme y 
para reivindicar la 
situación que hay en 
Colombia. Quiero 
transmitir a la sociedad 
europea la realidad 
que vivimos los 
colombianos día a día. 
La violencia y las 
amenazas se han 
normalizado. Como 
activista de los 
derechos humanos en 
Colombia quiero 
informar también aquí. 
Aprovecharé para 
viajar a otros países y 
ciudades como Madrid 
o Bruselas...” 

Imatges entrevista + 
Imatges recurs 
conferències a 
Barcelona 

4 minuts 
00:51:00 

L’Ahdmad explica la 
seva situació actual a 
Barcelona. 

“He aconseguit el títol 
de refugiat i seguir els 
meus estudis d’actor”. 
 
“Tinc molta gent que 
m’ajuda, amics de 
Síria, voluntaris i 
companys de classe. 
Em sento molt acollit, 
la gent de Barcelona 
és molt oberta i 
amable. M’agrada 
viure a Barcelona, ho 
té tot...”  

Imatges entrevista + 
imatges recurs Col·legi 
del Teatre + imatges 
recurs Barcelona 

4 minuts 
00:55:00 

La Carol explica la 
seva situació actual a 
Barcelona. 
 

“Hace dos años que 
lucho para conseguir 
el título de refugiada y 
aún no me han dicho 
nada. Yo ya no 
pregunto porque ni 
ellos saben cuando lo 
tendré, si es que lo 
consigo” 

Imatges entrevista + 
imatges recurs 
acompanyament 
Acathi 
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“La segunda semana 
de llegar a Barcelona 
contacté con Acathi y 
ahora es como mi 
casa…”  
 
“Aquí me siento 
segura, estoy 
protegida pero esto no 
significa que las trans 
seamos aceptadas…” 
 
“Solo me dan trabajos 
que no sean de cara al 
público, nadie me 
quiere contratar…” 
 
“Me considero una 
persona capacitada y 
no quiero depender de 
las ayudas sociales 
para vivir...”  

2 minuts 
00:57:00 

L’Edilberto vol seguir 
vivint a Colòmbia.  

“Llevo muchos años 
luchando por una 
causa, por los 
derechos humanos, y 
ahora no me puedo 
rendir. Tengo que 
volver a Colombia y 
hacer mi tasca como 
activista. Soy 
consciente de mi 
situación, se que estoy 
expuesto a la muerte, 
pero debo hacerlo…” 

Imatges entrevista + 
imatges arxiu 
Colòmbia 

2 minuts 
00:59:00 

L’Ahmad explica com 
veu el seu futur. 

Ahmad: “Sé que 
treballant de valent 
puc aconseguir el que 
em proposi. I el que 
vull és seguir vivint a 
Barcelona i dedicar-me 
al teatre…” 

Imatges entrevista + 
imatges recurs Col·legi 
del teatre 

2 minuts 
01:01:00 

La Carol explica que té 
un futur incert.  

Carol: “De momento 
no tengo ni título ni 
trabajo. Yo sigo 
luchando y estudiando 
para poder seguir 
viviendo aquí. Pero 
nunca se sabe, en 
Holanda, por ejemplo, 
me han dicho que los 
trans son más 
aceptados y consiguen 
trabajo con más 
facilidad...” 

Imatges entrevista + 
imatges recurs Acathi 
+ imatges recurs a 
classe  
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5 segons 
01:01:05 

L’Edilberto a l’aeroport 
de Barcelona per 
tornar a Colòmbia. 

FADE IN banda 
sonora. 

Imatges recurs de 
l’Edilberto a l’aeroport 
de Barcelona. 

5 segons 
01:01:10 

L’Ahmad assajant al 
Col·legi del teatre. 

Banda sonora. Imatges recurs de 
l’Ahmad  al Col·legi del 
teatre. 

5 segons 
01:01:15 

La Carol buscant feina 
a Barcelona. 

Banda sonora. Imatges recurs de la 
Carol buscant feina a 
l’ordinador.  

10 segons 
01:01:25 

L’Edilberto a l’aeroport 
de Barcelona per 
tornar a Colòmbia. 
L’Ahmad assajant al 
Col·legi del teatre. 
La Carol buscant feina 
a Barcelona. 

FADE OUT banda 
sonora. 

Pantalla dividida per 
ensenyar els tres 
protagonistes a la 
vegada. Fosa a negre. 

 

3.4 Entrevistes, protagonistes i contextualització  

En aquest punt volem presentar les persones que han participat en el nostre documental 

de manera activa. Primerament contextualitzant la situació de fugida per després 

presentar adequadament els tres protagonistes a través d’una entrevista en profunditat de 

cada un. D’altra banda també exposem les associacions, entitats i persones que han 

col·laborat amb nosaltres i han fet possible aquest projecte.  

 

3.4.1. Entrevista 1:  Edilberto Daza - Colòmbia  

 

Colòmbia 
“Jorge Eliécer Gaitán, líder populista liberal, era el candidat presidencial favorit per a les 

eleccions de 1950, però va ser assassinat al centre de Bogotà el 9 d'abril de 1948, dia 

que va canviar la història de la nació, tant com l'assassinat del president Kennedy va 

canviar la societat nord-americana.”53 

 

La seva mort provocarà que el partit conservador guanyi les eleccions del 1950 i amb 

això l’evaporació de qualsevol esperança que pogués tenir la classe treballadora, qui 

sentia que el govern i les lleis estaven a la seva contra. El retorn dels conservadors al 

                                                
53 LAROSA Michael J., MEJÍA Germán R. (2014) Historia concisa de Colombia (1810-
2013) pàg 104. Font electrònica [en linia] de Universidad del Rosario, Pontificia 
Universidad Javeriana, i Ministerio de Cultura. En: 
file:///Users/maangeles/Downloads/Historia_concisa_digital.pdf  
[consultado el 21/04/2018] 
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poder va frustrar als pobres, que se sentien estafats, i va ocasionar un període de 

desmesurada violència al país. Aquesta, contràriament al que es pensava,  va 

incrementar a causa d’un pacte polític: l'acord d'alternança del poder entre les elits 

anomenat Front Nacional (1958-1974). Un arranjament funcional per compartir el poder 

entre els dos partits polítics consolidats (conservadors i liberals). Això, en 1959 va obligar 

als qui eren contraris a aquesta ideologia i a les pràctiques partidistes a organitzar-se. De 

fet, aquest pacte va engendrar grups insurgents com les FARC (Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia), ELN (Ejército de Liberación Nacional), M19 (Movimiento 

19 d’abril),  etc.54  

   
Es crea un ambient de violència incontrolable, on els assassinats s'ignorarien obertament. 

Això ajuda a entendre l'accelerat augment de narcotraficants durant els anys vuitanta, 

quan la producció, transport i finançament de la cocaïna va augmentar potencialment. 

  

Mentre l'Estat perseguia als cartells i als grups insurgents, un actor relativament nou va 

sorgir a principis dels anys 1980. Es tractava de les AUC (Autodefenses Unides de 

Colòmbia), més conegudes com a grups paramilitars. Les AUC van créixer fins a 

aconseguir els trenta mil homes en l'àpex del seu poder, i la seva mera presència, a més 

de les espantoses massacres que van cometre, van fer que gent raonable es preguntés 

qui tenia el poder a Colòmbia. 

  

Milers de persones van morir en aquesta nova fase del conflicte en què els paramilitars 

es van mobilitzar per apoderar-se dels territoris encara controlats o abandonats per les 

FARC i l'ELN i d'un sistema de producció de droga. Cap a finals de la dècada de 1990, 

les FARC i l'ELN combatien contra l'exèrcit, les AUC contra les guerrilles, l'exèrcit 

nacional contra tots ells, i els narcotraficants contra el govern mentre paral·lelament 

lluitaven o col·laboraven amb les guerrilles. Era una època confusa, i enmig del caos i el 

desordre, a mesura que ascendia el nombre de víctimes, el país semblava fora de 

control. 

  

Milers de propostes per solucionar el conflicte, però no es va arribar a res durant molts 

anys. En 2005, a la recerca d'algun tipus de solució a aquesta situació, el govern va 

aprovar la Llei 975 de 2005, que avui es coneix com la Llei de Justícia i Paz. El seu 

objectiu era donar-li a tots els combatents extraoficiales, guerrillers i paramilitars, 
                                                
54 ROJAS G., Nubia (2016) Colombia: la paz en el aire. Una Colombia polarizada afronta 
el inesperado giro en el proceso de paz con las FARC Font electrònica [en línia] de 5W. 
En: https://www.revista5w.com/when/colombia-la-paz-el-aire [consultat el 20/04/2018] 
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l'oportunitat de desmobilitzar-se voluntàriament a canvi de no ser jutjats ni sentenciats. 

Buscava facilitar la reinserció d'actors armats a la societat, una vegada aquests individus 

lliuressin les seves armes, confessessin els seus crims i prometessin no unir-se mai a un 

grup armat diferent a les forces militars de la nació. 

 

Però no és fins a la tarda del 26 de setembre quan  “un emocionat Santos assegurava 

que "l'horrible nit" que viu Colòmbia des de fa 52 anys havia arribat a la seva fi. 

Juntament amb el líder de les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia (FARC), 

Rodrigo Londoño àlies Timochenko, acabava d'estampar amb un balígraf (bolígraf fet 

amb una bala) la seva signatura en l'acord de 297 pàgines que contenia els termes d'una 

pau negociada durant quatre intensos anys” 55 

   

Darrere queden prop de 220.000 assassinats, en la seva enorme majoria civils, i més de 

set milions de víctimes de segrestos, assalts bèl·lics, atacs a béns, desaparicions, 

violència sexual, etc, convertint Colòmbia en el país del món amb més desplaçats interns, 

6,9 milions, 

per damunt, fins i tot, de Síria.56 I és que la violència que hi ha endèmica a Colòmbia des 

dels primers dies de la fundació de la república 

   

“Si la pau es defineix com la mera absència d'una guerra formal declarada, pot dir-se que 

Colòmbia ha estat “en pau”.”57 

 

 

 

 

 

                                                
55 ROJAS G., Nubia (2016) Colombia: la paz en el aire. Una Colombia polarizada afronta 
el inesperado giro en el proceso de paz con las FARC Font electrònica [en línia] de 5W. 
En: https://www.revista5w.com/when/colombia-la-paz-el-aire [consultat el 20/04/2018] 
 
56 IZCUE, Maribel (2016) Colombia: la hora de la paz. Las 5w del largo camino hacia el fin 
del conflicto armado en Colombia. Font electrònica [en línia] de 5W. En: 
https://www.revista5w.com/what/colombia-la-hora-la-paz [ consultat el 20/04/2018] 
 
57 LAROSA Michael J., MEJÍA Germán R. (2014) Historia concisa de Colombia (1810-
2013) pàg 110. Font electrònica [en linia] de Universidad del Rosario, Pontificia 
Universidad Javeriana, i Ministerio de Cultura. En: 
file:///Users/maangeles/Downloads/Historia_concisa_digital.pdf 
[consultat el 21/04/2018] 
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Entrevista 

Nom: Edilberto Daza 
Edat: 51 anys 
Nacionalitat: Colòmbia 
Desplaçat intern 
 
L’Edilberto és un home de 51 anys, defensor dels drets humans, actualment membre de 

la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos del Oriente y Centro de Colombia 

(DHOC).  És un camperol colombià que amb set anys va patir el seu primer 

desplaçament per amenaces i violència. A partir dels tretze anys va començar a treballar 

per denunciar la situació de repressió i violació dels drets, i des de llavors ha sigut un 

desplaçat intern a Colòmbia a causa de  la repressió de l’Estat, l’exèrcit i els paramilitars. 

 

El fet de ser un defensor de la pau i els drets humans ha provocat que la seva persona 

sigui encara més perseguida. La seva lluita contra la repressió de l’Estat i els paramilitars 

l’ha “obligat” a entrar en un programa d’acollida per venir durant 6 mesos a Barcelona.  

 

L’any 1993 va patir la seva primera detenció per part de l’exèrcit, però finalment el van 

deixar lliure perquè l’acusaven de ser membre de les Forces Armades Revolucionàries de 

Colòmbia (FARC) i no era així. Pocs mesos més tard el van tornar a detenir per enviar-lo 

al “Batallón de San José de Guavire”, però va aconseguir escapar abans del seu trasllat. 

Després d’això, per protegir-se va amagar-se durant 3 anys a la selva colombiana. L’any 

2007 va ser segrestat pels paramilitars durant 3 dies, un fet que no va acabar com 

s’esperava gràcies a què l’Edilberto coneixia cap d’aquell grup paramilitar. Tot va ser un 

cop de sort, però això sí, va sortir amb vida però amenaçat: si no es desplaçava de la 

regió el matarien. No tenia cap altra opció, per tant va decidir anar cap a la capital de 

Botogà. Allà les amenaces no va parar, eren contïnues, inclòs l’any  2015 va arribar a 

rebre amenaces directes al seu mòbil personal.  

 

Aquesta realitat va provocar que les organitzacions internacionals i la fundació DHOC 

analitzessin curosament la situació que patia, presentant a l’Edilberto com una de les 

persones que es trobaven en més és perill. Per això, va ser escollit  per a participar en el 

programa d’acollida Colòmbia- Barcelona. Tot i que ell no volia marxar de Colòmbia 

perquè suposava deixar-ho tot, la seva família, la seva feina com a defensor i tota la seva 

vida, es va veure obligat a venir. 
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Un cop a Barcelona ha sigut el portaveu de la situació a Colòmbia. L’encarregat d’explicar 

a Europa el perill en el qual es troben els ciutadans colombians, amenaçats dia rere dia 

per un Estat corrupte i uns paramilitars violents. La seva estada ha sigut principalment a 

Barcelona tot i que ha viatjat a diferents llocs d’Europa, com Madrid o Brusel·les, per fer 

conferències. La seva tasca aquí ha sigut informar a través de diverses xerrades als 

ciutadans europeus quin és la seva situació i la de molts altres activistes colombians que 

es veuen amenaçats de mort per voler defensar els seus drets.  

La situació de l’Edilberto pot ser difícil un cop torni a Colòmbia; seguiran les amenaces, 

serà perseguit i fins i tot el poden assassinar en qualsevol moment. Tot i això, ell ja no té 

por a res, vol seguir defensant els seus drets i els de la resta de Colombians, vol seguir la 

lluita, i no vol deixar el seu país, ja que s’ha vist obligat a abandonar la seva estimada 

regió natal. 

 

3.4.2. Entrevista 2: Ahmad Alhamsho – Síria 

 

Síria 

“En un determinat moment, vam decidir deixar d'estar callats i va començar la nostra 

revolució”58 Hussein Ghrer, activista de drets humans, Síria. 

  

El 2011, la gent va prendre els carrers a tot el món àrab, pressionant als seus dirigents 

perquè posessin fi a decennis d'opressió. Va haver-hi un esclat sense precedents de 

protestes populars i exigències de reformes. Va començar a Tunísia i, en qüestió de 

setmanes, es va estendre a Egipte, Iemen, Bahréin, Líbia, etc. 

  

Síria també es van contagiar de la Primavera Àrab, i a partir de febrer, els desitjos que 

despertaven entre la població siriana, qui es trobava sotmesa a la dictadura del partit 

Bazz des de 1963, van començar a prendre els carrers. 

  

La revolta siriana va començar quan un grup d’estudiants de Daraa, el 16 de febrer de 

2011, va decidir copiar les imatges que veien procedents de Tunísia o Egipte i escriure en 

els murs d'aquesta ciutat, situada a l'est de Síria, els mateixos missatges que llançaven 

                                                
58 Las “Primaveras Árabes” cinco años después. Campaña de Amnistia Internacional. . 
Font electrònica [en linia] de Amnistia Internacional. En: 
https://www.amnesty.org/es/latest/campaigns/2016/01/arab-spring-five-years-on/ 
[consultat el 25/04/2018] 
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les multituds que protestaven contra l’autocràcia en aquests països: «Vés-te’n!» o «El 

poble vol enderrocar al règim».59 

  

Centenars de milers de persones es van concentrar gairebé diàriament, malgrat la 

memòria que atresorava el país, ja que  l’any 1982 va viure una violència extrema en 

mans del pare de Bashar, Hafez al Assad.60 Com a resposta a aquestes concentracions, 

el seu successor, exactament com havia fet ell, va convertir les manifestacions pacífiques 

dels opositors al règim en massacres a mans de les forces de seguretat. 

 

El 27 de juliol, després de quatre mesos de repressió absurda contra manifestants 

desarmats, es va anunciar la creació de l'Exèrcit Lliure de Síria, l'oposició armada a Al 

Assad. “Patrullaven amb pals, pistoles i vells mosquetons amb la baioneta calada”61 per 

intentar frenar a un exèrcit equipat amb míssils Scud i armes químiques. Una desigualtat 

ignorada per la necessitat de vèncer el règim.   

  

La repressió començava a eclipsar les demandes de llibertat i democràcia que van 

encoratjar la revolta en un inici. La revolució ja no era tal, sinó una guerra civil cada 

vegada més sagnant. Una guerra civil influenciada per les potències internacionals, i 

conseqüentment creadora d’una desconfiança occidental. Una guerra civil que va 

radicalitzar uns opositors, va dividir als civils i va convertir l’entusiasme de la Primavera 

Arab en una guerra sectària, fent emergir grups com l'Enfront del Nusra, qui va ser per Al-

Qaeda com el seu braç a Síria l’any 2013, i Estat Islàmic (EI), escissió d'Al-Qaeda 

nascuda a l'Iraq amb el pla d'instaurar un califat en el cor del món àrab. 

  

“L'extremisme va devorar la revolució amb una ferotgia visceral per a satisfacció del 

règim, que va donar una lliçó magistral d'estratègia a l'hora de sotmetre un aixecament 

que va néixer com a secular, nacional i pacífic sense que des de l'exterior es 

qüestionessin les seves bàrbares tàctiques” (Espinosa i G.Prieto, 2016: 148). Tot això 

                                                
59 ESPINOSA Javier (2013) Déjalos que se maten entre ellos. Font electrònica [en linia] 
de Jot Down. En: http://www.jotdown.es/2013/09/dejalos-que-se-maten-entre-ellos/ 
[consultat el 25/04/2018] 
  
60 7 preguntas para entender el origen de la guerra en Siria que lleva años desangrando 
al país (2018). Font electrònica [en linia] de BBC Mundo. En: 
http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-37451282 [consultat el 24/04/2018] 
 
61 ESPINOSA Javier (2013) Déjalos que se maten entre ellos. Font electrònica [en linia] 
de Jot Down. En: http://www.jotdown.es/2013/09/dejalos-que-se-maten-entre-ellos/ 
[consultat el 25/04/2018] 
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deixant com a conseqüència un país derruït amb 6,1 milions de persones desplaçades 

dins de Síria i 5,5 milions que viuen com a refugiats. 62 

 

 

Entrevista 
Nom: Ahmad Alhamsho  
Edat: 26 
Nacionalitat: Síria 
Refugiat de guerra 
 
L’Ahmad Alhamsho va marxar de Síria el desembre de 2015, amb 23 anys. La guerra ja 
feia temps que havia començat i ell vivia en una petita ciutat entre Aleppo i Raqqa, una de 
les parts més afectades per l’ISIS. Abans, a Síria hi vivia bé, estudiava teatre per a les 
nits i anava combinant feines durant el dia. La vida no era cara, a diferència d’ara, l’aigua 
i l’electricitat eren gratuïtes per a tothom, també ho eren la sanitat i la universitat. Fins i tot 
el dentista era un dels més barats del món. 
 
Amb la guerra tot va canviar. L’Ahmad recorda els primers avions sobrevolant la seva 
ciutat, “pensàvem que ens portaven regals, menjar. Era al que estàvem acostumats. Però 
venien a tirar bombes”, i com aquesta situació causava en ell un gran estrès, un no poder 
concentrar-se en res durant més de cinc minuts. 
 
A l’Ahmad li va agafar por, por  que l’agafessin pel carrer i l’amenacessin, com l’ISIS ja 
havia fet amb els seus cosins, i por  que no li deixessin practicar la seva vocació: el 
teatre. Un dia, el van agafar pel carrer, li van dir que no sabia res de l’Islam, li van 
requisar el seu document d’identitat i van fer-lo anar a una de les oficines de l’ISIS durant 
set dies a aprendre sobre l’Islam. Per als joves, la situació era molt difícil, sempre se’ls 
volia captar perquè s’unissin a la causa. La família de l’Ahmad, com tantes altres, es va 
haver de separar, es van dispersar a ciutats diferents: els pares a un lloc, la germana a 
un altre, el germà gran a un altre… I el petit i ell cap a Turquia. 
 

L’Ahmad va marxar cap a Turquia, i va estar-s’hi durant quatre mesos. Des d’allà va 

poder arribar al nord de Grècia amb una barca, si és que se la pot anomenar així, en 

unes condicions pèssimes. Allà li van dir que les fronteres eren tancades i que hauria 

                                                
62 Tendencias Globales 2016 ACNUR (2016) Desplazamiento forzado en 2016, pàg. 154. 
Font electrònica [en linia] d’ACNUR. En:  
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/Publicaciones/
2017/11152 [consultat el 25/04/2018] 
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d’estar-se a Grècia durant dos anys. D’aquesta retenció, en va saber treure la cara més 

positiva i va participar activament en la vida del camp de refugiats on es trobava. Amb els 

voluntaris va organitzar tallers de teatre i hi va crear un vincle d’amistat. La majoria eren 

espanyols, i això va motivar la seva decisió en escollir Espanya com a país d’acollida per 

al Programa Europeu de refugiats. 

 

En primer lloc, l’Ahmad va arribar a Madrid, però la majoria dels seus amics estaven a 

Barcelona, així que va decidir venir aquí. Gràcies a aquestes amistats va poder trobar pis, 

i ara, quan tot just fa cinc mesos que ha arribat, estudia al Col·legi de Teatre de 

Barcelona i està organitzant classes d’àrab per a gent d’aquí. Li fascina que Barcelona 

tingui mar i muntanya i no en té cap dubte: vol quedar-se. 

 
3.4.3. Entrevista 3: Carol Murcia - LGTBIQ+ 

LGTBIQ+ 

 

La discriminació i el càstig per raons d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere 

que existeix en molts països, força a persones a abandonar els territoris d’origen i a 

sol·licitar protecció internacional. I, tot i que, actualment la llei que penalitza les pràctiques 

sexuals entre persones del mateix sexe està disminuint lentament cada any, la 

persecució i l'estigmatització profunda persisteixen en molts Estats, provocant un risc vital 

en persones LGTBIQ+ (Lesbiana, Gai, Transsexual, Trasgénero, Travesti, Bisexual, 

Intersexual i Queer + representació d’altres tipus de col·lectius sexuals). 

  

D'altra banda, s’ha de destacar que “la promulgació de lleis específiques que protegeixen 

de la discriminació i la violència s'ha ampliat considerablement en els últims anys”63. Pel 

fet que l'orientació sexual, la identitat i expressió de gènere i les característiques sexuals 

estan cada vegada més en el radar dels organismes internacionals de drets humans, 

gràcies al treball de centenars d'activistes que segueixen exigint que tots els drets siguin 

reconeguts i respectats. 

  

                                                
63 Informe Anual (2017)  Informe de la International lesbian, gay, bisexual, trans and 

intersex association (IGLA), pàg 15. Font electrònica [en línea] d’IGLA. En: 

https://ilga.org/downloads/ILGA_Informe_Anual_2017.pdf [consultat el 03/05/2018] 

 



 72 

Aquesta realitat que esdevé indissociable de processos econòmics, socials i culturals 

també està present a Hondures. Un país que durant l’any 2017 ha sigut l’escenari de 35 

assassinats violents per causes d’homofòbia.64 

 

En els mapes que trobem a continuació podem observar com Hondures no és un dels 

països actuals que reconeix la realitat LGTBIQ+ com pot ser el cas d’altres països com 

Argentina, Irlanda, Canadà, etc. Si no que està catalogat com un país que criminalitza. 

Però tot i això, també se’l reconeix com un país que ofereix protecció, ja que disposen 

d'una Institució Nacional de Drets Humans (INDH) que inclou l'orientació sexual en el seu 

treball en drets humans, i es considera un delicte amb circumstàncies agreujants la 

discriminació per sexe, orientació sexual o identitat de gènere. No obstant això, els crims 

d'odi persisteixen, i les persones amenaçades per aquesta realitat han de buscar refugi. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

                                                
64 Monitoreo de Medios (2017) ONG Cattrachas, secció Observatorio.  Font electrònica 

[en línea] d’ONG Cattrachas. En:  http://www.cattrachas.org/index.php [consultat el 

03/05/2018] 
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Figura 2: Mapa general de les lleis sobre l’orientació sexual al món. Font: International Lesbian, Gay, 

Bisexual, Trans and Intersex Association.65 

                                                
65 Leyes sobre orientación sexual en el mundo - Mapa general (2017). Font electrònica [en línia] a 
International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association. https://ilga.org/es/mapas-
legislacion-sobre-orientacion-sexual [consultat el 03/05/2018] 
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Figura 3: Mapa sobre les lleis de protecció de l’orientació sexual al món. Font: International Lesbian, Gay, 

Bisexual, Trans and Intersex Association66 

 
                                                
66 Leyes sobre orientación sexual en el mundo - Protección (2017). Font electrònica [en línia] a 
International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association. https://ilga.org/es/mapas-
legislacion-sobre-orientacion-sexual [consultat el 03/05/2018] 
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Entrevista 

Nom: Carol Murcia  
Edat: 26 
Nacionalitat: Hondures 
Sol·licitant d’Asil 
 
La Carol és una dona transsexual de 26 anys. Des de fa uns anys la ciutat de Barcelona 

és la seva casa i també el seu refugi. Va néixer a Hondures, país on les persones  

LGBTQI+ no són acceptades per una gran part de la societat, fet que els obliga a emigrar 

del seu país de manera forçada.   

 

Ara el seu principal objectiu és obtenir el títol de refugiada, tot i que de moment només és  

una sol·licitant d’asil més en espera d’una resolució positiva. Quan va arribar a la ciutat 

de Barcelona va rebre el consell i el suport d’Acathi, una associació que pretén orientar i 

ajudar a persones que es troben en una situació vulnerable, tots ells migrants LGBTQI+ 

que han hagut d’abandonar la seva família i el seu país a causa de la seva condició 

sexual. Però el seu principal objectiu és crear una acció social per transformar la societat i 

per aconseguir que s’acceptin i es respectin les persones LGBTQI+. Una de les principals 

activitats que fan són trobades regulars entre els membres de l’associació per tal de 

compartir les seves experiències i ajudar-se mútuament. La Carol participa en aquestes 

trobades des de fa temps. 

 

La Carol no va tenir una infància gens fàcil. Eren sis germans i només vivien amb la 

mare, ja que el pare només passava per casa quan necessitava diners o ajuda. El poc 

record que té del seu pare són les pallisses que li donava quan li recriminava que era un 

noi “marica” i que ell no volia un fill així. Però la Carol no era un nen gai, la Carol era una 

nena dins d’un cos de nen, una condició que mai han acceptat en el seu país natal. 

 

A conseqüència d’aquesta poca acceptació de les persones LGBTQI+ la Carol ha patit 

abusos reiteratius, en l’àmbit familiar, escolar i laboral. No va poder acabar els estudis 

universitaris perquè alguns professors no l’acceptaven “no volíen pallasos a classe”. 

Sense estudis i sent transsexual era impossible trobar feina, per això, l’última opció que li 

va quedar va ser la prostitució. Aquesta activitat la va conduir a una època molt fosca de 

la seva vida: va ser dependent de l’alcohol i la cocaïna per poder suportar la situació, va 

ser maltractada i va ser violada. Tot això la va fer arribar al seu límit, es topava amb la 

mort cada dia, fins que va decidir marxar, abandonar la seva vida i emigrar a Barcelona. 
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Des que viu aquí se sent més segura, més acompanyada i acceptada. Tot i que encara 

quedar un llarg camí per recorre. Ara, la Carol, és una dona nova. No vol tornar al passat, 

ni a les drogues ni a la prostitució. Ara, la Carol, vol estudiar integració social, treballar i 

lluitar per una societat més integradora i justa.  
 

3.4.4. Entrevistes a especialistes 

Les associacions, entitats i persones relacionades amb la migració i refugi han sigut els 

pilars de la preproducció del documental. Han sigut la via per la qual hem contactat amb 

els nostres protagonistes.  

 

Les associacions amb les quals hem tingut un contacte més constant han sigut Taula per 

Mèxic, l’Associació Catalana per la Pau (Acpau) i Acathi. Totes tres ens han obert les 

portes per participar en les trobades i contactar amb els seus membres. A través de taula 

per Mèxic vam contactar amb periodistes que es troben en una situació d’amenaça i que 

actualment estan el programa de l’associació durant un període de tres mesos. L’Acpau 

ens ha ajudat a contextualitzar el conflicte de Colòmbia i ens ha posat en contacte amb 

un dels nostres protagonistes, l’Edilberto Daza. I l’altra associació que hem tingut un 

contacte directe ha sigut Acathi, la qual ens ha obert les portes per participar en les 

trobades de grup dels membres. La Carol n’era una. Per altra banda, associacions com 

Stop Mare Mortum, CCAR, EXIL o el Pla de “Barcelona Ciutat Refugi” ens han facilitat 

informació tot i que no ens han pogut posar en contacte en directe amb migrants per 

limitacions de drets o de condicions de les persones.  

 

3.5 Localitzacions 

 

El documental precisa tenir en compte molts aspectes, la localització entre d’altres. És 

important pensar, prèviament de fer la gravació, a qui gravem, on volem gravar-lo i quan 

volem gravar-lo. Totes les decisions han de tenir un perquè. Per això, cal fer un treball de 

documentació i recerca; parlar i conèixer els nostres protagonistes, fer una entrevista de 

profunditat per saber quina és la millor localització per situar-lo.  
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Seguidament mostrem una taula amb les diferents localitzacions que tindrà el nostre 

documental:  

 

Contingut  Localització 

Entrevista Edilberto Parc Sant Cugat del Vallés  

Imatges recurs Edilberto Sant Cugat 

Imatges recurs Edilberto Associació Catalana per la Pau 

Imatge xerrada Edilberto Sant Feliu de Llobregat 

Casa Edilberto durant l’acollida Sant Cugat 

Entrevista Ahmad Bunkers de Barcelona 

Imatges recurs Ahmad Col·legi del Teatre 

Casa Ahmad Barcelona 

Entrevista Carol Parc de la Ciutadella, Barcelona 

Imatges recurs Carol Acathi 

Casa Carol Barcelona  

 

Taula 14: Localitzacions de les gravacions. Elaboració pròpia 
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Sant Cugat del Vallès 

 

- L’Edilberto, un dels protagonistes del documental, ha viscut a Sant Cugat durant la 

seva estada a Barcelona. Un municipi a les afores de Barcelona, en el qual 

l’Edilberto feia molta vida. Quan no estava treballant, anava al gimnàs del poble o 

a donar un tomb pels parcs per desconnectar.  

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Imatge 6: Sant Cugat del Vallès. Font: Barcelona Film Commission67  

 

Parc Ramon Barnils de Sant Cugat del Vallés  

 

- L’entrevista de l’Edilberto serà gravada a un parc de Sant Cugat. El parc Ramon 

Barnils està situat a 5 minuts de la seva casa, per tant, passa cada dia pel davant. 

A més, és un dels llocs on li agrada anar a passejar o llegir.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Imatge 7: Parc Ramon Barnils. Font: Ajuntament de Sant Cugat68  

                                                
67 Fotografia del poble de Sant Cugat del Vallés. Font electrònica [en línia] a Barcelona Film 
Comission. En: http://www.bcncatfilmcommission.com/ca/municipis/sant-cugat-del-vallès  [ 
consultat el 24/04/2018] 
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Associació Catalana per la Pau  

 

- L’Edilberto va venir a Barcelona gràcies a un programa d’acollida. Aquest 

programa ha sigut gestionat per l’Associació Catalana per la Pau que treballa 

conjuntament amb entitats colombianes. Per tant, el primer contacte de l’Edilberto 

quan va arribar a Catalunya i durant tota la seva estada ha sigut l’Associació. Està 

situada a l’edifici de Comissions Obreres, concretament a Via Laietana. El punt de 

trobada i el lloc de treball de l’Edilberto s’ha desenvolupat als despatxos de 

l’associació.  

 

 
                             Imatge 8: Edifici Comissions Obreres. Font: El Periódico69  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              
68 Fotografia del parc Ramon Barnils. Font electrònica [en línia] a l’Ajuntament de Sant Cugat. En: 
https://www.santcugat.cat/web/parcs-i-jardins4 [consultat el 24/04/2018] 
69 Fotografia de l’edifici de Comissions Obreres. Font electrònica [en línia] a El Periódico. En: 
https://www.elperiodico.com/   [ consultat el 24/04/2018] 
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Casa Edilberto  

 

- La casa dels protagonistes és un lloc de gran importància. És el seu petit refugi on 

poder descansar i posar-se en contacte amb la seva família. L’Edilberto ha viscut 

a un pis compartit facilitat per l’Associació Catalana per la Pau. Estava situat al 

centre de Sant Cugat.  

 

 
Imatge 9: Plaça Barcelona de Sant Cugat. Font: Ajuntament de Sant Cugat70 

 

Bunkers de Barcelona  

 

- L’entrevista de l’Ahmad serà gravada al Bunkers de Bacelona. És un dels llocs de 

la ciutat que millors vistes ofereix, i és això el que li agrada a l’Ahmad d’aquest 

lloc, ja que li recorda a Damasc (Síria).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imatge 10: Els Bunkers del Carmel. Font: pròpia 

                                                
70Fotografia de la Plaça Barcelona. Font electrònica [en línia] a l’Ajuntament de Sant Cugat. En: 
https://www.santcugat.cat/web/eixample-modernisme-noucentisme  [consultat el 24/04/2018] 
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Col·legi de Teatre de Barcelona 

- L’Ahmad va decidir venir a Bacelona perquè hi tenia amics que va fer al camp de 

refugiats de Grècia. Ells, sabent que la passió de l’Ahmad és el teatre, li van 

aconseguir una plaça al Col·legi del Teatre, actualment un dels llocs més 

importants per ell.  

 

 
Imatge 11: Representació en una sala del col·legi. Font: Col·legi de Teatre 71 

 

Casa Ahmad (Barri de Sants) 

 

- La casa dels protagonistes és, com hem dit anteriorment, un lloc de refugi, un lloc 

molt personal. I és per això que volem que surti en el documental, per acabar de 

conèixer la intimitat dels protagonistes. L’Ahmad viu a un pis compartit amb 

estudiants situat a la Plaça de Sants.   

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Imatge 12: Plaça de Sants. Font: Wikipedia72 

                                                
71 Fotografia d’una representació teatral al Col·legi de Teatre. Font electrònica [en línia] a Col·legi 
de teatre. En: http://www.coledeteatredebarcelona.com/ca [ consultat el 24/04/2018] 
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Parc de la Ciutadella 

 

- La Carol fa sis anys que es troba a Barcelona, estima aquesta ciutat i hi té els 

seus racons preferits. El Parc de la Ciutadella és un d’ells. Aquí hi passeja durant 

llargues estones i comparteix moments amb el seu cercle més proper d’amics. És 

el seu lloc especial i per tant veiem necessari gravar-la en aquest espai. 

 

 
Imatge 13: Parc de la Ciutadella. Font: Catalunyapress73 

Acathi 

- Acathi és l’associació catalana per la integració d’homosexuals, bisexuals i 

transsexuals immigrants. Es tracta d’una associació formada per persones 

migrades, refugiades o desplaçades del col·lectiu LGBTQI+. Cada divendres, 

Acathi celebra reunions obertes on tothom pot participar i explicar la seva 

experiència. La Carol és de les participants més actives de l’associació i és per 

això que creiem important gravar-la en aquest context. 

 

 
Imatge 14: Alguns integrants d’Acathi. Font: Laovejarosa.com74 

                                                                                                                                              
72 Fotografia de la Plaça de Sants de Barcelona. Font electrònica [en línia] a Wikipedia. A 
:https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_Sants [consultat el 24/04/2018] 
73 Fotografía del Parc de la Ciutadella. Font electrònica [en línia] a Catalunyapress. A 
https://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/789430/ayuntamiento-barcelona-quiere-
recuperar-ciutadella-como-parque-ciencia [consultat el 24/04/2018] 
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Casa Carol  

- La casa dels protagonistes és, com hem dit anteriorment, un lloc de refugi, un lloc 

molt personal. I és per això que volem que surti en el documental, per acabar de 

conèixer la intimitat dels protagonistes. La Carol viu en un pis compartit al barri del 

Carmel.   

 
Imatge15: Barri del Carmel. Font: Viquipèdia75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              
74 Fotografia del col·lectiu Acathi. Font electrònica [en línia] a Laovejarosa. A 
http://ovejarosa.com/desgarrador-testimonio-joven-gay-pide-asilo-espana-despues-torturado-
amenazado-muerte/ [consultat el 24/04/2018] 
75 Fotografia del barri del Carmel. Font electrònica [en línia] a Viquipèdia. A 
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Carmelo [consultat el 24/04/2018] 
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3.6 Equipament 

 

3.6.1 Material tècnic. Imatge i so  

Una part imprescindible del projecte és comptar amb un bon equip tècnic de material per 

poder fer el rodatge. Per falta de material propi serà necessari un lloguer. L’empresa 

AvisualPro és la que millor s’ajusta als nostres requisits. L’equip de material tècnic 

consistirà en dues càmeres, el trípode, per la il·luminació: una llum principal i un reflector 

per exterior, el micròfon, la perxa i la gravadora. 

 

 

Càmera de vídeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
76Imatge de la Càmera Sony PXW-Z90 4K. Font electrònica [en línia] a AvisualPro. En:  
https://www.avisualpro.es/tienda/sony-pxw-z90-4k/ [consultat el 3/05/2018] 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

16: Càmera de vídeo. Font: Avisualpro76 

 

 

Referència: 31290 

Marca:  Sony 

Model: PXW-Z90 4K 

Aspectes tècnics:  

● Grabació en 4K HDR 

● Zoom òptic de 12 augments 

● Enfoc automàtic híbrid ràpid 

● Estabilizador d’imatge 

● Targeta de memoria SD 

● Sortida SDI 

● 2 entrades XLR 
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Trípode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imatge 17: Trípode. Font: Avisualpro77 

 

 

Referència: 310339 

Marca:  Manfrotto 

Model: 501HDV-755XBK 

Aspectes tècnics: 

● Pes: 4,3kg 

● Mida: mínim 59cm i màxim 

173,5cm 

● Material: alumini 
 

 

 

Panel bicolor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imatge 18: Panell bicolor. Font: Avisualpro78 

 

 

Referència: 310274  

Model: Panel LED 600 Bicolor 

Aspectes tècnics: 

● Bicolor 3200ºK 5400ºK 

● 2 dimmers independients per 

regular la temperatura de color 

● Adaptador bateria V-Lock 

● Potència equivalent: 600W 

● Potència real: 36W 

● Mida: 340 x 73 x 380mm 

● Pes: 1930gr 

 

 

 

                                                
77 Imatge del Trípode Manfrotto 501HDV-755XBK. Font electrònica [en línia] a AvisualPro. En: 
https://www.avisualpro.es/tienda/tripode-manfrotto-501hdv-755xbk/ [consultat el 3/05/2018] 
78 Imatge del Panel LED 600 Bicolor. Font electrònica [en línia] a AvisualPro. En:  
https://www.avisualpro.es/?s=Panel+LED+600+Bicolor&post_type=product [consultat el 3/05/2018] 
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Reflector per exterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imatge 19. Reflector per exterior. Font: Avisualpro79 
 

 

Referència: 310635 

Producte: Set reflector 5 en 1 50cm 

Marca:  Lastolite 

Model: Professional 

Aspectes tècnics: 
● Dimensions: 50cm 

● Reflector daurat 

● Reflector platejat 

● Reflector blanc 

● Reflector sunfire 

● Difusor translúcid 

 

 

Àudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imatge 20. Equip d’àudio. Font: 

Avisualpro80 

 

 

Referència: 310215 

Producte: Pack descuento "SONIDO 2" 

Marca:  Sennheiser, Zoom, Rycote 

Aspectes tècnics: 

● Gravadora digital Zoom H4n Pro 

● Micròfon unidireccional Sennheiser 

MKH 416 P48 

● Perxa de fibra de carbono Rycote 

G5 

● Auriculars Sennheiser 

 

 

 

                                                
79 Imatge del reflector Lastolite professional. Font electrònica [en línia] a AvisualPro. En: 
https://www.avisualpro.es/tienda/reflector-lastolite-5-en-1-50cm/ [consultat el 3/05/2018] 
80Imatge del pack descompte “so 2”. Font electrònica [en línia] a AvisualPro. En:  
https://www.avisualpro.es/tienda/pack-descuento-sonido-2/ [consultat el 3/05/2018] 
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3.6.2 Equip humà  

L’equip humà del projecte es basarà principalment en les tres directores. Som tres 

persones i per tant ens podem repartir les tasques de direcció i de producció, tot i que 

necessitarem ajudants per poder assolir totes les funcions. Per a les altres tasques, la 

producció i postproducció del documental, requerirem un equip humà format per: un/a 

tècnic/a de so, un/a operador/a de càmera, un/a ajudant/a d’operador/a de càmera i un 

perxista. 

 

3.6.2.1. Equip tècnic 

 Per a les tasques de producció i postproducció requerirem un equip humà que ens ajudi 

a gravar el documental i fer el muntatge:  

 

Tècnic de so. S’encarregarà 

de supervisar les tasques de so. Gravar els 

sons ambients i els sons 

individuals durant les sessions de gravació. 

També serà l’encarregat de l’edició de so 

pel muntatge final.  

Operador de càmera.  S’encarregarà 

de supervisar que les càmeres siguin les 

adequades, que estiguin en bon estat i 

tinguin bateria i memòria suficient per a  les 

sessions de gravació. Serà qui gravarà les 

entrevistes en pla fix i les imatges recurs 

amb la càmera a l’espatlla.  

Perxista.  S’encarregarà 

d’ajudar al tècnic de so durant les 

gravacions. 

Operador de càmera 2. S’encarregarà 

d’ajudar l’operador de càmera, ja que en 

alguna sessió haurem d’utilitzar càmeres 

diferents per tenir plans diversos.  

Muntador. S’encarregarà del muntatge el 

documental, és a dir, de la postproducció. 

Grafista. S’encarregarà del grafisme de la 

postproducció. 

 

Taula 15: Equip humà per la producció i postproducció. Elaboració pròpia 
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3.6.2.2. Equip de direcció 

Com a directores del documental requerirem ajudants per a les tasques principals de 

direcció:  

 

Director del documental. S’encarregarà 

de dirigir les tasques de l’equip humà i la 

producció del documental. 

Director de producció. S’encarregarà del 

rodatge del documental.  

Ajudant de direcció.  S’encarregarà de 

controlar que les tasques de l’equip humà 

tinguin un bon funcionament.  

Ajudant de producció. S’encarregarà de 

controlar que els plans de rodatge durant 

les sessions siguin els correctes.  

 
Taula 16: tasques de direcció. Elaboració pròpia 

 

3.7 Documents de producció 

 

Obeir o fugir és el resultat d’una idea que a poc a poc ha anat prenent forma de 

documental. La preproducció d’aquest és justament tota la ideació, documentació, 

investigació i presa de contactes que s’ha fet abans de començar a dibuixar el projecte 

 

D'una banda, presentem un calendari genèric que compren els mesos dels anys 2017 i 

2018. Aquests tenen l’objectiu de mostrar quins són els mesos de preproducció, de 

producció i de postproducció, considerant que el rodatge del documental tindrà inici al de 

setembre d’aquest any. Tal com podem observar a la llegenda, els mesos assenyalats en 

color blau són els de preproducció, els assenyalats en color groc els de producció i els 

que estan en color verd fan referència a la postproducció. 

 

Seguidament, després d'aquests calendaris, trobem unes taules en les quals s’indiquen 

els mesos concrets que s’han destinat o es destinaran a la preproducció, la producció i la 

postproducció. 

 

Fets tots els rodatges que tenim planejats caldrà fer visualitzacions del material obtingut 

per poder comprovar que no falta res i valorar si necessitem més material, i per tant, 

convé gravar alguna cosa més. Així, l’últim pas serà l’edició del documental, un cop 

finalitzats tots els rodatges i per estalviar costos. 
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3.7.1. Calendari  

 

Preproducció  7 mesos 

Producció  1 mes 

Postproducció  1 mes  

 

NOVEMBRE 

Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg 

  1 2 3 4 5 

6 7  8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

       

  

DESEMBRE 

Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 
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GENER 

Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26  27 28 

29 30 31     

       

 

 

FEBRER 

Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26  27 28     
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MARÇ 

Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26  27 28 29 30 31  

 

ABRIL 

Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 
 

25 26 27 28 29 

30       

 

MAIG 

Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg 

 1 2 3 4 5 6 

7 
 

8 9 10 11 12 13 

14 
 

15 16 17 18 19 20 

21 
 

22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    
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SETEMBRE 

Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg 

     
 

1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 
 

12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

       

 

 

OCTUBRE 

Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg 

1 2 3 4 5  
 

6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 
 

17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     
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3.7.2. Pla de preproducció 

 

Preproducció Mes 

Ideació del documental i documentació Novembre 2017 

Contacte experts (associacions i 
entitats) 

Novembre de 2017 a març de 2018 

Estudi del mercat d’explotació Gener 2018 

Contacte amb migrants que viuen a 
Barcelona 

Febrer i març 2018 

Localització del documental Abril 2018 

Recerca de l’equip humà i del material 
tècnic 

Abril 2018  

Pressupost del documental  Maig 2018 
 

Taula 17: Calendari del pla de preproducció. Elaboració pròpia 

3.7.3 Pla de producció  

 

Producció Mes Localització 

Entrevista Edilberto Primera setmana de 
setembre 2018 

Parc Ramon Barnils  

Imatges recurs Edilberto a 
casa seva 

Primera setmana de 
setembre 2018 

Sant Cugat del Vallés 

Imatges recurs Edilberto a 
Sant Cugat 

Primera setmana 
setembre 2018 

Sant Cugat del Vallés 

Imatges recurs Edilberto a 
les oficines de 
l’Associació Catalana per 
la Pau  

Segona setmana de 
setembre 2018 

Comissions Obreres de 

Barcelona 

Entrevista Ahmad Segona setmana de 
setembre 2018 

Bunkers de Barcelona 

Imatges recurs Ahmad a 
casa seva 

Segona setmana de 
setembre 2018 

Barcelona 

Imatges recurs Ahmad als 
carrers de Barcelona 

Segona setmana de 
setembre 2018 

Barcelona 

Imatges recurs Ahmad al Tercera setmana de  Avinguda Francesc 
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col·legi del teatre setembre2018 Ferrer i guàrdia, 
Barcelona 

Entrevista Carol Tercera setmana de 
setembre 2018 

Local d’Acathi 

Imatges recurs Carol a 
casa seva 

Tercera setmana de 
setembre 2018 

Barcelona 

Imatges recurs Carol als 
carrers de Barcelona 

Quarta setmana de 
setembre 2018 

Barcelona 

Imatges recurs Carol a 
Acathi 

Quarta setmana de 
setembre 2018 

Local d’Acathi 

 

Taula 18: calendiari i localitzacions del pla de producció. Elaboració pròpia 

 

3.7.4 Pla de postproducció   

 

Postproducció Mes 

Ingesta del material gravat Primera setmana d’octubre 2018 

Muntatge en brut Primera i segona setmana d’octubre 
2018 

Sonorització Tercera setmana d’octubre 2018 

Etalonatge Tercera setmana d’octubre 2018 

Grafisme Quarta setmana d’octubre2018 

 

Taula 19: calendari pla de postroducció. Elaboració pròpia 

 

La postproducció també serà pròpia, ja que disposem de suficients recursos per l’edició i 

el muntatge del documental. És l’última fase del documental. Per poder dur a terme la 

postproducció serà necessari el programa d’edició Adobe Premier Pro. Aquest programa 

l’utilitzarem per muntat la imatge i el so. Per poder crear els chyrons i subtítols farem 

servir l’Adobe After Effects.  
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3.7.5 Drets d’imatge i permisos de gravació   

Per tal de poder dur a terme tots els rodatges programats per la realització del nostre 

documental, com en tota gravació, hem de ser conscients de la necessitat de tenir 

permisos de gravació per tal de no trobar-nos amb cap impediment durant la producció 

d’aquest. 

  

Tal com hem esmentat amb anterioritat, una de les principals localitzacions del 

documental són a Barcelona, a la ciutat. Per tant, necessitem tramitar el permís de 

gravació en exteriors. L’entitat que s’ocupa de fer la gestió dels permisos de rodatge a la 

ciutat de Barcelona és La Barcelona Film Comission,  fent d’intermediària entre els 

sol·licitants i l’Oficina d’Informació i Tràmits de la Guàrdia Urbana, que és qui emet els 

permisos. 

  

Hi ha diversos tipus de permisos per filmacions que es poden tramitar a la ciutat de 

Barcelona, i el que necessitaríem nostres és el que es presenta com: Assabentat o 

Permís General. Aquest autoritza gravar lliurement per tota la via pública de la ciutat de 

Barcelona (carrers i places) amb un equip reduït (màx. 10 persones + 1 càmera + 1 

trípode) i et permet rodar des de les 8h fins les 22h. A més, es pot sol·licitar per diversos 

dies seguits, màxim 30 i és totalment gratuït per tot tipus de produccions81.  

  

A més, d’altra banda, també necessitem que les diferents persones que apareguin en el 

documental signin un document en relació als drets d’imatge. L’autorització de cessió dels 

drets d’imatge i d’explotació d’enregistrament de vídeo i fotografia és completament 

imprescindible per la realització del nostre documental. Per tant, totes les persones que 

apareguin en el documental l’hauran de signar pel tel de fer ús dels seus testimonis en el 

nostre projecte. 

  

També hem de destacar que és important el document de cessió de drets que hauran de 

signar els tres protagonistes, l’Ahmad, l’Edilberto i la Carol, per tal de poder utilitzar 

fotografies i vídeos del seu passat. 

  

Per la gran importància i necessitat d’aquests documents, hem fet un recull d’aquests a 

l’Annex 1 que s’utilitzaran en el moment en què comencem en procés de producció del 

nostre projecte. 

                                                
81 Com tramitar permisos per rodar a Barcelona.  Font electrònica [en línia] de Barcelona Film 
Comission. En: http://www.bcncatfilmcommission.com/ca/rodar-barcelona [Consultat el 6/05/2018]  
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3.8 Pressupost i finançament  

 

3.8.1 Pressupost 

Per tal de determinar un pressupost orientatiu, detallat a continuació, del cost que tindria 

la producció del nostre documental, hem elaborat una estructura basada en els criteris 

següents: 

 

Despeses de preproducció 

Les primeres despeses que preveiem són les de preproducció, Aquestes estan formades 

pel cost que tingui la planificació de projecte, la investigació que s’hagi de dur a terme 

abans d’iniciar-lo i els desplaçaments que s’hagin d’efectuar, així com la recerca 

d’entrevistats i el lloguer d’una oficina. Aquesta despesa ascendeix a un total de 

1.887,60€. 

 

Despeses de producció 

Les següents despeses són les de producció, les hem dividit entre despeses de personal 

(treballadors a contractar), despeses de material (lloguer de l’equip tècnic) i despeses de 

transport i dietes durant els dies de rodatge. 

 

- Personal 

Com ja hem comentat, a banda del paper de director/a, productor/a, dels quals ens 

n’encarregarem les tres directores del projecte, haurem de contractar personal. Per a les 

tasques de producció requerirem un equip humà format per: un/a director/a del 

documental, un/a director/a de producció, un/a ajudant de direcció, un/a ajudant de 

producció, un/a tècnic/a de so, un/a operador/a de càmera, un/a segon/a operador/a de 

càmera i un/a perxista. Per a la postproducció necessitarem comptar amb un/a grafista. 

 



 97 

Per tal d’establir una despesa la més acurada possible hem consultat el Butlletí Oficial de 

l’Estat82, concretament l’ANEX I.3 de les taules salarials de l’any 2017, que detalla el 

salari base de tècnics en produccions l’explotació primària de les quals sigui la seva 

difusió per mitjà d’un sistema de televisió. A partir d’aquestes dades, i de les hores 

treballades en funció del calendari que hem elaborat anteriorment, hem pogut determinar 

els sous del personal que treballaria en el nostre projecte. 

 

La xifra que hem obtingut per a cada treballador és el sou brut d’aquest, ja que és el que 

nosaltres, com a productora externa, hauríem de pagar al treballador. D’aquest sou, el 

treballador hauria de descomptar la retenció de la Seguretat Social, l’atur i la formació. 

Per altra banda, hem contemplat l’opció de contractar un treballador autònom per a la 

tasca de grafista. En aquest cas no hi hauria cap descompte per retencions, atur o 

formació. 

 

La suma total de la despesa de personal (tant contractat com extern) ascendiria a un cost 

de 21.549,72€. Però a aquesta xifra li hem de sumar la cotització de la productora a la 

Seguretat Social, un 35%, que té un cost de 7.542.40€. Per tant, el total seria de 

29.177,97€. 

 

- Material 

Com ja hem comentat anteriorment, haurem de llogar el material a una empresa externa. 

L’empresa que hem escollit, per adequació als nostres requisits, és AvisualPro. L’equip 

de material tècnic consistirà en la càmera, el trípode, per la il·luminació: una llum principal 

i un reflector per exterior, el micròfon, la perxa i la gravadora.  

 

Un cop escollida l’empresa, hem calculat el cost diari del material escollit per a determinar 

el cost final del material, que ascendeix a 2.882,40€. 

 

 
                                                
82 Boletín oficial del Estado (2017) Disposició 4475 del BOE num. 97 de 2017.  Font electrònica [en 
línia] del Boletín oficial del estado. En: https://www.boe.es/boe/dias/2017/04/24/pdfs/BOE-A-2017-
4475.pdf [consultat el 07/05/2018] 
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- Transport i dietes 

Per a calcular la despesa de dietes ens hem basat, com en l’apartat de despeses de 

personal, en les xifres proporcionades pel Butlletí Oficial de l’Estat, que determinen que la 

despesa de dietes per persona i dia és la següent: 

– Dinar: 12,85 euros.  

– Sopar: 14,99 euros.  

– Allotjament i esmorzar: 47,08 euros.  

– Despeses de butxaca: 8,56 euros. 

 

Per a calcular la despesa de transport durant el rodatge hem considerat que, al ser un 

equip de cinc persones, és necessari llogar una furgoneta amb un maleter força ampli per 

transportar tot l’equip. El cost més assequible, que hem obtingut comparant els preus 

d’empreses de lloguer de vehicles (Telefurgo, Avancar, Sixt…) és de 56,70€ diaris, i de 

1.134€ pels 20 dies que gravarem en total. A aquest preu cal afegir-hi també el cost de la 

benzina. Calculant que gravarem durant 20 dies, repartits entre tres setmanes, i que el 

trajecte de la primera setmana serà Barcelona - Sant Cugat i Barcelona - Barcelona la 

resta de dies, el cost de la benzina serà de 300€ totals. L’import total del transport i les 

dietes serà de 1.934€. I l’import total de la producció serà de 33.994,37€. 

 

Despeses de postproducció 

- Lloguer sala d’edició 

Per tal de dur a terme les tasques d’edició i muntatge del nostre projecte, necessitarem 

llogar una sala d’edició. Hem contactat amb Videolab, un laboratori de postproducció 

audiovisual que es troba a Barcelona i disposa de sales d’edició amb els editors Davinci 

Reolve, Avid, Final Cut i Adobe Premiere CC, entre altres. Les sales es poden llogar per 

hores o dies, amb o sense tècnic. 

 

El preu d’una sala és de 11€/hora i, tenint en compte que la postproducció duraria onze 

dies i que hi invertiríem 8 hores diàries, el cost diari seria de 88€ i el cost total sumaria 

968€. 
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- Muntador 

Per tal de dur a terme l’edició, requerirem un muntador. El seu sou comportarà una 

despesa total de 419,30€. 

 

- Drets originals de la BSO 

El cost dels drets originals de la banda sonora també generen una despesa important a 

tenir en compte. En aquest cas, a l’haver encarregat la banda sonora a la compositora 

G.Torres, el cost total de la despesa seria de 4.500€. 

 

- Drets d’imatges d’arxiu 

A l’utilitzar imatges d’arxiu també hem de tenir en compte la despesa d’aquestes, que 

ascendirà a un import aproximat de 750€. 

 

El subtotal referent a la postproducció ascendeix a 6.637,30€. 
 

Altres despeses 

- Subministraments, material d’oficina 

Hem de tenir en compte també altres despeses com els subministraments necessaris 

(telèfon, material d’oficina com ara còpies de l’escaleta, discs durs, plans de rodatge…), 

amb un cost aproximat de 670€. 

 

- Assegurança de responsabilitat civil i gestoria 

És necessari també contractar una assegurança de responsabilitat civil per si es produís 

algun accident, i una gestoria que s’encarregui dels tràmits de les nòmines dels 

treballadors contractats i les factures dels externs. El cost de l’assegurança és de 50€ i el 

de la gestoria de 300€. 

 

El subtotal referent a les altres despeses ascendeix a 1.020€. 
 

A tot això cal afegir-hi un 5% d’imprevistos, un 21% d’IVA i un 8% de benefici industrial. 

Així doncs, el cost total del projecte ascendiria a 59.741,96€. 
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Pressupost por capítols  

CAPÍTOL 1: Preproducció 

CONCEPTE NÚM. DIES PVP/UNITAT IMPORT 

Planificació del 
documental 

- 15 - 600,40€ 

Investigació i 
recerca  

- 21 - 287,20€ 

Desplaçaments 30 15 - 1.000€ t/a 

SUBTOTAL 1.887,60€ 

 

Taula 20: Pressupost de preproducció. Elaboració pròpia 

 

CAPÍTOL 2: Producció 

Despeses de personal 

Personal contractat 

CONCEPTE SOU/SETMANA SETMANES 
TREBALLADES 

IMPORT 

Director/a del 
documental 

892,60€ x 3 4 10.711,20€ 

Director/a de 
producció 

562,80€ 4 2.251,20€ 

Ajudant de direcció 419,30€ 4 1.677,20€ 

Ajudant de 
producció 

357,80€ 4 1.431,20€ 

Tècnic/a de so 419,30€ 4 1.677,20€ 

Operador/a de 

càmera 

316,81€ 4 1.267,24€ 

Operador/a de 

càmera 2 

316,81€ 4 1.267,24€ 
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Perxista 316,81€ 4 1.267,24€ 

SUBTOTAL 21.549,72€ 

Personal extern 

CONCEPTE SOU/DIA DIES TREBALLATS IMPORT 

Grafista 85,85€ 1 85,85€ 

SUBTOTAL 85,85€ 

Seguretat Social del personal contractat 

CONCEPTE Nombre de persones IMPORT 

Seguretat Social 8 7.542.40€ 

SUBTOTAL 7.542.40€ 

SUBTOTAL DESPESES DE PERSONAL 29.177,97€ 

  

Taula 21: Pressupost de producció. Elaboració pròpia 

 

 

Despeses de material llogat 

CONCEPTE COST/DIA UNITATS DIES TREBALLATS IMPORT 

Càmera de vídeo 80€/dia 
 
44,57€/dia <7 
dies 

2 20 1.782,80€ 

Trípode 20€/dia 
 
11,14€/dia <7 
dies 

1 20 222,80€ 

Panell bicolor 20€/dia 
 
11,14€/dia <7 
dies 

1 20 222,80€ 

Reflector per 5€dia 1 20 30€ 
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exteriors  
1,5€/dia 
<7dies 

Àudio 56€/dia 
 
31,2€/dia <7 
dies 

1 20 624€ 

SUBTOTAL DESPESES DE MATERIAL LLOGAT 2.882,40€ 

Taula 22: Despeses de material. Elaboració pròpia 

 

 

Despeses de transport i dietes 

CONCEPTE COST/DIA UNITATS DIES TREBALLATS IMPORT 

Lloguer furgoneta 56,70€ 1 20 1.134€ 

Gasolina 15€ 1 20 300€ 

Dietes 100€ 1 5 500€ 

SUBTOTAL DESPESES DE TRANSPORT I DIETES 1.934€ 

SUBTOTAL PRODUCCIÓ 33.994,37€ 

Taula 23: Despeses de transport i dietes. Elaboració pròpia 

 

CAPÍTOL 3: Postproducció 

CONCEPTE COST/DIA NÚM. DIES TREBALLATS IMPORT 

Lloguer sala 
d’edició 

88€ 1 11 968€ 

Muntador 419,30€ 
(setmana) 

1 7 419,30€ 

Drets de la 
BSO 

4.500€ 1 1 4.500€ 

Drets imatges 
d’arxiu 

750€ 1 1 750€ 

SUBTOTAL 6.637,30€ 

 

Taula 24: Pressupost de postproducció. Elaboració pròpia 
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CAPÍTOL 4: Altres despeses 

CONCEPTE COST/DIA UNITATS DIES TREBALLATS IMPORT 

Subministraments i 

material d’oficina 

- - - 570€ 

Assegurança de 

responsabilitat civil  

 

50€ (al 
mes) 

1 - 50€ 

Gestoria 300€ (al 
mes) 

1 - 300€ 

SUBTOTAL 1.020€ 

 

Taula 25: Altres despeses.Elaboració pròpia 

 

Imprevistos (5%) 

SUBTOTAL 2.176.96€  
 

Taula 26: Imprevistos.Elaboració pròpia 

 

TOTAL DESPESES 45.716,23€ 

IVA (21%) 9.600,40€ 

TOTAL 55.316,63€ 

Benefici industrial (8%) 4.425,33€ 

TOTAL 59.741,96€ 
 

Taula 27: Total despeses.Elaboració pròpia 
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RESUM PRESSUPOST 

CAPÍTOL 1 Preproducció 1.887,60€ 

CAPÍTOL 2 Producció 33.994,37€ 

CAPÍTOL 3 Postproducció 6.637,30€ 

CAPÍTOL 4 Altres 1.020€ 

Imprevistos (5%) 2.176.96€ 

SUBTOTAL 45.716,23€ 

IVA (21%) 9.600,40€ 

Benefici industrial (8%) 4.425,33€ 

TOTAL 59.741,96€ 

 

Taula 28: Total pressupost.Elaboració pròpia 
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3.8.2 Pla de finançament 

Un cop establerta la despesa total del projecte, cal saber quina part d’aquesta podrem 

cobrir a través del finançament. A continuació detallarem les ajudes a les quals podríem 

optar, cal tenir en compte, però, que al tractar-se d’un projecte sense finalitzar, és 

possible que finalment no obtinguéssim la totalitat d’aquestes ajudes. Tot i això, aquest 

apartat ens serà molt útil per presentar-nos-hi. En aquest sentit, hem volgut estructurar 

les ajudes en quatre apartats: festivals (premis als quals podríem optar), subvencions, 

coproduccions. 

 

CONCEPTE Entitat Import % 

Festivals Recompenses per part del conjunt 
de 
Festivals enumerats i descrits en el 
punt 2.2.3 Altres finestres 
d’explotació: Festivals     

5.000€ t/a 8,37% 

Subvencions Institut Català de les Empreses 
Culturals (ICEC) 

màxim de 
10.156.13 

27% 

Coproducció TV3 màxim de 
29.273,56€ 

 
49% 

Venda de drets TVE 4.000€ t/a per 
a dues 

emissions en 
dos anys 

6,69% 

Aportació 
pròpia 

  5.340,93€ 8,94% 

 

TOTAL PRESSUPOST 59.741,96€ 

TOTAL FINANÇAT 91,06% 

Aportació pròpia 8,94% 
 

Taula 29: Pla de finançament.Elaboració pròpia 
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Cal tenir en compte, en tots els casos, que s’han de complir una sèrie de requisits per 

obtenir les ajudes esmentades al resum anterior: 

 

- Subvenció ICEC 

L’Institut Català de les Empreses Culturals facilita una subvenció per a la categoria de 

documentals per a televisió, a la qual ens presentaríem. Per a poder optar-hi, hem de 

complir una sèrie de requisits i per tal de saber com s’hauria de dur a terme aquesta 

sol·licitud, hem consultat la seva pàgina web, que dóna les instruccions següents: 

 

S’ha de presentar un formulari de sol·licitud en què s’autoritza a l’Institut Català de les 

Empreses Culturals a consultar d’ofici les dades establertes en el punt 7 de les Bases 

generals reguladores. La no autorització implicarà la presentació corresponent. 

 

Alhora, també s’ha de presentar una memòria del projecte, la darrera versió del guió, el 

pressupost i el pla de finançament. Pel que fa a la documentació addicional, les empreses 

proposades com a beneficiàries en la resolució provisional han de presentar 

addicionalment la documentació acreditativa de tenir els drets o, com a mínim, una opció 

sobre els drets del guió i, si escau, sobre l’obra literària original o sobre qualsevol altra 

font original que generi drets. En cas de presentar només una opció, aquesta ha de 

reflectir les condicions del 

futur contracte. 

 

Amb tot això, segons es detalla a les bases específiques que han de regir la concessió de 

subvencions de l’ICEC, per a la realització de documentals destinats a ser emesos per 

televisió (vegeu Annex 2) la subvenció de l’ICEC per a la realització de documentals 

destinats a ser emesos per televisió en altres llengües és d’un màxim del 17% del cost 

total del projecte, amb un màxim de 27.000 euros. 

 

- Coproducció amb TV3 

Tal com hem establert a l’últim punt del Bloc 2, l’opció més viable i efectiva que veiem de 

finançament és una coproducció amb TV3. Per a poder optar-hi, hem de complir una 

sèrie de requisits i tenint en compte, abans de tot, que l’import sol·licitat a TV3 no pot 

superar el 49% del pressupost.  
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Per tal de saber com s’hauria de dur a terme aquesta sol·licitud, hem consultat la seva 

pàgina web83, que dóna les instruccions següents: 

 

● Dossier imprès: format DIN-A4 enquadernat amb el formulari de registre 

davant de tot com a primera pàgina. Aquest dossier es pot fer arribar per 

correu, missatger o en persona. 

● Dossier en format electrònic: dos fitxers, un amb el projecte i un altre 

amb el formulari de registre, en format Word o PDF. Es pot enviar per 

correu electrònic o adjuntant un CD al dossier imprès. 

 

Apartats que han d’incloure els projectes documentals (coproducció i/o drets d’antena): 

- Formulari de registre degudament omplert (vegeu Annex 3). 

- Storyline (4 ratlles). 

- Tema: descripció com més concreta millor de la idea/contingut. 

- Personatges amb els perfils dels protagonistes principals. 

- Tractament. Com es pensa convertir la idea en un audiovisual. Criteris de 

realització. Estil i tipus de documental. 

- Pre-guió/escaleta. 

- Currículums dels principals membres de l’equip. 

- Historial de la productora (aquelles que presenten projectes per 1a vegada). 

- Pressupost aproximatiu desglossat per partides, no cal el detall de cada capítol. 

- Pla de finançament: detallant els imports de les aportacions previstes i/o 

sol·licitades, a qui se sol·licita i en quin concepte. 

- Imatges d’arxiu TVC: si se'n preveu l'ús i els minuts previstos. 

- Pla de treball. 

- No és imprescindible, però es pot adjuntar un "teaser" (DVD) il·lustratiu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
83 Pàgina web oficial CCMA (2018). Presentació de projectes audiovisuals en règim de 
coproducció. Projectes de documentals. En línia: http://www.ccma.cat/presentacio-
projectes/coproduccions/  
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BLOC 4 
Conclusions 
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4.1 Conclusions  
 

4.1.1 Valoració de producte  

Obeir o fugir és un documental sobre la migració forçada, en el qual l’element que agafa 

més força és la voluntat de denúncia social. Pretén dibuixar una nova problemàtica que 

actualment està fora de l’opinió pública a causa del seu poc ressò mediàtic. Per això, amb 

el nostre documental es busca donar veu a totes les persones que es veuen forçades a 

migrar per tal de conscienciar a la població de les dificultats a què s’exposen. Busca 

interpel·lar a l’espectador.  
 

El tractament de la temàtica és un altre valor afegit del documental. Fugim de la 

concepció erròniament establerta dels refugiats i les persones migrades i en reivindiquem 

la diferenciació. I, tot i que, aprofundim només en tres històries, creiem que són prou 

representatives per il·lustrar altres motius de fugida, i alhora mostrar la situació general a 

la qual es veuen sotmeses moltes persones en les mateixes circumstàncies. 
 

El documental acompanya els protagonistes que vénen de llocs diversos i per motius molt 

diferents, però els uneix el fet de ser persones migrades a la força, que han hagut de 

buscar exili a la ciutat de Barcelona. Creiem que presentar aquesta temàtica en format 

audiovisual és l’opció més adequada si el que volem és aconseguir un accessibilitat i 

difusió plena. Per aquest motiu, el nostre projecte està destinat a ser emès per televisió, 

concretament TV3, la televisió amb més share a Catalunya. Com bé hem dit, es tracta 

d’un documental televisiu que té una durada d’aproximadament 60 minuts, els suficients 

per aprofundir en la temàtica, juntament amb les vivències i sentiments dels 

protagonistes, i per evitar perdre l’atenció dels espectadors. 
 

Un altre dels punts forts del nostre documental és , també, el treball de documentació 

previ.  Un treball molt exhaustiu, dut a terme durant un llarg període de temps, en què 

hem volgut tenir sempre en compte tots els matisos necessaris per contextualitzar 

correctament la problemàtica. Ho hem considerat prioritari, ja que un dels nostres 

objectius principals és deconstruir la idea preestableta del que és un refugiat.  
 

Així, Obeir o fugir és un documental televisiu, que tot i tenir la feblesa de només presentar 

tres protagonistes, considerem que té el potencial suficient per conscienciar als 

espectadors d’una realitat i per crear un espai de reflexió i denúncia de la situació en què 

es troben les persones forcades a migrar, sigui quin sigui el motiu.  
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4.1.2 Possibilitats de futur 

Després de realitzar el nostre projecte i fer una valoració, considerem que és important 

estudiar quines són les possibilitats de futur que aquest disposa.  
 

En primer lloc, considerem que l’element de denúncia social que caracteritza el nostre 

documental, per la seva temàtica i per la nova perspectiva que oferim, obrirà les portes a 

diverses possibilitats de projecció. Ja sigui per una cadena televisiva, per una plataforma 

online (Pay TV o gratuïta). A més, aquest també pot convidar a la creació d’espais 

alternatius on es pugui debatre aquesta realitat, i fins i tot presentar propostes que ajudin 

a crear alternatives o noves ajudes per a tots els migrants forçats.  
 

També, defensem que el valor creatiu del documental,  fonamentat en el seu caràcter 

observacional i poètic, aporta, no només una diferenciació temàtica, sinó també formal, 

respecte a altres documentals que presenten un argument similar. Aquest valor permetrà 

la classificació concreta del documental i la direcció en els Festivals. 
 

Aquestes dues línies de futur no busquen arribar a un públic multitudinari, sinó a tots 

aquells espais on es consideri necessari presentar noves problemàtiques existents que 

conviuen a la nostra pròpia ciutat, Barcelona. Evidentment, mentre més difusió se’n pugui 

fer millor, ja que l’obejctiu és denunciar i conscienciar.  
 

De totes maneres, volem destacar, que pel que fa a l’apartat econòmic, hem estipulat un 

pressupost que s’ajusti al màxim possible a les necessitats de preproducció, producció i 

postproducció que ha de complir un film audiovisual competent. Però, tot i això, només 

amb el finançament de la coproducció, la venda de drets, les subvencions i premis no 

aconseguim un finançament del 100%. Per aquest motiu, creiem que una opció de futur 

interessant seria crear una campanya de micromecenatge per tal d’aconseguir la 

quantitat restant del pressupost que no hem aconseguit finançar. A més, aquesta ens pot 

servir d’indicador per veure quina acollida té el documental entre el públic. 
 

Tot i això, com bé hem pogut comprovar durant tot el procés de preproducció, el món de 

l’audiovisual és molt extens i competitiu. Per això, cal elaborar una feina excel·lent, i no 

només això, sinó també trobar el moment, el lloc i l’equip adequat per posar en pràctica el 

nostre projecte, que es farà realitat quan tots els elements necessaris es trobin en 

sincronia.  
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ANNEX 1  
 

DRETS D’IMATGE 
 

DOCUMENT DE CESSIÓ DE DRETS D’IMATGE I D’EXPLOTACIÓ 
D’ENREGISTRAMENT DE VÍDEO I FOTOGRAFIA 

 
Jo, __________________, amb DNI ___________________ 

Faig constar: 

Que autoritzo a que la meva imatge pugui aparèixer en imatges i vídeos enregistrats per                

LAIA LAFFAURE COROMINAS, NÚRIA NAVARRO PAREDES i MARIA SANCHO MARTÍ          
que tinguin com a objectiu l’elaboració del seu Treball de Fi de Grau i, conseqüentment,               

reconec que l’esmentada difusió no suposa menyspreu al meu honor, prestigi, ni constitueix             

cap intromissió il·legítima de la meva intimitat d’acord amb allò que estableix la llei orgànica               

1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a                    

la pròpia imatge. 

 

Que, en cas de tenir algun dret de propietat sobre els materials que puguin derivar-se                

d’aquests enregistraments, cedeixo a LAIA LAFFAURE COROMINAS , NÚRIA NAVARRO          
PAREDES i MARIA SANCHO MARTÍ tots els drets d’explotació sobre els mateixos, amb             

caràcter de no exclusivitat, en totes les modalitats d’explotació, per tot el mon i per tot el                 

temps de la seva durada.  

 

Que conec que l’esmentat Treball de Fi de Grau és susceptible de ferse’n comunicació               

pública a través del Dipòsit Digital de Documents de la UAB (DDD) per la qual cosa, signo                 

aquest document de conformitat amb allò establert a la llei orgànica 15/1999, del 13 de               

desembre, de protecció de dades de caràcter personal reconeixent que he estat            

degudament informat per part de la UAB que puc exercir els meus drets d’accés,              

rectificació, cancel·lació o oposició respecte de les meves dades enviant un escrit,            

acompanyant una fotocòpia del DNI, dirigida a la Secretaria General, Edifici Rectorat, 08193             

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). 

 

I perquè així consti signo la present, 

 

En________________, a ____ de______________ de 2018. 

 



 
 

CONTRACTE DE CESSIÓ DE DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL 
 
 
 

Jo, ________________________, amb DNI Nº_________________, autor/a i titular dels 

drets d’explotació de la/les obra/es:  

Obeir o fugir 

Estic interessat/da a cedir els drets d’explotació de la/les esmentada/es obra/es 

A LAIA LAFFAURE COROMINAS, NÚRIA NAVARRO PAREDES i MARIA SANCHO 
MARTÍ, qui estan també interessades a acceptar aquesta cessió. 

 

Els drets d’explotació de la/les obra/es que es cedeixen són els de reproducció, distribució, 

comunicació pública i transformació en qualsevol de les modalitats d’explotació existents i 

conegudes a dia d’avui. L’ús d’aquesta/es obra/es es limitarà al documental amb títol 

provisional: Obeir o fugir  i perquè així consti signo la present: 

 

 

 

 

 

 

 

        EL/ LA CEDENT                                                              EL/LA CESSIONARI/A 

 

____________________________                                ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

En________________, a ____ de______________ de 2018. 

PERMISOS 



 

En aquest annex, trobarem els passos a seguir per aconseguir el permís de rodatge a               

Barcelona, com el formulari necessari per rodar a Sant Cugat.  

 

A través de captures de pantalla exposem els diferents passos que s’han de seguir i les                

dades que s’han d’omplir en el formulari per poder gestionar el permís necessari per el               

nostre rodatge a la ciutat de Barcelona: Permís General (Assabentat). Cal tenir en compte              

que per estalviar-se problemes fa falta dur-lo imprès en el moment del rodatge. 

 

El primer pas per sol·licitar el permís escollit és entrar a aquest link:             

https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/formulari/ptbsolllicfilm/T102/init/ca/default.html, on  

s’ha d’emplenar el formulari i confirmar les nostres dades personals.  

 

 

https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/formulari/ptbsolllicfilm/T102/init/ca/default.html


 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 

Doc. 253-1-09/2017 

DADES COMPLEMENTÀRIES SESSIONS FOTOGRÀFIQUES I/O FILMACIONS 
 

1. Tipus de producció 

    

CINEMA 

 llargmetratge 

VÍDEO 

 llargmetratge 

 curtmetratge  curtmetratge 

 documental  vídeo corporatiu 

   documental 

TELEVISIÓ 

 programa  videoclip 

 sèrie   

 reportatge 
FOTOGRAFIA 

 reportatge 

   publicitat 

ESPOT 
PUBLICITARI 

 producte   

 institució ALTRES   

    

2. Informació de la producció 
 

Títol  

 
 

Director/a  

 
 

Sinopsi  

 
 

Companyia / 
Escola 

Adreça  NIF  

 Ciutat  Telèfon  

 País  Fax  

 web/URL  e-mail  
 

Contacte Nom i cognoms  Càrrec  

   Telèfon  Mòbil  

    Fax  e-mail  
 

Companyia asseguradora  
 

Número de pòlissa  

  

3. Data/dates de rodatge Horari 
 

  De                              a 

 
  De                              a 

 
  De                              a 

Data/es alternativa/es 

  De                              a 

 

  De                              a 
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4. Localització/ons 

 Tipus  Via pública                                                               Equipament 

   Nom    

  Adreça    

   
Material de rodatge 

   
Equip humà (tècnics/ actors)   

   

Vehicles Tipus  Quantitat  

     

     

     

     

 
Necessitats específiques (talls de trànsit, desviament de vianants, mobilitat elements, etc.) 

 

 

 

D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), us informem que les 
dades consignades en aquest document seran incorporades al fitxer GESTOR D’EXPEDIENTS,  creat per  l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès amb la finalitat de gestionar la vostra sol·licitud així com mantenir–vos informats sobre els serveis 
municipals que puguin ser d’interès. Amb la signatura d’aquest document atorgueu el vostre consentiment al  tractament de 
les dades. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la Llei us podeu adreçar a 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, presencialment, per correu ordinari indicant “Ref. Protecció de dades”  o bé per 
correu electrònic a lopd@santcugat.cat 

 

mailto:lopd@santcugat.cat


DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE CULTURA

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS

RESOLUCIÓ CLT/2802/2015, de 26 de novembre, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell
d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s'aproven les bases específiques
que han de regir la concessió de subvencions per a la realització de documentals destinats a ser emesos
per televisió.

Atès l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals adoptat en sessió de 25
de novembre de 2015, pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions
per a la realització de documentals destinats a ser emesos per televisió,

 

Resolc:

 

—1 Que es publiqui íntegrament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’Acord del Consell
d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals de 25 de novembre de 2015, pel qual s’aproven
les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la realització de documentals
destinats a ser emesos per televisió.

 

—2 Contra aquest Acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant la
persona titular del Departament de Cultura en el termini d’un mes a comptar de la publicació al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 26 de novembre de 2015

 

Pilar Pifarré i Matas

Presidenta del Consell d’Administració

 

 

Acord

de 25 de novembre de 2015, del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual
s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la realització de
documentals destinats a ser emesos per televisió.

 

Vist que aquesta línia de subvencions va a càrrec del Fons per al foment de la producció d’obres
cinematogràfiques i audiovisuals regulat als articles 32-34 de la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema, i que
d’acord amb l’article 3.2 del Decret 121/2015, de 23 de juny, dels fons a què es destina l'impost sobre la
provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques, s’ha garantit la
participació dels professionals del sector audiovisual en l’establiment dels criteris d’atorgament de les
subvencions per a la realització de documentals destinats a ser emesos per televisió;

Vistos els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat
mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003,
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de 17 de novembre, general de subvencions així com les disposicions relatives a subvencions de la Llei
20/2010, del 7 de juliol, del cinema;

D’acord amb l’article 7.2.i) dels Estatuts de l’Institut Català de les Empreses Culturals, aprovats pel Decret
100/2001, de 3 d’abril, el Consell d’Administració acorda:

 

—1 Aprovar les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la realització de
documentals destinats a ser emesos per televisió.

Aquestes bases específiques complementen les bases generals reguladores dels procediments per a la
concessió d’ajuts en règim de concurrència que siguin vigents en el moment de publicació de les convocatòries
corresponents.

 

—2 Derogar les bases publicades mitjançant la Resolució CLT/1421/2015, de 19 de juny, per la qual es dóna
publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s’aproven
les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la realització de documentals
destinats a ser emesos per televisió.

 

 

Annex

 

 —1 Objecte

1. L’objecte d’aquestes bases és subvencionar la realització de documentals televisius, per tal que es creïn
productes d’alta qualitat destinats als mercats nacionals i internacionals.

2. No són subvencionables les sèries documentals, ni com a conjunt ni cadascun dels seus capítols per separat.

3. No es poden subvencionar els projectes de naturalesa acadèmica produïts per empreses amb vinculació
directa amb centres de formació en l’audiovisual que rebin qualsevol tipus d’ajut de l’Institut Català de les
Empreses Culturals. Als efectes d’aquestes bases s’entén per vinculació directa el fet que l’empresa gestora del
centre formatiu tingui una participació directa o indirecta en el capital social de l’empresa productora i que
pugui designar més de la meitat dels membres dels seus òrgans d’administració o direcció.

4. Les subvencions previstes en aquestes bases s’adeqüen al Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió,
de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajuts compatibles amb el mercat
interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

—2 Destinataris/àries

1. Poden optar a les subvencions les empreses de producció audiovisual independents que estiguin inscrites al
Registre d’empreses audiovisuals de Catalunya o al Registre Administratiu d’Empreses Cinematogràfiques i
Audiovisuals gestionat per l’ICAA (Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals) o les d’un estat
membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu i amb establiment permanent a l’Estat
espanyol.

2. S’entén per empresa de producció audiovisual independent aquella persona física o jurídica que compleix les
condicions següents: té una personalitat jurídica diferent de la d’una empresa prestadora de serveis de
comunicació audiovisual; no participa de manera directa o indirecta en més del 15% del capital social d’una o
diverses empreses prestadores de serveis de comunicació audiovisual; el seu capital social no té una
participació directa o indirecta superior al 15% per part d’una o diverses empreses prestadores de serveis de
comunicació audiovisual, i, en els darrers tres exercicis fiscals, no ha facturat més del 90% del seu volum de
facturació a una mateixa empresa prestadora de serveis de comunicació audiovisual.

3. Als efectes d’aquestes bases, s’entén per empresa prestadora de serveis de comunicació audiovisual la
persona física o jurídica que assumeix la responsabilitat editorial de ràdio o de televisió, o dels continguts
audiovisuals de què es tracti, i els transmet o els fa transmetre per un tercer.

4. No poden ser destinatàries de les subvencions que preveuen aquestes bases les empreses productores
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audiovisuals la participació de les quals en el documental sigui financera.

 —3 Requisits i condicions

Per poder optar a les subvencions s’han de complir, a banda dels requisits que estableix la base general 3, els
requisits i les condicions següents:

a) Els documentals televisius s'han d’acabar entre el 10 de novembre de l’any anterior al de concessió de la
subvenció i el 10 de novembre de l’any posterior al de concessió de la subvenció.

b) En cas que el documental televisiu no hagi iniciat el rodatge en el moment de presentació de la sol·licitud,
l’empresa productora ha de comunicar a l’Institut Català de les Empreses Culturals la data d’inici de rodatge en
un termini no inferior als quinze dies previs. Així mateix l’empresa productora ha de comunicar a l’Institut
Català de les Empreses Culturals la data de fi de rodatge en un termini no superior als trenta dies posteriors.

c) La durada dels documentals ha de ser com a mínim de 52 minuts.

d) Acreditació del finançament del projecte:

d.1) En el cas de documentals en versió original catalana o occitana en la variant aranesa, acreditació del 80%
del finançament del projecte. En cas que els documentals televisius no hagin estat finalitzats en el moment de
presentació de la sol·licitud, el finançament ha d’estar garantit mitjançant contractes o acords amb empreses
de televisió públiques o privades, altres finestres d’explotació o resolucions de concessió de subvencions
provinents d’administracions públiques, exclòs l’ajut de l’ICEC, així com mitjançant finançament privat, amb un
màxim de 15% de recursos propis sobre el pressupost total. En tots els casos, els contractes o acords
presentats han d’indicar clarament l’import de les aportacions respectives.

d.2) En el cas de documentals en altres llengües, acreditació del 83% del finançament del projecte. En cas que
els documentals televisius no hagin estat finalitzats en el moment de presentació de la sol·licitud, el
finançament ha d’estar garantit mitjançant contractes o acords amb empreses de televisió públiques o
privades, altres finestres d’explotació o resolucions de concessió de subvencions provinents d’administracions
públiques, exclòs l’ajut de l’ICEC, així com mitjançant finançament privat, amb un màxim del 18% de recursos
propis sobre el pressupost total. En tots els casos, els contractes o acords presentats han d’indicar clarament
l’import de les aportacions respectives.

e) La persona sol·licitant ha d’haver signat almenys un contracte definitiu amb una empresa titular de
l’explotació d’un canal de televisió d’àmplia difusió al territori de Catalunya, o haver obtingut de l’empresa
esmentada una carta de compromís que especifiqui les aportacions econòmiques respectives.

f) Pel que fa a l’acreditació del finançament provinent d’empreses titulars de l’explotació d’un canal de televisió,
en cas de documentals televisius amb un pressupost igual o inferior a 150.000,00 euros, l’aportació econòmica
global del conjunt de les empreses esmentades ha de ser, com a mínim, del 18% del pressupost total del
projecte. Per a documentals televisius amb un pressupost superior a 150.000,00 euros, aquesta aportació ha
de ser, almenys, de 27.000,00 euros.

g) L'empresa sol·licitant s’ha d’encarregar de la producció executiva del projecte, de manera que la persona
física encarregada de la producció executiva n’ha de dependre contractualment. Així mateix, la despesa
corresponent a l’aportació de l’empresa sol·licitant al conjunt del projecte s’ha de facturar a nom de l’empresa
sol·licitant.

h) Incorporar a la producció, en règim de pràctiques, com a mínim un alumne/a o graduat/ada de centres
d’estudis audiovisuals reglats o universitaris d’ensenyament audiovisual o artístic.

i) Els documentals en format digital han d’incloure, com a mínim, la versió doblada o subtitulada en català,
d’acord amb l’article 32.3 de la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema.

—4 Quantia

1. La quantia de la subvenció es determina d’acord amb els criteris següents:

a) Subvenció per a la realització de documentals destinats a ser emesos per televisió en versió original catalana
o occitana en la seva variant aranesa. Aquesta subvenció és d’un màxim del 20% del cost total del projecte,
amb un màxim de 27.000,00 euros. Dins del cost total del projecte no s’hi entén inclòs el benefici industrial de
les empreses productores.
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b) Subvenció per a la realització de documentals destinats a ser emesos per televisió en altres llengües.
Aquesta subvenció és d’un màxim del 17% del cost total del projecte, amb un màxim de 27.000,00 euros. Dins
del cost total del projecte no s’hi entén inclòs el benefici industrial de les empreses productores.

Als efectes d’aquestes bases, la versió original del documental és la que es determini d’acord amb la llengua
majoritàriament emprada en la versió de rodatge, tenint en compte el conjunt de diàlegs i narracions de l’obra
audiovisual.

c) S’estableixen tres trams per establir la quantitat de l’ajut en funció de la puntuació obtinguda:

De 50 punts a 60 punts, el 85% de l’import sol·licitat.

De 61 punts a 90 punts, el 95% de l’import sol·licitat.

De 91 punts a 100 punts, el 100% de l’import sol·licitat.

2. En cas de documentals que es realitzin en règim de coproducció amb altres empreses de producció
independents, es distribuirà l’import de l’ajut entre les empreses coproductores que optin a subvenció en funció
del seu percentatge de participació pressupostària.

 —5 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

1. La documentació específica del projecte, que s’ha de presentar juntament amb la sol·licitud, és la següent:

a) Memòria del projecte, segons model de l’ICEC, que ha d’incloure:

a.1) Dades identificatives del projecte:

a.2) Historial de l’empresa productora que sol·licita la subvenció.

a.3) Sinopsi del documental proposat.

a.4) Historial de:

1. Guionista o guionistes.

2. Director o directora o directors del projecte.

3. Compositor o compositora de la banda sonora o músics.

4. Director o directora de fotografia.

5. Cap de so.

6. Muntador o muntadora en cap.

7. Director o directora artística

8. Cap de documentació

9. Grafista

a.5) Pla de treball on s’especifiqui la data d’inici del rodatge i del final complet de la producció.

a.6) Pla de vendes nacional i internacional.

a.7) En cas que es tingui intenció d’assistir a festivals de cinema i televisió, relació d’aquests.

a.8) En cas de coproduccions amb productores d’altres comunitats autònomes o productores internacionals,
historial que reculli la trajectòria d’aquestes.

b) Fitxa artística i tècnica del projecte, segons el model de l’Institut Català de les Empreses Culturals.

c) Pressupost, segons model de l’ICEC, que inclogui:

c.1) Pressupost detallat per partides en què quedi detallada la despesa a Catalunya.

c.2) Cost del projecte i, si escau, percentatge de participació de cada coproductor.

d) Pla de finançament.
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e) Guió o tractament narratiu i visual del documental proposat.

f) Contracte definitiu amb una empresa titular de l’explotació d’un canal de televisió d’àmplia difusió al territori
de Catalunya, o carta de compromís quantificada emesa per l’empresa esmentada.

g) Si n’hi ha, altres contractes o acords de coproducció o prevendes signats amb empreses titulars de
l’explotació de canals de televisió i amb empreses distribuïdores d’altres finestres d’explotació, que incloguin
l’import de les participacions respectives.

h) Resolucions de subvencions provinents d’altres administracions públiques destinades a la producció de
l’obra, si n’hi ha.

i) Acords de coproducció amb altres empreses productores, si n’hi ha.

j) Contracte del o de la guionista o guionistes.

k) Documentació acreditativa de tenir els drets o, com a mínim, una opció sobre els drets del guió i, si escau,
sobre l’obra literària original o sobre qualsevol altra font original que generi drets. En cas que només es
presenti una opció, aquesta ha de reflectir les condicions del futur contracte.

l) Contracte del director o directora, o dels directors del projecte.

m) Contractes o cartes de compromís amb el director o directora de fotografia, el director o directora artístic,
el o la cap de so en rodatge i el muntador o muntadora en cap.

2. Al formulari de sol·licitud hi han de constar les declaracions següents:

a) Declaració acreditativa de la condició d’empresa de producció audiovisual independent, d’acord amb la base
2.2.

b) Declaració responsable de la versió original del documental.

c) Declaració responsable segons la qual l’empresa sol·licitant manté les condicions de treball pertinents del
personal laboral, d’acord amb la normativa laboral i social aplicable.

 —6 Criteris de valoració

Les sol·licituds són valorades d’acord amb els criteris següents:

a) Criteris artístics i culturals del projecte:

1. Versió original catalana o occitana en la seva variant aranesa. 10 punts.

2. Referents culturals, socials i històrics catalans en el conjunt del projecte. Fins a un màxim de 10 punts.

3. Participació creativa catalana al projecte: es valora positivament que els professionals següents siguin
persones físiques o jurídiques domiciliades a Catalunya o d’un estat membre de la Unió Europea o associat a
l’Espai Econòmic Europeu i amb establiment permanent a Catalunya: director o directora; guionista, muntador
o muntadora, director o directora de fotografia, compositor o compositora de la banda sonora. S’atorgaran 3
punts per cadascun dels professionals esmentats, amb un màxim de 12 punts en total per aquest criteri.

4. Participació tècnica catalana en el projecte: es valora positivament que els professionals següents siguin
persones físiques o jurídiques domiciliades a Catalunya o d’un estat membre de la Unió Europea o associat a
l’Espai Econòmic Europeu i amb establiment permanent a Catalunya: director o directora de producció;
grafista, cap de so, postproducció d'imatge, postproducció d’àudio, direcció artística i documentalista.
S’atorgaran 2 punts per cadascun dels professionals esmentats, amb un màxim de 10 punts en total per aquest
criteri.

5. Interès i qualitat del tractament narratiu i visual, i temàtica del projecte. Fins a un màxim de 20 punts.

6. Trajectòria i projecció del director o directora, del muntador o muntadora, del guionista o de la guionista, del
compositor o compositora de la banda sonora o del director o directora de fotografia. Fins a un màxim de 8
punts, a raó d’un màxim de 2 punts per cadascun dels professionals esmentats.

b) Criteris industrials del projecte:

1. Inversió de recursos a Catalunya del sol·licitant igual o superior al 50% en despesa en treballs efectuats o a
efectuar per persones físiques o jurídiques domiciliades a Catalunya o d’un estat membre de la Unió Europea o
associat a l’Espai Econòmic Europeu i amb establiment permanent a Catalunya. 10 punts.
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2. Difusió internacional. Es valorarà tenir almenys una prevenda del projecte a canals de televisió
internacionals, o tenir ajuts públics o aportacions privades internacionals d’entitats públiques o privades
sempre que en sigui beneficiària la productora sol·licitant de l'ajut. 10 punts.

3. Trajectòria empresarial i solvència econòmica de l’empresa productora sol·licitant en la producció de
documentals. Es valoren els resultats comercials, el circuit en festivals i la diversitat de finestres de distribució i
utilització de nous mitjans de difusió d’altres projectes de característiques similars desenvolupats en els cinc
anys anteriors al de concessió de la subvenció per la mateixa empresa productora. En cas que es tracti
d’empreses productores de nova creació, es té en compte l’experiència del productor executiu o productora
executiva. Als efectes d’aquestes bases, s’entén per empresa productora de nova creació aquella que hagi estat
constituïda en l’any anterior al de concessió de la subvenció o l’any de concessió. Fins a un màxim de 10 punts.

4. Per optar a les subvencions les sol·licituds han d’obtenir una puntuació mínima de 50 punts en el conjunt
dels criteris.

 

—7 Comissió de valoració

1. La comissió de valoració, té la composició següent:

a) La persona titular de la Direcció de l’Àrea de l’Audiovisual de l’Institut Català de les Empreses Culturals, que
presideix i coordina les reunions.

b) Tres persones externes a l’Institut Català de les Empreses Culturals, expertes en la matèria objecte de
l’ajut. Aquests experts no podran estar vinculats, de manera directa o indirecta, amb cap dels projectes objecte
de valoració.

c) Una persona tècnica de l’Àrea de l’Audiovisual de l’Institut Català de les Empreses Culturals.

d) Una persona tècnica de l’Àrea de l’Audiovisual de l’Institut Català de les Empreses Culturals, amb veu i
sense vot, que actuarà de secretària.

e) Una persona observadora externa, amb veu i sense vot, a proposta de les associacions de productors
audiovisuals.

2. S’ha de tendir a la paritat de gènere en la composició d’aquesta comissió.

3. La comissió pot tenir assessorament extern contractat de cara a fer la valoració dels expedients.

—8 Pagament

Les subvencions es paguen en dos abonaments:

a) El primer pagament, que consisteix en un 60% de l’import total de la subvenció, es tramita a partir de la
seva concessió. Aquest pagament té la consideració de bestreta, i per al seu abonament no s’exigeix la
prestació de garantia.

b) El segon pagament, que consisteix en un 40% de l’import total de la subvenció, es tramita a partir de
l’entrada en vigor del pressupost de l’Institut Català de les Empreses Culturals corresponent a l’any posterior al
de concessió de la subvenció. Per tramitar aquest pagament, és necessari presentar la documentació
justificativa que preveu la base 9.

 

—9 Justificació

1. Les persones beneficiàries han de presentar la documentació justificativa següent, com a màxim, el 10 de
desembre de l’any posterior al de concessió de la subvenció a l’Àrea de l’Audiovisual de l’Institut Català de les
Empreses Culturals:

a) Si amb la sol·licitud s’ha presentat una carta de compromís quantificada emesa per una empresa titular de
l’explotació d’un canal de televisió d’àmplia difusió al territori de Catalunya, cal aportar el contracte definitiu.

b) Altres contractes de coproducció o prevendes signats que no s’hagin presentat amb la sol·licitud de la
subvenció.

c) Contractes signats amb el narrador, amb el director o directora de fotografia, el director artístic o directora
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artística, el o la cap de so en rodatge i el muntador o muntadora en cap, en el cas que no s’hagin presentat
amb la sol·licitud de la subvenció.

d) Convenis o contractes de pràctiques. S’han d’especificar el centre de procedència dels alumnes o graduats i
les tasques que han de fer durant la producció del projecte.

e) Contractes signats amb el guionista o la guionista, el compositor o compositora de la banda sonora, el
muntador o muntadora o el director o directora de fotografia.

f) Declaració d’haver lliurat a la Filmoteca de Catalunya material de preservació en el sistema i format de més
alta qualitat emprats en la producció (per a qualitats HD s’ha de lliurar preferiblement un fitxer digital Apple
ProRes o similars; si no és possible lliurar fitxers digitals, es poden acceptar cintes HD SR o HD CAM), així com
una còpia en DVD d’aquest juntament amb la documentació emprada per a la realització, la promoció i la
difusió de l’obra audiovisual, com ara guió, cartells, fotografies, músiques, caràtules o altres materials. En tots
els casos, aquests materials han de correspondre a la versió íntegra, original i concebuda per a la seva emissió.
Així mateix s’ha d’haver lliurat la informació tècnica de les qualitats, els formats i els suports emprats en el
procés de rodatge, postproducció i emissió. Aquests materials no seran en cap cas objecte d’ús comercial i
serviran per contribuir a l’assoliment dels objectius de la Filmoteca de Catalunya de conservació i difusió del
patrimoni fílmic i documental de Catalunya.

g) Compte justificatiu, d’acord amb el que preveu la base general 16.

2. L’Institut Català de les Empreses Culturals pot acordar d’ofici o a instància dels beneficiaris/àries l’ampliació
d’aquest termini de justificació Tant la petició dels interessats com la decisió sobre l’ampliació s’haurà de
produir, en tot cas, abans de la finalització del termini màxim de justificació.

—10 Altres obligacions de les empreses beneficiàries

Les persones beneficiàries de la subvenció han de complir, a banda de les que estableix la base general 17, les
obligacions següents:

a) Autoritzar l’Institut Català de les Empreses Culturals a utilitzar imatges o fragments del documental en les
seves activitats de promoció de la cinematografia catalana.

b) Emprar la versió original del documental quan participi en festivals, premis i mostres audiovisuals. La versió
original del documental es determina d’acord amb la base 4.1.b).

 —11 Revocació

A més de les causes de revocació de les subvencions que preveu la base general 19, l’Institut Català de les
Empreses Culturals pot exigir el reintegrament de les subvencions en cas d’incompliment de les condicions de
treball pertinents del personal laboral, d’acord amb la normativa laboral i social aplicable.

(15.338.032)
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En compliment del que estableix la legislació de protecció de dades de caràcter personal i de comerç electrònic, la informació que ens facilites s’incorporarà 
en el fitxer Audiovisual de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA amb la finalitat de gestionar el projecte de referència. Si no t’oposes, 
enviarem al correu electrònic que ens facilites informació dels nostres mitjans de comunicació i del món audiovisual i en qualsevol moment et podràs 
oposar a continuar rebent aquestes comunicacions. 
Podràs exercir els teus dret d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició que determina la Llei 15/1999, de 13 de desembre, enviant un correu electrònic a 
coproduccions-documentals_TVC@ccma.cat o per correu postal al Departament de Coproducció documentals, Carrer Jacint Verdaguer, s/n 08970 Sant Joan Despí. 
Més informació a http://www.ccma.cat/avis-legal/. 

ANNEX 3 
COPRODUCCIONS: FORMULARI DE REGISTRE DE PROJECTES DOCUMENTALS 
 

DADES DE LA PRODUCTORA : 
Nom de 
l’empresa: 

 Aquest projecte ha estat 
presentat en anteriors 
comissions (si o no): 

 
Núm. inscripció REAC (Registres d’Empreses Audiovisuals de Catalunya):   

Adreça: Municipi i codi postal: 
  

Persona de contacte: Telèfon: Adreça electrònica: 

   
 

TIPUS DE PRODUCCIÓ I PARTICIPACIÓ QUE SOL•LICITA A TVC: 
 

DOCUMENTAL (60 minuts aprox.): 
  LLARG DOCUMENTAL (90 minuts aprox.):  
 

 
 

Coproducció del documental 
 

 
 

Coproducció del llarg documental 
 

 
 

 

Precompra drets d’antena únicament 
 

 
 

 

Precompra drets d’antena únicament 
 

PRESSUPOST I PLA DE FINANÇAMENT: 
Títol Gènere Durada 

   

Pressupost: Import sol·licitat a TVC: Idioma versió original: Imatges arxiu TVC (SI/NO i minuts) 

    

Empreses coproductores (nom / nacionalitat / % titularitat) i/o d’altres subvencions / ajudes / col·laboracions previstes (ICEC, ICAA, MEDIA, 
Ajuntaments, prevendes,...), Conceptes aportació (Inversió Productora, Coproductor, Subvenció, Ajuda, Drets d’antena, Patrocini, etc.) : 

Coproductors i fonts de finançament Import (€) % Concepte aportació Nacionalitat 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

EQUIP PROPOSAT: 
Direcció: Producció executiva: Guió: 

   

Realització : Director de Fotografia : Músic : 

   
 

CALENDARI PRODUCCIÓ : 
 

Preproducció: 
 

Inici: Fi:  Localitzacions: 
 

 

Rodatge: 
 

Inici: Fi:  
 

Postproducció: 
 

Inici: Fi:  



  
 

En compliment del que estableix la legislació de protecció de dades de caràcter personal i de comerç electrònic, la informació que ens facilites s’incorporarà 
en el fitxer Audiovisual de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA amb la finalitat de gestionar el projecte de referència. Si no t’oposes, 
enviarem al correu electrònic que ens facilites informació dels nostres mitjans de comunicació i del món audiovisual i en qualsevol moment et podràs 
oposar a continuar rebent aquestes comunicacions. 
Podràs exercir els teus dret d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició que determina la Llei 15/1999, de 13 de desembre, enviant un correu electrònic a 
coproduccions-documentals_TVC@ccma.cat o per correu postal al Departament de Coproducció documentals, Carrer Jacint Verdaguer, s/n 08970 Sant Joan Despí. 
Més informació a http://www.ccma.cat/avis-legal/. 

Data lliurament Màster a TVC  Data estrena sales(llargmetratges)  
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