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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Presentació del tema 

Refugiats LGTBI a Catalunya és el projecte d’un reportatge audiovisual, sobre les persones 

refugiades LGTBI que viuen a Catalunya. 

Aquestes persones formen part de tota aquella gent que ha de fugir del seu país per la violència i 

persecució que viuen i demanar asil a un altre. En el seu cas ho han de fer per tenir una 

orientació sexual o una identitat de gènere que no correspon a l’heteronormativa. No poden 

expressar la seva forma de ser o sentir amb llibertat, ja que si ho fan s’arrisquen a patir 

discriminació, alienació, persecució i amenaces. Una situació on la qual l’estat no pot protegir o 

on fins i tot i participa amb lleis que penalitzen l’homosexualitat. 

Catalunya és el destí d’algunes d’aquestes persones. Moltes vénen atretes pel fet que Europa 

occidental és una zona on les persones LGTBI estan més protegides i acceptades per la societat, 

i concretament, Espanya és un dels països més tolerants amb l’homosexualitat segons diversos 

estudis internacionals. També atrau que a Catalunya es trobi la ciutat de Barcelona, ja que és 

considerada una de les més cosmopolites dins Espanya i amb molts més recursos destinats a les 

persones LGTBI. 

Tot i això l’acollida i el procés d’integració d’aquestes persones no és fàcil i segueixen existint 

moltes mancances a l’hora de proporcionar una vida digna a aquestes persones al seu nou país.  

És per això que aquest reportatge no només se centrarà a explicar la realitat de les persones 

LGTBI en països on són perseguides i el que les porta a venir aquí, sinó que també es parlarà de 

la seva experiència un cop han arribat a Catalunya i del tractament que reben. 

Per fer tot això es comptarà amb la font d’informació més important: els testimonis. Diverses 

persones que han hagut de demanar asil a Catalunya per formar part de la comunitat LGTBI 

explicaran la seva història i experiències tant al seu país d’origen com al d’acollida per entendre 

millor la seva realitat. A més dels testimonis també se sentiran veus de persones expertes en el 

tema, que fa molt de temps que treballen en l’àmbit de l’acollida LGTBI per explicar millor 

com és aquest fenomen i com ha anat canviant durant els últims anys. 

A més del reportatge, també es realitzarà un teaser d’aquest, perquè serveixi per donar a 

conèixer el reportatge a futurs consumidors interessats, fins i tot encara quan el reportatge 

encara no estigui acabat. 

En el treball s’explicaran totes les parts de la memòria del treball en aquest projecte des de la 

recerca d’informació i contactes, fins a l’edició final, passant per totes les fases. Es mostraran 

tots els passos que s’han seguit per realitzar un reportatge professional i tota la planificació del 

treball en aquest projecte, el qual encara no s’ha finalitzat.  

Per tant, en aquest treball es presenten tots els aspectes necessaris a l’hora d’elaborar un 

reportatge professional sobre les persones refugiades LGTBI a Catalunya, que després es pugui 

difondre i arribar a la població des d’algun mitjà audiovisual. 
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1.2. Motius i justificació 

Aquest projecte neix de la voluntat de voler donar a conèixer una realitat i un problema sobre 

les persones LGTBI, que a l’hora és ignorat en una societat que es considera a si mateixa oberta 

amb la diversitat sexual i de gènere. 

Barcelona, Catalunya o Espanya es presenten com a territoris gayfriendly i models de tolerància. 

S’ha de dir que tampoc és una valoració sense fonaments, ja que és cert que cada vegada ha anat 

augmentant més la destinació de recursos cap als afers relacionats amb LGTBI i a Barcelona 

s’ha manifestat repetidament la voluntat d’acollir persones refugiades. 

Tot i això, la realitat de les persones refugiades LGTBI segueix sent molt dura i ignorada més 

enllà de les institucions especialitzades en migracions, refugi i diversitat sexual. És habitual, per 

exemple, conèixer la realitat de les persones que fugen de guerres com la de Síria o de persones 

dissidents d’un règim polític que han de demanar asil. En canvi es parla molt poc de gent que ha 

de refugiar-se a un altre país per tenir una orientació sexual o identitat de gènere determinada. 

Si bé conèixer més el seu cas no implica que les persones refugiades per altres motius tinguin 

una millor atenció, el fet de ni tan sols informar sobre la realitat de les persones LGTBI les 

invisibilitza directament i en dificulta més que es destinin recursos a millorar l’atenció. 

La raó per la qual s’ha dit que és un tema gairebé ignorat o se’n parla poc, fa referència als 

mitjans, ja que mai s’ha fet un reportatge ampli dedicat a aquestes persones en cap mitjà català 

ni espanyol. Per tant amb aquest reportatge es pretén crear un producte comunicatiu que doni a 

conèixer aquesta realitat com fins ara no s’ha fet.  

La majoria de peces que s’han publicat als mitjans al respecte, es basen en el relat d’un sol 

testimoni. En aquest cas es busca mostrar unes experiències més variades amb testimonis 

diversos. 

Un altre dels motius pel qual es vol realitzar aquest reportatge, en referència a tractar aquest 

tema a com fins ara no s’ha fet, és perquè majoria de peces que en parlen se centren a explicar 

només els problemes d’aquestes persones als seus països d’origen. L’explicació no es pot 

quedar aquí, ja que presenta només els problemes que causen els altres països a aquestes 

persones, però no es fa cap crítica sobre com són tractades aquí. És per això que el reportatge 

també explicarà la realitat un cop s’arriba al país d’acollida. 

D’altra banda, a escala personal, també té una justificació professional, ja que suposa una 

oportunitat per posar en pràctica tots els coneixements que he anat adquirint en el grau, per 

presentar una temàtica de la qual m’interessa informar. També representa una ocasió per 

aprendre de primera mà com exercir el periodisme des d’un àmbit més professional, més enllà 

del món acadèmic. 
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1. 3. Objectius 

A partir dels motius pels quals s’ha decidit fer aquest projecte, explicats a l’apartat anterior, s’ha 

establert que els objectius a assolir en aquest treball són els següents: 

• Crear un reportatge on es pugui presentar i donar a conèixer el fenomen de les persones 

refugiades LGTBI. Es pretén presentar un tema per un públic que potser no coneix la 

problemàtica i alhora afegir més dades i aclarir conceptes per aquelles persones que ja 

la coneguin. El més important és fer una anàlisi més profunda sobre aquest tema, en 

relació a les altres peces informatives que ja s’han fet, però d’una manera clara i 

sintetitzada. 

 

• Crear un reportatge amb fonts diverses de manera que es presentin punts de vista i 

experiències diferents per a donar una visió més àmplia i representativa. Donar 

importància a les històries i testimonis personals com a base per explicar el tema, i 

acompanyar-les de persones expertes per donar una visió més global i teòrica a la 

informació que es presenta. 

 

• Fer un producte que no només doni a conèixer aquesta problemàtica, sinó que també 

conscienciï a la població sobre la responsabilitat que es té des del nostre territori per 

ajudar a solucionar el problema. Mostrar una visió crítica que no se centri només en 

altres països, sinó també en el nostre. 

 

• Elaborar un producte professional i de qualitat, que vagi més enllà de l’àmbit acadèmic 

i que es pugui difondre pels mitjans. Utilitzar tot allò après durant el grau i aplicar-ho en 

un projecte real. 
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1.4. Pertinença professional 

Com s’ha explicat abans, aquest projecte pretén ser l’aplicació de molts dels coneixements 

adquirits en el grau per a crear un producte professional. Aspectes com la recerca i el tractament 

de fonts, la forma d’expressar-se a través del llenguatge audiovisual o el tractament rigorós de la 

informació, són algunes de les eines apreses al llarg del grau que es posen pràctica per aquest 

projecte periodístic. 

Tot i això per a elaborar un producte en l’àmbit professional, també s’ha de tenir en compte que, 

més enllà de la seva realització, també és necessari assegurar-se de la seva viabilitat per a una 

posterior difusió. 

En aquest cas el reportatge parla d’un tema poc tractat i desconegut per a algunes persones, però 

està relacionat amb dos temes més habituals de sentir als mitjans de comunicació actualment: 

les persones refugiades i la lluita LGTBI. El fet que hi hagi aquesta relació amb dos temes 

populars pot fer que generi interès pel públic i el fet que sigui un aspecte que no s’ha tractat 

massa pot fer-lo un producte innovador. 

A l’hora de pensar en el públic objectiu, cal tenir en compte que en ser un reportatge en català i 

que a més presenta uns fets que passen a Catalunya, és més probable que el target principal es 

delimiti a les persones de Catalunya. Tot i això tampoc es descarta l’opció d’arribar a un públic 

més ampli, com per exemple a tot Espanya o que tingui interès internacional, ja que tot i 

centrar-se en una zona geogràfica concreta, explica un fenomen molt present a Europa i arreu 

del món. En aquest cas es subtitularà el vídeo en castellà o en anglès, en funció del públic el 

qual hagi d’arribar. 

Per buscar quines vies de difusió pot tenir, s’han explorat diverses opcions per trobar les més 

adequades o assequibles pel tipus de projecte. 

La primera és en mitjans de televisió. En aquest sentit el reportatge podria tenir interès per 

canals locals com Betevé o La Xarxa, ja que són dos mitjans que emeten reportatges amb una 

durada i format similars al del projecte, i que a més són de producció externa.  

La segona és emetre’l directament a través de plataformes online que emeten continguts 

audiovisuals. En aquest cas Vimeo seria la millor opció,  ja que és una plataforma pensada per a 

professionals que també ofereix altres serveis a més de l’emissió per comercialitzar el 

reportatge. 

Una altra opció també seria presentar el reportatge a festivals o premis. Aquí s’han buscat 

diverses opcions que comptessin amb categories en les quals el reportatge pogués competir 

tenint en compte les seves característiques, concretament pel que fa a la durada.  

També s’han plantejat opcions per fer el reportatge més assequible i recuperar la inversió feta, 

com per exemple a través de subvencions. 

Tot això està explicat de forma més detallada a l’apartat “Possibilitats de comercialització”. 
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1.5. Criteris metodològics 

Aquest treball s’ha elaborat a partir d’una planificació prèvia on es van considerar totes les 

tasques necessàries per realitzar el reportatge. 

Es van tenir en compte les diferents fases implicades per elaborar un reportatge i es va fer un pla 

per organitzar-les, tot i considerant que s’hi poguessin fer canvis per adaptar-se als diferents 

problemes o imprevistos que poguessin sorgir. 

La primera tasca va ser la documentació. Era molt necessari saber prèviament tot allò relacionat 

amb la temàtica de les persones refugiades LGTBI. Calia tenir molta informació sobre el tema 

per donar-lo a conèixer a través d’un reportatge que presentés els fets de la manera més rigorosa 

possible. Els nous coneixements obtinguts van servir per saber millor com enfocar el reportatge 

i sobre quins aspectes calia parlar. També era una tasca fonamental per a trobar més fonts 

d’informació i persones relacionades amb el tema per aparèixer. 

La segona tasca va ser la preproducció. Aquesta es va basar principalment a idear l’estructura i 

el guió del reportatge, contactar amb els personatges i preparar les entrevistes. El primer que es 

va fer va ser cercar contactes, ja que determinar qui apareixeria al reportatge era fonamental per 

després escriure el guió i estructurar-lo. Un cop es va tenir l’estructura feta, també es van 

elaborar les entrevistes a les persones que apareixerien.  

La tercera va consistir a considerar la viabilitat del projecte i mirar quines opcions hi havia per 

la seva futura difusió. Es va considerar el tipus de peça i el tipus de públic a qui pot interessar, 

així com quines plataformes o mitjans podrien emetre el reportatge. També es van tenir en 

compte altres opcions per a recuperar la inversió feta i donar una rendibilitat al producte, com 

presentar-lo a premis o demanar subvencions. També s’ha establert quin és el pressupost del 

reportatge. 

Després, i amb la preproducció realitzada es va planificar i iniciar la fase de producció. Es van 

planificar les entrevistes i les altres gravacions i es va decidir quin material es faria servir. 

Després es van realitzar diverses entrevistes i les altres gravacions en vídeo. A la producció 

també s’ha determinat com s’elaborarien i com serien les altres imatges que apareixerien al 

reportatge, i s’han creat posteriorment seguint aquesta planificació. 

La tasca següent va ser la de planificar la postproducció, per quan es tingui tot el material en 

vídeo. Es va especificar com es farà la postproducció i quins programes s’utilitzaran, i també 

com seran i es realitzaran els diferents recursos estilístics del reportatge: rètols, música i veu en 

off.  

Finalment l’última tasca va consistir a elaborar un teaser del reportatge. Després de considerar 

que el teaser seria un recurs útil per promocionar el projecte, es va planificar la seva estructura i 

el seu guió, i es va realitzar la peça. 
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2. DOCUMENTACIÓ 

2.1. Aclariment de conceptes clau 

La temàtica del reportatge consta de diversos conceptes principals que apareixeran en moltes 

ocasions, tant a la introducció del tema, com al mateix reportatge i al seu plantejament. Per 

evitar que alguns s’entenguin de forma ambigua i que es quedi clar que es vol expressar amb 

cada concepte, a continuació es definirà els més importants: 

LGTBI: Sigles que fan referència al col·lectiu de Gais, Lesbianes, Transsexuals, Bisexuals i 

Intersexuals. En general es fa servir per a identificar com a un mateix col·lectiu a totes aquelles 

persones les quals la seva orientació sexual o identitat de gènere no formen part de la 

normativitat.1 

Orientació sexual: És l’atracció emocional, romàntica, sexual i afectiva cap a una o les dues 

identitats sexuals (home o dona).2 

Identitat de gènere: És la vivència personal i interna de cadascú sobre com percep el seu gènere, 

es correspongui o no amb el sexe biològic. 

Lesbiana: Orientació sexual d’una dona que se sent atreta emocional, romàntica, sexualment i 

afectivament per a altres dones. 

Gai: Orientació sexual d’un home que se sent atret emocional, romàntica, sexualment i 

afectivament per a altres homes.3  

Bisexual: Orientació sexual d’una persona que se sent atreta emocional, romàntica, sexual i 

afectivament per homes i dones. 

Identitat de gènere: Vivència interna i individual del gènere tal com cada persona la sent en 

profunditat, la qual podria correspondre o no amb el sexe assignat al moment néixer, incloent-hi 

la vivència personal del cos i altres expressions com la vestimenta, la manera de parlar i el 

comportament. 

Transsexual: Persona que se sotmet a un tractament hormonal o quirúrgic per a canviar el sexe 

del seu cos, perquè aquest sigui més similar al que culturalment o socialment s’associa a la seva 

identitat de gènere.45 

Intersexual: Fenomen en el qual un individu presenta una variació entre el seu sexe cromosòmic 

i els seus genitals o òrgans. 

                                                           
1 Dins aquestes persones poden haver-hi altres identitats o grups que s’hi vulguin incloure. És per això 

que hi ha diverses variacions de les sigles que inclouen més col·lectius com LGBTIQ (la Q de queer) o 

LGBTIA (l’A d’asexual), així com una de les més emprades per a institucions i organitzacions que no 

inclou la intersexualitat: LGBT. En aquest treball s’utilitzarà el terme LGBTI, ja que es considera el més 

adequat per la temàtica, ja que és el que utilitzen les principals organitzacions de defensa d’aquests 

col·lectius (com l’Associació Internacional de Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bisexuals i Intersexuals) i 

les principals organitzacions que tracten el tema del reportatge (ACNUR, ACATHI...). 
2 La definició que es farà servir per a parlar del concepte d’orientació sexual i dels tres tipus diferents que 

hi ha (així com la d‘identitat de gènere, transsexual i intersexual) serà la dels Principis de Jogyakarta 

(redactats per ACNUR), ja que es considera més completa que altres definicions que només fan referència 

a l’atracció sexual o eròtica (com és el cas de les enciclopèdies catalana i espanyola). 
3 En alguns idiomes o dialectes “gai” també es pot utilitzar per a una dona com a sinònim de lesbiana. 
4 No s’ha de confondre amb transgènere: una persona la qual la seva identitat de gènere no és la que 

culturalment o socialment s’associa al seu sexe, però que no té per què estar fent o haver fet un procés de 

canvi de sexe. 
5 Algunes associacions o alguns articles també defineixen la paraula transsexual com algú que ha 

finalitzat el seu tractament mèdic per a canviar el seu sexe. 
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Asil: Pràctica mitjançant la qual un estat garanteix protecció, empara i assistència a aquelles 

persones que han fugit del seu país d'origen per diverses raons, generalment relacionades amb la 

violació d'un o diversos dels seus drets fonamentals o temor a aquests siguin vulnerats.6 

Persona refugiada: Persona que a causa de fundats temors de ser perseguida per motius de raça, 

religió, nacionalitat, pertinença a un determinat grup social o opinions polítiques, es trobi fora 

del país de la seva nacionalitat i no pugui o, causa d’aquests temors, no vulgui acollir-se a la 

protecció de tal país; o que, mancant de nacionalitat i trobant-se, a conseqüència de tals 

esdeveniments, fora del país on abans tenia la seva residència habitual, no pugui o no vulgui 

tornar a ell.7 

Persecució: Violacions greus de drets humans, entre ells una amenaça a la vida o la llibertat, així 

com altres tipus de danys greus. A més, les formes de mal menors acumulades també poden 

constituir persecució.8  

                                                           
6 Definició d’ACNUR. 
7 Definició de la Convenció de Ginebra de 1951 sobre l’Estatut dels refugiats. 
8 Definció d’ACNUR. 



9 
 

2.2 Qui són les persones refugiades LGTBI? 

Les persones refugiades LGBTI són aquelles que han de marxar del seu país i demanar asil a un 

altre, ja que al lloc d’origen se les persegueix o hi ha risc que se les persegueixi per la seva 

orientació sexual o identitat de gènere i l’estat no les protegeix de la persecució de forma 

efectiva. 

En l’actualitat, segons la ILGA9 (l’Associació Internacional de Lesbianes, Gais, Transsexuals, 

Bisexuals i Intersexuals) hi ha 72 països al món que criminalitzen l’homosexualitat, 8 d’ells 

amb pena de mort. Cal especificar que, en molts casos, aquest càstig no és només contra les 

relacions homosexuals en si, sinó que també es pot castigar qualsevol conducta que el país 

consideri “propera” a l’homosexualitat. És el cas d’aquelles persones que no segueixin el seu rol 

de gènere assignat. 

Segons la mateixa associació al món hi ha 85 països amb lleis que protegeixen contra la 

discriminació a les persones LGTBI. Tot i això, en molts casos no són efectives i la 

discriminació es produeix igual. Per exemple, a Sud-amèrica (excepte a Guyana), tots els països 

tenen lleis de protecció a la comunitat LGTBI, però tot i això, l’any passat, la meitat10 de les 

persones refugiades per aquest motiu a Barcelona, eren originàries d’aquesta zona. 

De la mateixa manera, el fet que no es penalitzi l’homosexualitat en un país, no implica que la 

seva societat sigui hi sigui tolerant. El 2013, el Pew Research Center va fer un estudi a 39 països 

sobre les actituds contra l’homosexualitat. Hi destaca el fet que en alguns països els quals 

disposen de lleis de protecció a la comunitat LGBTI, tenien un percentatge de població 

intolerant a l’homosexualitat que es situava al voltant de la meitat. En són exemples, casos de 

països com Veneçuela (42%), Israel (47%), Bolívia (49%) o Sud-àfrica (61%). 

  

                                                           
9 ILGA correspon a les sigles en anglès d’International Lesbian and Gay Association. A les sigles en 

anglès no es fa referència a les persones bisexuals, transsexuals i intersexuals, ja que en el seu moment de 

fundació el 1978 no es pretenia que l’associació també englobés aquests col·lectius. Tot i això des de fa 

molts anys sí que han incorporat la defensa d’aquests col·lectius i el seu nom oficial és International Gay, 

Lesbian, Bisexual, Trans and Intersex Association. 
10 Extret del Treball de Fi de Grau “Sexiliats” de Xavier Margalef. 
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2.3. Legislació sobre el tema 

NNUU 

El Dret a Asil apareix a l’article 14 de la Declaració Universal dels Drets Humans. S’especifica 

que “En cas de persecució, tota persona té dret a buscar asil, i gaudir-ne a qualsevol país.” 

L’article afegeix que: “Aquest dret no pot ser invocat contra una acció judicial realment 

originada per delictes comuns o actes oposats als propòsits i principis de les Nacions Unides”. 

En l’àmbit internacional, el principal text que recull el dret d’asil és la Convenció de Ginebra 

del 1951 i el seu Protocol, definit a Nova York l’any 1967. A la convenció també es va establir 

una definició per a la figura de persona refugiada (la qual s’ha vist a l’apartat d’aclariment de 

conceptes). També en va destacar l’establiment del principi de no-devolució, és a dir la 

prohibició de fer retornar a la persona refugiada al seu país d’origen si allà la persona corre el 

risc de ser perseguida.  

Espanya va adherir-se a la Convenció el 1978. Tot i això el text està sotmès a la interpretació 

dels països que l’apliquen i en el cas d’Espanya, segons assenyala la Comissió Espanyola 

d’Ajuda als Refugiats (CEAR), en molts casos es fa una interpretació que restringeix més els 

drets de les persones refugiades. El CEAR posa com a exemple que en molts casos s’exigeix 

que aquesta persecució o risc de patir-la, ha de ser individual, de manera que en alguns casos el 

sol fet de pertànyer a una ètnia susceptible de ser perseguida no és suficient. 

Al text de la convenció no s’especifica el fet de ser perseguit per a motius com la identitat de 

gènere o l’orientació sexual, tot i que s’inclou a les persones víctimes d’aquesta persecució en la 

categoria de “pertinença a un determinat grup social”. De fet s’ha de tenir en compte que fins a 

la dècada dels 50, l’homosexualitat encara estava penalitzada a la majoria de països del món i 

encara passarien bastants anys fins que les NNUU treballessin per defensar els drets de les 

persones LGTBI. El 2006 es van redactar els Principis de Jogyakarta, que recollien els principis 

a seguir per defensar els drets de les persones LGTB11, tot i que era un document orientatiu. Dos 

anys després es va crear la Declaració sobre orientació sexual i identitat de gènere de les 

Nacions Unides la qual van firmar 96 països. 

A mesura que el compromís internacional per defensar els drets de les persones LGTBI ha anat 

augmentant, ACNUR ha creat diverses directrius per a atendre casos de persones refugiades 

d’aquests col·lectius, que s’han anat renovant amb els anys. L’última renovació es va fer 

l’octubre de 2014. 

UE 

A la UE el dret asil també apareix en diferents tractats constitutius de la Unió Europea. A la 

Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, proclamada l’any 2000, l’article 18 fa 

referència al dret asil i s’explica que es respectaran els principis de la Convenció de Ginebra i 

l’article 19 parla de la prohibició de retornar a una persona al seu país si aquesta corre el risc de 

ser sotmesa a tractes degradants, tortura o pena de mort. 

El més destacable de la legislació europea en matèria d’asil és la voluntat de crear unes 

polítiques d’asil comunes. Al Tractat de Funcionament de la Unió Europea, creat el 1957, i 

sotmès a diverses reformes, es parla a l’article 78 del fet que “La Unió Europea desenvoluparà 

una política comuna en matèria d’asil, protecció subsidiària i protecció temporal”. També a 

l’article 80 d’aquest tractat es parla d’un principi de solidaritat entre països de la UE en matèria 

d’atenció a les persones refugiades, el qual suposa que “ha d’haver-hi un repartiment equitatiu 

                                                           
11 En el moment que es van redactar els principis encara no es considerava el col·lectiu intersexual, pel 

qual la I no apareix a les sigles. 
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de la responsabilitat dels estats membres pel que fa a les polítiques d’asil, també en l’aspecte 

financer”.  

Aquesta responsabilitat compartida estableix que, per exemple, no pot ser un sol o pocs països 

els que s’encarreguin d’oferir asil a totes les persones que el demanen. Tot i això hi ha hagut 

dificultats per establir unes polítiques comunes, i en alguns aspectes no s’ha pogut arribar a 

acords concrets, com el repartiment de les sol·licituds d’asil en casos d’arribades massives, com 

és el cas dels refugiats sirians.  

Les bases per aquesta política comuna es van establir el 1990 amb el Conveni de Dublín, en la 

qual es va decidir que, menys en casos excepcionals, el país encarregat d’examinar una 

sol·licitud d’asil és el país des del qual la persona accedeix a la UE. Aquesta decisió ha creat 

diverses polèmiques, ja que si s’entra per terra, només es pot fer la sol·licitud en alguns països 

determinats (aquells que tenen fronteres amb països que no són de la UE com és el cas de 

Grècia) i en molts casos, poden estar col·lapsats pel gran nombre de sol·licituds rebudes.  

És per això que el conveni s’ha anat renovant fins als últims canvis que es van fer el 2013. 

Actualment, la política de demanar asil des del país al qual s’accedeix a la UE segueix vigent, 

ara bé, si es compleixen uns certs requisits, és possible que la sol·licitud s’avaluï des d’un altre 

país i, si escau, es pugui traslladar la persona. 

En relació a les persones refugiades LGBTI, en els últims anys, el Tribunal de Justícia Europeu 

ha rebut diverses demandes de persones que es queixaven sobre el tracte inhumà que rebien en 

alguns interrogatoris per demanar asil, on s’obligava a “demostrar l’homosexualitat” amb 

mètodes invasius. En la majoria dels casos el Tribunal s’ha pronunciat a favor dels demandants i 

ha dictat dues sentències molt importants pel tracte dels refugiats LGTBI a Europa. L’any 2011 

va prohibir el “Test falomètric”, un test on “s’avaluava el nivell d’homosexualitat” a partir de 

respostes sexuals a la pornografia. El 2014 es va establir una sentència on es prohibia preguntar 

detalls sobre la vida sexual, demanar vídeos íntims com a prova o rebutjar la sol·licitud si la 

persona es negava a respondre les preguntes perquè aquestes estaven basades en estereotips. 

Espanya 

L’Estat Espanyol va adherir-se a la Convenció de Ginebra el 1978 i va promulgar la seva 

primera llei d’asil el 1984 amb la Ley 5/1984, en aquesta s’estableix el seguiment de les bases 

de la Convenció, així com quines interpretacions concretes s’hi fan (com les esmentades 

anteriorment). S’ha modificat dues vegades una el 1994 i una altra el 2009 quan es va establir la 

Ley 12/2009. Cal destacar que en aquesta nova llei s’ampliaven els motius que podien causar la 

possible persecució de la persona i entre ells es va establir el de l’orientació sexual, també es va 

especificar que l’agent perseguidor podia ser no estatal. Tot i això aquesta llei va comportar 

algunes restriccions respecte a l’anterior, com la impossibilitat de demanar asil des del país 

d’origen a través d’un consolat o ambaixada. 

A Espanya tots els afers relacionats amb l’asil depenen del Ministeri de l’Interior i no del 

d’Estrangeria, així com les persones que sol·liciten asil estan sotmeses a la llei d’asil explicada 

anteriorment i no a la llei d’estrangeria. 
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2.4. El procés d’asil 

D’entrada cal especificar que s’han de seguir dos processos diferents, el jurídic-administratiu 

que regula els permisos als quals poden accedir les persones refugiades, i el social que regula les 

ajudes a les quals poden accedir. 

El procés jurídic administratiu 

Segons la legislació de la UE, si es vol demanar asil en algun país de la Unió, s’ha de fer des del 

primer país que es trepitgi. El més recomanable12 és venir a un país de forma legal amb un visat 

de turista i un cop allà demanar asil a una comissaria de policia o al SAIER (Servei d’Atenció a 

Immigrants, Emigrants i Refugiats). Si s’entra al país de forma il·legal, també es té la 

possibilitat de demanar-ho, de fet si es deté a algú per haver entrat de forma il·legal, aquesta 

persona pot explicar que ve amb intenció de buscar refugi en el moment de la detenció. També 

es pot fer des d’un centre penitenciari, en el cas de les persones que han entrat al país amb 

alguna activitat criminal, com el cas de les persones que han fet de mules pel narcotràfic.  

Un cop es demana asil es dona una hora de cita perquè la persona vagi a explicar la seva 

situació a la policia. El problema és que és un servei col·lapsat i la cita pot arribar a donar-se per 

dintre de 9 mesos. Mentrestant aquesta persona no té cap permís de residència, ni de treball i no 

pot accedir directament a cap mena d’ajuda pública. 

Quan la persona sol·licitant té la cita, ha de presentar la seva història personal escrita, el 

passaport i fotografies. També es poden adjuntar informes o altres proves, com certificats 

mèdics o denúncies per a tenir més proves per demostrar el perill que corre la persona al seu 

país. A més es fa un interrogatori a la persona. Després, el o la sol·licitant dona el seu passaport 

i se l’hi atorga com a documentació l’anomenada “Targeta Vermella”, que serveix de document 

d’identificació per a persones a l’espera que la seva sol·licitud d’asil s’accepti. Tot i això les 

persones sol·licitants no reben la targeta immediatament sinó al cap d’un mes, en el qual aquesta 

persona només té una carta que fa el SAIER com a única documentació. 

La Targeta Vermella dona el permís de residència durant els primers sis mesos, i en els següents 

també dona el permís de treball. La targeta s’ha d’anar renovant cada mig any, tot i que aquest 

procés no està regulat i tot es regeix pel silenci administratiu, de manera que, tot i que és 

l’habitual, no hi ha cap garantia legal per la qual la persona pugui renovar la seva targeta. 

La resolució sobre si s’accepta la sol·licitud d’asil l’ha de decidir una comissió instructora i pot 

trigar de dos a quatre anys. Si s’accepta, la persona rep un NIE i un permís de residència per 5 

anys amb estatus de refugiat. Si es denega, es fa una ordre d’expulsió en la qual la persona té 

dos mesos per marxar. En aquest temps la persona pot demanar un recurs per guanyar temps, ja 

que tot i que el més probable és que aquest es denegui, pot passar un any fins que es faci una 

resolució sobre el recurs. Una altra opció per aquestes persones és demanar la residència per 

arrelament, ja que el mínim per a demanar-la són tres anys i és probable que la persona porti 

aquest temps o més al país. 

El procés social 

Quan la persona sol·licita asil també pot demanar entrar el programa d’ajuts socials de l’estat. 

En principi s’ha d’informar a les persones sol·licitants d’asil sobre el programa, però això 

tampoc és una norma regulada, de manera que pot no fer-se sense que suposi cap penalització. 

En aquest cas es demana una hora de cita amb un assistent social que pot arribar a ser per 

gairebé un any. Tot i això, en alguns casos que es consideren urgents, com persones amb 

problemes greus de salut o persones amb menor a càrrec, es dona prioritat i es rep la cita abans. 

                                                           
12 Segons indiquen organitzacions com ACNUR, el CEAR i ACATHI. 
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Els programes d’ajuts socials a persones refugiades estan externalitzats, de manera que a cada 

comunitat autònoma se n’encarreguen organitzacions diferents. En el cas de Catalunya, 

l’organització que coordina el tema dels ajuts socials és la Creu Roja. 

Un cop es dona la cita s’entra a una llista d’espera per aconseguir plaça en el programa. El 

programa és estatal, de manera que la persona sol·licitant pot ser que rebi una plaça a qualsevol 

territori d’Espanya, diferent del lloc des d’on ho ha sol·licitat. 

Quan se l’assigna la plaça, la persona es trasllada al territori assignat i entra en l’anomenada 

Fase 1. Aquesta fase dura 6 mesos i la persona viu en un centre d’acollida o pis compartit. 

Després hi ha la Fase 2, on aquesta persona marxa del centre o pis, però durant tres mesos rep 

una ajuda econòmica per les despeses d’alimentació o el lloguer. Pot haver-hi una tercera fase 

en la qual, si el programa ho considera, pot seguir donant ajudes econòmiques durant un temps, 

però és molt poc freqüent. De fet tampoc hi ha cap regulació dins el programa que digui que la 

persona ha d’estar durant 3 mesos a la fase dos, i si es considera, es poden retirar les ajudes 

econòmiques abans de finalitzar la fase. 

En un principi, les fases d’aquest programa estan creades perquè vagin de forma 

complementària amb el primer any que algú aconsegueix la Targeta Roja, fent coincidir la Fase 

1 amb el moment que la persona no té permís de treball i la fase 2 en el moment que ja el té. En 

la majoria dels casos però, no acostuma a coincidir i això pot comportar problemes. Per exemple 

pot passar que algú finalitzi la Fase 1 i encara no tingui el permís de treball. 
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2.5. Problemes específics de les persones refugiades LGTBI 

Les persones refugiades LGBTI s’enfronten a molts dels problemes pels quals passa qualsevol 

persona que demana asil, com per exemple la xenofòbia i el racisme, així com el que suposa 

arribar a un país desconegut sense contactes i en una situació irregular. En el seu cas no només 

pertanyen a un grup discriminat com el de les persones migrades o racialitzades, sinó que també 

al grup LGTBI pel que han de patir transfòbia o homofòbia, el qual fa més difícil el seu procés 

d’integració. És per això que, a l’hora de demanar asil, tenen alguns problemes específics. 

El primer és en el moment de demostrar que corren una situació de perill. Aquí s’ha de 

demostrar dues coses: que el país del qual provenen no protegeix les persones LGTBI i que la 

persona que demana asil pertany a aquest col·lectiu. 

El primer cas és un tema complex. Tot i que hi ha 72 països que penalitzen l’homosexualitat no 

tots ho fan de forma explícita. En molts casos, tot i que no hi ha cap part de la legislació del país 

que digui explícitament que es castiga l’homosexualitat, es castiga igualment acusant les 

persones d’un altre delicte. És el cas del Marroc per exemple, on es pot condemnar a presó a una 

persona per ser homosexual, tot i que legalment se li poden atribuir crims com pedofília. A 

altres països com a Rússia, no es castiga directament l’homosexualitat però existeixen lleis 

relacionades amb aquesta que es fan servir per penalitzar tenir relacions amb algú del mateix 

sexe. És el cas de la llei contra la propaganda homosexual, amb la qual es pot castigar a 

qualsevol persona LGTBI pel fet de ser-ho i que no necessàriament estigui fent propaganda. 

També és més difícil demostrar la situació de perill al país quan la persona ve d’un lloc on 

l’homosexualitat no es penalitza, però el nivell d’homofòbia i és molt alt i no es protegeix a la 

persona davant de possibles agressions. És el cas de molts països de l’Amèrica Llatina. 

Després està el cas de demostrar que es pertany al col·lectiu LGTBI. Segons s’informa des 

d’ACATHI (Associació Catalana per la Integració d'Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals 

Immigrants), les persones que han de valorar la situació dels sol·licitants d’asil LGTBI no 

sempre estan suficientment sensibilitzades amb el tema, i en molts casos es fan interrogatoris o 

s’arriba a conclusions a partir d’estereotips i prejudicis. Per exemple s’han denegat sol·licituds a 

homes homosexuals per ser “massa masculins” o a dones per ser “massa femenines”.  

Des d’Amnistia Internacional, persones refugiades LGTBI de diferents països es van queixar del 

fet que els interrogatoris eren massa invasius, fins al punt que en alguns països com Holanda o 

la República Txeca es feien tests per comprovar si una persona s’excitava al veure pornografia 

per a provar l’homosexualitat. L’anomenat Test Falomètric, que com s’ha explicat abans es va 

prohibir a la UE el 2011. Tot i que segons ACATHI no hi ha cap prova del fet que aquest últim 

cas hagi passat a Espanya, si que reconeixen que alguns interrogatoris han estat molt invasius. 

ACNUR també indica que “algunes persones refugiades no heterosexuals poden tenir 

sentiments profunds de vergonya i/o homofòbia internalitzada” i això les pot portar a negar que 

tinguin una orientació sexual determinada o adoptar conductes verbals i físiques en relació als 

rols i estereotips heterosexuals. 

Des d’ACNUR també s’adverteix que en molts casos les persones sol·licitants d’asil poden ser 

conscients de que la seva orientació sexual o identitat de gènere no forma part de la normativitat 

del seu país, però que no estiguin familiaritzades amb termes relacionats amb la comunitat 

LGTBI, fins i tot que no coneguin les sigles o que conceptes com “gai” tinguin tantes 

connotacions negatives als seus països (com la promiscuïtat o la pedofília) que no s’hi vulguin 

identificar. Segons s’explica, en alguns interrogatoris això s’ha admès com una prova per a 

acusar la persona de no pertànyer a la comunitat LGTBI i d’haver mentit sobre la seva situació. 
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ACNUR considera que s’ha de veure al revés, ja que això demostra la poca acceptació i 

normalització que aquests col·lectius tenen al seu país. 

Una altra víctima de la poca sensibilització que pot haver-hi en els interrogatoris són les 

persones bisexuals. Com s’indica des d’ACATHI estan molt desprotegides i gairebé mai 

s’accepten les seves sol·licituds d’asil, doncs en alguns casos s’ha arribat a considerar que, al 

ser bisexual, la persona pot escollir no sentir-se atreta pel seu mateix sexe, quan l’atracció cap a 

un individu no és una elecció. 

Un altre dels problemes d’aquest col·lectiu és quan se’ls trasllada a un centre d’acollida en 

alguns llocs determinats, ja que com apunten des d’ACATHI, no tots els territoris d’Espanya 

són iguals per la integració de les persones LGTBI. En alguns casos perquè el nivell 

d’homofòbia en alguns territoris determinats és superior, o bé perquè no es disposa de suficients 

recursos per a afavorir la integració i protegir a aquestes persones. En aquest sentit des 

d’ACATHI sempre recomanen que es destini als refugiats LGTBI a Barcelona o Madrid i les 

seves àrees metropolitanes, ja que és on hi ha més recursos i programes per ajudar a les persones 

d’aquest col·lectiu. 

Un altre dels problemes que es poden trobar, és en el centre d’acollida. Per exemple amb la 

convivència amb persones del seu mateix país. Aquestes persones fugen dels seus països on hi 

ha un clima generalitzat d’homofòbia i transfòbia, pel que és probable que pateixin el rebuig i 

fins i tot agressions de les persones amb les quals conviuen i que també provenen d’aquests 

països i tinguin aquests mateixos ideals. 

També destaquen els problemes que tenen concretament les persones transsexuals. S’ha de tenir 

en compte quan se sol·licita asil la persona pot estar mesos en una situació irregular, i per tant 

sense accés a l’atenció mèdica. En alguns casos són persones que ja havien començat a fer 

tractaments hormonals abans de venir i que els han d’interrompre un cop arriben al país d’asil, 

amb greus conseqüències per a la seva salut. 
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3. EL REPORTATGE 

3.1. Preproducció 

3.1.1. Sinopsi 

Sentim a parlar sovint de les persones refugiades, i més en aquests últims anys per la gran 

quantitat de gent que ha arribat a Europa fugint de la Guerra de Síria. Sabem que hi ha persones 

que han de demanar asil perquè escapen d’una guerra o perquè se les persegueix per la seva 

ideologia o per la seva ètnia. Però hi ha un grup que ha de fugir del seu país per un altre motiu: 

la seva orientació sexual o la seva identitat de gènere. Són les persones refugiades LGBTI. 

Persones que no poden sentir, estimar i expressar-se amb llibertat, ja que corren el risc de ser 

perseguides, agredides, o fins i tot empresonades o assassinades. 

Hi ha 72 països al món on ser homosexual és un crim, 8 d’ells amb penes de mort. A aquests 

s’han d’afegir molts més que no criminalitzen les persones LGTBI, però que presenten un gran 

clima d’homofòbia i transfòbia, i les persones d’aquest col·lectiu es veuen perseguides i 

amenaçades sense que l’estat les protegeixi. 

Barcelona, és una de les moltes ciutats europees que cada any acull persones refugiades per la 

seva orientació sexual o identitat de gènere. No és casual, ja que diverses associacions 

internacionals LGBTI la consideren una de les ciutats més gayfriendly del món. Però això 

suposa una acollida sense problemes? Diversos testimonis que han hagut de fugir del seu país 

per la seva orientació sexual o identitat de gènere explicaran com ha estat la seva experiència 

per conèixer millor a tot el que s’ha d’enfrontar una persona refugiada LGTBI. També es veurà 

a través de persones expertes, com és la situació d’aquesta gent a Barcelona, quins problemes 

específics es troben i què es pot fer per millorar la seva acollida. 
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3.1.2. Estructura i format 

Es tracta d’un reportatge audiovisual, que durarà al voltant de 15 minuts. El reportatge pretén 

explicar de forma resumida i concisa el fenomen de les persones refugiades LGTBI, de manera 

que la gent pugui conèixer la situació d’aquest problema i familiaritzar-se amb ella. Per tal de 

poder desenvolupar una major empatia amb la gent que pateix aquesta persecució i, per conèixer 

de primera mà pel que han de passar, es comptarà amb el testimoni de persones que han hagut 

de demanar asil i fugir del seu país per una discriminació per la seva orientació sexual o 

identitat de gènere. 

El reportatge tindrà diverses parts. Primer hi haurà una breu introducció d’uns 20 segons en la 

qual es mostraran notícies de diaris i imatges relacionades amb el tema, mentre de fons se 

senten algunes de les declaracions de testimonis i persones expertes que sortiran després, 

després una veu en off introduirà el tema fins que finalment aparegui el títol del reportatge. 

Després el reportatge s’estructurarà en diverses parts. 

Les parts seran les següents: Qui són els refugiats LGTBI?, Per què fugen?, L’arribada, Quins 

problemes troben? i El futur. Cada part tindrà un títol que apareixerà en un rètol al principi. 

La primera part (Qui són els refugiats LGTBI?) vindrà després de la introducció i en ella es 

donarà la definició de què és una persona refugiada LGTBI amb la veu en off que serà ampliada 

través de les persones expertes, també s’introduirà a un dels testimonis que es presentaran 

breument i explicarà per què estan aquí. 

En aquesta mateixa part també s’explicarà exactament que s’entén per persecució a les persones 

LGBTI per aclarir que el concepte de persecució va més enllà de la criminalització de 

l’homosexualitat per part d’un Estat. Això ho introduirà la veu en off i serà explicat per les 

persones expertes. Després s’introduirà el segon testimoni. 

Finalment es farà una puntualització sobre les persones transsexuals, a través de la veu en off, i 

s’introduirà el tercer testimoni que es tractarà d’una persona transsexual. 

A la segona part (Per què fugen?), els testimonis explicaran com és la situació de les persones 

LGTBI al seu país i com això els va afectar personalment. S’acompanyaran algunes de les 

explicacions sobre el seu país amb imatges de notícies relacionades (per exemple quan parli el 

noi d’Hondures es posarà una notícia que parla sobre l’alt nivell de mortaldat de les persones 

LGTBI al seu país) i en alguns casos de fotografies d’aquestes persones en el passat. També hi 

haurà intervencions de les persones expertes que explicaran quins acostumen a ser els països 

d’origen de les persones refugiades i si han augmentat les sol·licituds d’asil aquests últims anys. 

En aquesta part el paper de la veu en off serà el d’enllaçar el que expliquin els testimonis amb 

les persones expertes. 

A la tercera part (L’arribada), els testimonis explicaran perquè van decidir venir concretament a 

Barcelona i com va ser la seva arribada. També la veu en off explicarà com és la legislació 

espanyola i europea en matèria LGTBI, i s’ampliarà la informació amb les persones expertes. 

Les imatges que acompanyaran aquest apartat seran les de les lleis que parlen sobre aquest tema 

i cartells en relació a campanyes d’acollida a persones refugiades LGTBI. 

A la quarta part (Quins problemes troben?) es parlarà dels diferents problemes que afronten 

aquestes persones. La veu en off introduirà el primer: explicar la seva experiència a la policia i 

els serveis socials i que el relat sigui convincent, ja que en molts casos es té el problema que 

siguin treballadors que no estan prou sensibilitzats. Els testimonis explicaran com va ser aquest 

moment en el seu cas i les persones expertes explicaran alguns dels problemes que han vist amb 

les persones que han atès. Després la veu en off introduirà que, aquesta situació, ha canviat 

situació en els últims anys i les persones expertes explicaran com. Això s’acompanyarà amb 

imatges d’algunes notícies sobre problemes que hi ha hagut sobre els interrogatoris de la policia. 
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En aquest sentit també es parlarà de quines associacions han treballat més sobre aquest 

problema i s’emfatitzarà el cas d’ACATHI, ja que és l’única associació que es dedica 

exclusivament a migració i refugi LGTBI. Un dels experts, que és el fundador, explicarà perquè 

va néixer ACATHI i es mostraran imatges del local i de com treballen. 

Seguint amb el tema dels problemes, la veu en off introduirà el segon: la integració d’aquestes 

persones, i com en alguns casos els ha costat trobar feina o una habitatge. En el cas dels 

testimonis, explicaran quina és la seva situació en relació a on viuen i que fan i si s’han trobat 

dificultats o discriminació. Aquí apareixeran imatges dels llocs on viuen, treballen o estudien 

aquestes persones. Això també estarà acompanyat pel relat dels experts.  

Finalment a l’última part (El futur) els testimonis explicaran si s’han sentit acollits a Barcelona i 

quins plans tenen pel futur. Aquí també, la veu en off, explicarà que a la festa de l’Orgull Gai de 

2018 es va donar molt de protagonisme a les persones refugiades LGTBI i els experts, 

explicaran si això ha tingut alguna repercussió, aquí també apareixeran imatges de la festa i de 

la campanya sobre les persones refugiades LGTBI que es va fer. Per acabar, els experts i els 

testimonis comentaran què creuen que ha de canviar per millorar l’acollida a Barcelona de les 

persones LGTBI. 

Cada part durarà entre 2 o 3 minuts, excepte la quarta que durarà entre 3 o 4. 
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3.1.3. La cerca de contactes 

El primer pas per a saber amb qui havia de contactar, va ser informar-me sobre la situació de les 

persones refugiades LGTBI a Catalunya i Espanya. Les principals fonts les vaig trobar en quatre 

organitzacions: ACATHI (Associació Catalana per la Integració d'Homosexuals, 

Bisexuals i Transsexuals Immigrants), CEAR (Comissió Espanyola d’Ajuda als Refugiats), 

ACNUR (Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Refugiats) i Amnistia Internacional. Per 

això, vaig decidir que aquestes serien les principals organitzacions amb les quals contactaria per 

a trobar persones expertes i testimonis pel reportatge. Tot i que vaig contactar amb totes, vaig 

prioritzar les dues primeres, ja que eren les que actuaven més activament sobre aquest àmbit a 

Catalunya i Espanya, mentre que les altres dues, donaven molta informació a nivell més general. 

ACATHI 

Va ser la primera organització amb qui vaig contactar per a saber si el reportatge podria tenir 

viabilitat. La resposta va ser relativament ràpida i en una setmana vaig tenir la primera 

entrevista amb el director, el Rodrigo Araneda, per a explicar-li la idea. Li va semblar bé i ell 

mateix em va proporcionar força informació i em va donar altres fonts on podria buscar-ne. 

També em va atendre la treballadora social d’ACATHI, la Cristina Garcia, la qual em va 

explicar detalladament com és el procés d’asil i em va donar més informació sobre els 

problemes als quals s’enfronten les persones refugiades LGTBI. Tant un com l’altra van accedir 

a aparèixer al reportatge com a experts. 

També vaig pensar en ACATHI com a pont per trobar testimonis pel reportatge, ja que és la 

principal entitat que atén aquestes persones a Barcelona. Va ser més complicat, ja que els 

treballadors preferien no haver de fer d’intermediaris, ja que no ho trobaven adequat tenint en 

compte la posició que ocupen en relació a haver d’ajudar a persones vulnerables. En aquest cas 

em van dir que hi contactés jo mateixa o bé en alguna de les reunions que fan o en xerrades que 

fan alguns testimonis.  

Vaig anar a una reunió però no vaig poder trobar ningú interessat a aparèixer al reportatge, tot i 

que en una de les xerrades sí. Vaig trobar a tres persones disposades a sortir, però poc després 

una em va dir que no podia, ja que es trobava massa ocupada i l’altra no em va contestar quan 

vaig mirar de tornar a contactar-hi per telèfon. Vaig anar a una altra xerrada i en aquest cas vaig 

poder contactar amb un altre testimoni. Tot i que no estava interessada a aparèixer el reportatge 

em va donar el contacte d’algunes persones que podrien estar-ho, i així vaig poder aconseguir 

dos testimonis més. 

CEAR 

El contacte amb el CEAR va ser molt més complicat. El primer que se’m va dir quan vaig 

contactar per telèfon va ser que contactés per mail amb la responsable de comunicació de l’àrea 

de Catalunya. Com que no contestava vaig trucar de nou al CEAR i em van dir que en aquell 

moment no estava disponible i que anés trucant fins que ho estigués. Després de trucar cada 

setmana durant dos mesos, la responsable em va contestar per mail que no els era possible 

concedir-me cap entrevista. 

ACNUR 

Vaig contactar amb el Comitè Català de l’ACNUR. En aquest cas em van atendre ràpidament i 

em van explicar d’on podia extreure informació escrita. Tot i això, també em van respondre que 

no tenien a ningú suficientment especialitzat en matèria LGTBI per a entrevistar i em van 

recomanar que contactés amb ACATHI. 

Amnistia Internacional 
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El contacte amb Amnistia Internacional va ser primer mail i després per telèfon, per a confirmar 

que havien rebut la meva petició. Em van contestar al cap de dues setmanes per explicar que ja 

no tractaven el tema dels refugiats LGTBI i que no tenien cap persona experta que em pogués 

ajudar. 

Entitats públiques 

També vaig decidir contactar amb entitats públiques responsables de portar i regular tots els 

temes relacionats amb l’asil i la comunitat LGTBI. 

Primer vaig contactar amb el Centre LGTBI de Barcelona. Em van contestar ràpidament, però 

per recomanar-me que contactés amb ACATHI. 

Després vaig contactar amb el SAIER (Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats). 

La resposta va trigar un mes, i al no contestar al telèfon, vaig haver d’anar personalment a 

l’oficina. Finalment em van contestar per recomanar-me que contactés amb gent del Pla 

Barcelona Ciutat Refugi i el Comité de les persones refugiades de la Generalitat de Catalunya.  

Vaig contactar amb totes dues organitzacions. En el primer cas, sí que em van contestar al cap 

d’un mes i es va concertar una entrevista. En el segon cas, un dels treballadors va accedir a 

quedar un dia per a proporcionar-me informació però em va dir que per a entrevistar algú havia 

d’esperar a que des de la direcció s’acceptés. Tot i anar insistint per telèfon, no he obtingut cap 

resposta. 

Finalment vaig contactar amb la Regidora de Feminismes i LGTBI Laura Pérez, i tot i que se’m 

va enviar un mail responent que estaven gestionant el meu mail i rebria una resposta aviat, 

encara no se m’ha contestat, tot i que vaig enviar un segon mail per a insistir. 

Altres contactes 

També, a través de la informació que se’m va proporcionar des d’ACATHI, vaig contactar amb 

una professora de la Universitat de Barcelona, que estava desenvolupant un projecte sobre com 

millorar l’acollida de les persones refugiades LGTBI. Al principi va accedir i em va donar el seu 

telèfon, però després de diverses trucades, no ha contestat. 
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3.1.4. Personatges 

Testimonis 

Jefrin Reyes 

El Jefrin té 29 anys i fa gairebé un any que viu a Catalunya. És originar-hi d’Hondures. Va 

haver de fugir del seu país, ja que va patir l’assetjament de diverses bandes de narcotràfic, que 

l’atacaven per la seva orientació sexual fins a amenaçar-lo de mort. Actualment viu a Barcelona 

i s’està formant per a ser cambrer. Dona diverses xerrades explicant el seu testimoni i ha 

aparegut en un vídeo sobre refugiats LGTBI. 

John Peña 

El John té 21 anys i fa 4 mesos que viu a Catalunya. És originar-hi de Colòmbia. Va haver de 

fugir del seu país després de ser perseguit per la seva orientació sexual. Actualment viu a 

Barcelona en un centre d’acollida. 

Alexa Zambrano 

L’Alexa té 30 anys i fa un any i tres mesos que viu a Catalunya. És originària de Veneçuela. Va 

haver de marxar del seu país per les amenaces i agressions que va rebre per a ser una persona 

transsexual, per part d’uns grups violents que actuen al seu país, i després que la policia no la 

pogués protegir. Actualment treballa de cuinera i cambrera i viu a Vilanova del Camí. 

Persones expertes 

Rodrigo Araneda 

El Rodrigo és originar-hi de Xile on treballava de psicòleg, però fa 16 anys, va haver de marxar 

del seu país després de tenir problemes amb els companys de feina quan es van assabentar de la 

seva orientació sexual. Va decidir fundar ACATHI el 2002 i n’és el director. Va decidir crear 

aquesta associació, ja que va veure que no hi havia cap entitat que tractés a l’hora els temes de 

migració i LGTBI. Ha estat president del Consell Municipal d’LGTBI i del Consell 

d’Immigració. També ha estat l’impulsor de diversos projectes per a ajudar l’acollida de les 

persones migrades i refugiades LGTBI i per sensibilitzar la població sobre la seva situació. 

Cristina García 

La Cristina és la treballadora social d’ACATHI. S’encarrega d’assessorar a les persones 

migrades i refugiades LGTBI que venen a l’associació a demanar ajuda, així com de fer 

d’intermediària amb les institucions públiques que s’encarreguen de portar els processos d’asil. 

També és l’encarregada de gestionar el Programa Nausicaa a ACATHI, un programa de 

l’Ajuntament de Barcelona que ofereix habitatges de protecció oficial a persones refugiades i 

que cedeix les places a diverses entitats com ACATHI, perquè puguin oferir-les a les persones 

que atenen. 
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3.1.5. Localitzacions 

Les localitzacions en les quals es rodarà el reportatge seran tant d’interiors com d’exteriors. En 

el cas de les entrevistes, es rodaran en interiors per facilitar l’enregistrament del so sense 

molèsties de sorolls externs i l’enregistrament de les imatges sense que apareguin altres 

elements que puguin desviar l’atenció de qui parla. Hi haurà imatges per complementar les 

entrevistes dels personatges: en el cas dels experts serviran per situar el lloc on treballen i la 

seva feina, i en el cas dels testimonis per explicar millor la situació personal en la qual es troben, 

on viuen, què fan...  En aquest cas seran tant d’interiors com d’exteriors. 

Local d’ACATHI 

El local des d’on es treballa a ACATHI. Es troba a l’Eixample de Barcelona, a prop de la parada 

de FGC de Provença. En aquest local s’entrevistarà al Rodrigo Araneda i a la Cristina Garcia, en 

dues sales diferents. També apareixeran imatges del local amb les persones que hi treballen i 

alguns dels murals que tenen que tracten sobre aspectes LGTBI, així com altres decoracions del 

local pertinents pel reportatge com les banderes LGTBI i trans. 

Gaixample 

La zona que es troba al barri de la Nova Esquerra de l’Eixample, a Barcelona, coneguda per la 

seva gran quantitat de locals d’oci, restauració i comerços orientats al col·lectiu LGTBI. Les 

imatges del Gaixample apareixeran com a complement per mostrar Barcelona com una ciutat de 

tolerància i oberta respecte a les persones LGTBI. Aquí també apareixerà una imatge per fora 

del Centre LGTBI de Barcelona. 

Les Rambles, Plaça Universitat i el Passeig de Gràcia 

Algunes de les zones més conegudes i transitades de Barcelona. Aquestes imatges serviran com 

a complement per a situar els fets que passen a Barcelona. 

Barri de Sants 

És on es va entrevistar al Jefrin, un dels testimonis. Es va triar aquest barri perquè disposa d’una 

zona, la Nova Rambla de Sants, la qual durant unes hores determinades és un lloc silenciós i poc 

transitat, el qual és ideal per fer una entrevista. També apareixerà ell passejant pel barri. 

Vilanova del Camí 

És on viu l’Alexa, una dels testimonis. Se l’entrevistarà a casa seva i també es veuran altres 

imatges d’aquest on apareixerà l’Alexa passejant.  

Sala del Centre d’Informació i Assessorament per a joves 

S’utilitzarà una d’aquestes sales per a entrevistar al John, un dels testimonis. En aquest cas l’ús 

d’aquest espai, no serà tant perquè sigui pertinent per a l’entrevista, sinó perquè aquest centre és 

un dels pocs a Barcelona que ofereix espais tancats per treballar de forma gratuïta, i es troba a 

prop d’on viu el John. 

Barri de la Nova Esquerra de l’Eixample 

El barri el qual viu el John, i en el que també fa altres activitats com classes de català o anar al 

gimnàs. Apareixeran imatges d’ell passejant pel barri i assistint a les classes. 

  



23 
 

 

3.2. Producció 

TEMA Data i hores Localització Personatges Plans 

Entrevista Rodrigo 

Araneda 

03/04/2019 

De 11:00 a 13:00. 

Local d’ACATHI, 

Carrer Balmes 113 

(Barcelona) 

Rodrigo Araneda - Pla mig curt del 

Rodrigo (entrevista). 

- Pla detall del 

Rodrigo (entrevista). 

- Pla sencer del 

Rodrigo entrant a la 

sala. 

- Travelling a la sala 

de reunions 

d’ACATHI. 

-Pla detall del 

logotip d’ACATHI. 

Entrevista Jefrin 

Reyes 

03/04/2019 

De 16:00 a 18:00. 

Nova Rambla de 

Sants, Sants- 

Montjuïc 

(Barcelona) 

Jefrin Reyes - Pla mig curt del 

Jefrin (entrevista). 

 

-Pla detall del Jefrin 

(entrevista). 

 

-Pla sencer del Jefrin 

caminant. 

 

-Primer pla del 

Jefrin somrient. 

Gaixample i Plaça 

Universitat 

22/04/2019 

De 10:00 a 10:30. 

Gaixample, Antiga 

Esquerra de 

l’Eixample 

(Barcelona) 

 - Pla general dels 

edificis amb bars 

d’ambient del Carrer 

Muntaner entre 

Consell de Cent i 

Aragó 

 

- Pla detall de la 

bandera LGTBI al 

bar Punto 

 

-Pla detall de 

l’etiqueta 

“Gayfriendly space” 

al bar Moeem 

 

3.2.1. Pla de rodatge 
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- Pla general de 

l’edifici. 

- Pla general de la 

Plaça Universitat, 

mirant cap a la 

universitat. 

- Pla general de la 

Plaça Universitat, 

mirant cap al carrer 

Pelai. 

Centre LGTBI de 

Barcelona 

22/04/2019 

De 10:30 a 11:00. 

Centre LGTBI de 

Barcelona, Carrer 

Comte Borrell 22, 

(Barcelona) 

 - Pla detall amb el 

logotip del centre. 

 

- Pla detall de la 

bandera LGTBI. 

 

- Pla detall dels 

cartells amb 

campanyes LGTBI. 

Les Rambles 22/04/2019 

De 11:00 a 11:30. 

Les Rambles 

(Barcelona) 

 - Pla general de Les 

Rambles des del mig 

del carrer mirant cap 

a Plaça Catalunya. 

 

- Pla general de Les 

Rambles des del mig 

del carrer mirant cap 

a l’Estàtua de 

Colom. 

 

Passeig de Gràcia 22/04/2019 

De 11:30 a 12:00. 

Passeig de Gràcia 

(Barcelona) 

 - Pla general del 

Passeig Gràcia,  des 

de la vorera dreta 

mirant cap a Plaça 

Catalunya. 

 

- Pla detall d’un dels 

fanals de Passeig del 

Gràcia. 
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13 Entrevista pendent de realitzar 
14 Entrevista pendent de realitzar. 

Entrevista Alexa 

Zambrano 

22/04/2019 

De 18:00 a 20:30. 

Esplanada del 

Carrer del Tren, 

Vilanova del Camí 

(Anoia) 

Alexa Zambrano - Pla general de 

l’Alexa jugant amb 

el seu gos. 

- Pla sencer de 

l’Alexa caminant. 

- Primer pla de 

l’Alexa somrient. 

 

Casa de l’Alexa, 

Vilanova del Camí 

(Anoia) 

- Pla mig curt de 

l’Alexa (entrevista). 

 

- Pla detall de 

l’Alexa (entrevista). 

 

- Pla detall de la 

Tarjeta Vermella de 

l’Alexa. 

Entrevista Cristina 

García13 

31/05/2019 

Matí. 

Local d’ACATHI Cristina Garcia 

 

Treballadors i 

treballadores 

d’ACATHI 

- Pla general dels 

treballadors i 

treballadores parlant 

 

- Pla mig de la 

Cristina treballant a 

l’ordinador. 

 

- Pla mig curt de la 

Cristina (entrevista). 

 

- Pla detall de la 

Cristina (entrevista). 

 

 

Entrevista John 

Peña14 

Segona setmana de 

juny del 2019 Matí 

Sala del Centre 

d’Informació i 

Assessorament per 

a joves. 

John Peña - Pla mig curt del 

John. (entrevista). 

 

- Pla detall del John 

(entrevista). 
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- Pla detall de la 

Tarjeta Vermella del 

John. 

 

- Pla detall dels 

apunts de català del 

John. 

Barri de l’Antiga 

Esquerra de 

l’Eixample 

- Pla general del 

John passejant per la 

Gran Via. 

 

- Pla general del 

John entrant a 

l’edifici on estudia 

català. 
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Exemple 1. 

3.2.2. Imatges no gravades 

 

El reportatge no només comptarà amb les imatges enregistrades amb la càmera de vídeo, també 

s’inclouran altres imatges que seran titulars de notícies, fotografies, textos destacats, un mapa i 

imatges en vídeo de producció externa. 

 

L’ús d’aquestes imatges es justifica en el fet que suposen un recurs que aporta més dinamisme 

al reportatge i fan que aquest no es torni monòton i repetitiu. També serveixen per a fer més 

visuals algunes dades i mostrar-les d’una forma més sintètica i senzilla d’entendre.  

 

Una altra funció que tenen és la de servir de complement a la veu en off, per il·lustrar les 

explicacions que aquesta fa i que siguin més entenedores. Finalment també es pot dir que són un 

recurs que es pot fer servir com a prova per demostrar com n’és de real allò que s’està explicant 

i per a donar més veracitat als fets narrats. 

 

Titulars de notícies 

 

Es tracta de titulars de notícies relacionades amb el que 

s’està explicant en el moment. El format de la imatge 

serà el titular copiat amb el mateix tipus de lletra que 

apareix al mitjà i amb el logotip del mitjà a sota, tots 

dos separats per un espai en negre com es pot observar 

a la imatge de l’Exemple 1. El titular i el logotip s’extrauran de les versions online dels mitjans, 

i l’edició de les imatges es farà amb el programa Adobe Photoshop CS6. Les imatges amb els 

titulars apareixeran en un fons negre i s’aniran ampliant lentament. Romandran en la pantalla 

entre 5 i 10 segons en funció de la llargada del titular.  
L’ús dels titulars és per donar veracitat al tema que s’està explicant, ja que, que s’hagi parlat 

abans d’això en un mitjà, dona més versemblança als fets. També serveixen per posar un 

exemple sobre el tema del qual es parla. 

 

Fotografies 

En alguns casos s’utilitzaran imatges estàtiques. La 

temàtica de les imatges serà o bé campanyes per a 

ajudar a les persones refugiades LGTBI o 

manifestacions i pancartes amb lemes LGTBI a 

Barcelona (Exemple 2). Les imatges de les 

manifestacions i les pancartes són de producció 

externa i tenen llicència Creative Commons, les de 

campanyes són imatges creades per les mateixes 

organitzacions que les han impulsat15, les quals han 

donat permís per utilitzar-les (Exemple 3).  

En aquest cas es faran servir per complementar el 

que diu la veu en off, en especial a la introducció. 

Romandran entre 2 o 5 segons en funció de si tenen 

lletra o no.  
 

 

 

 

                                                           
15 ACNUR, CEAR, ACATHI i Pride Barcelona. 

Exemple 2. 

Exemple 3. 
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Textos destacats 

En algunes parts del reportatge apareixerà algun text d’un 

organisme oficial en el qual s’expliquen lleis o directrius que 

s’esmentaran al reportatge. Es mostrarà la imatge del 

document de forma borrosa i davant apareixerà destacat el 

fragment del qual s’està parlant com s’observa a l’Exemple 

4. Les imatges s’extrauran de documents publicats al BOE en 

el cas de la llei espanyola i del document d’ACNUR 

Directrices para la protección internacional de las personas 

refugiadas LGTBI que es pot descarregar a la web de 

l’organització. L’edició es farà amb el programa Adobe After Effects CS6. 

Aquest recurs servirà com a prova per demostrar la veracitat del que s’està explicant sobre lleis i 

regulacions. Tindran una durada d’entre 5 i 10 segons. 

 

Mapa 

Es tracta d’un mapa del món que apareixerà al 

principi per a ensenyar en quins països es 

penalitza l’homosexualitat. Apareixerà un mapa 

del món en blanc i negre, i després es tenyiran 

de taronja els països on es castigui 

l‘homosexualitat, i tot seguit, quan es parli sobre 

que en alguns es castiga amb la pena de mort, 

els països on es fa aquesta condemna es tenyiran 

de marró (Exemple 5).  

Com a base s’utilitzarà un mapa del món amb llicència Creative Commons i l’animació de la 

imatge es farà amb el programa Adobe After Effects CS6. 

El mapa serà un recurs que aportarà molta visualitat a allò que s’està explicant i ajudarà a fer 

que l’audiència pugui veure de quins països es tracta per no haver d’esmentar-los tots. 

L’animació durarà 10 segons. 

 

Imatges en vídeo de producció externa 

La majoria de les imatges en vídeo, siguin entrevistes o per contextualitzar, seran de producció 

pròpia. Tot i això hi haurà una excepció al final del 

reportatge quan es parli del Pride Barcelona de 2018 

el qual es va dedicar a les persones refugiades 

LGTBI. Tenint en compte la impossibilitat de poder 

enregistrar directament les imatges en el seu 

moment, ja que el Pride va tenir lloc abans de 

començar a elaborar el reportatge, s’ha demanat 

permís a l’organització d’aquest esdeveniment per utilitzar algunes de les imatges que va 

publicar a Youtube. En total apareixeran 20 segons d’aquestes imatges, 10 per a acompanyar la 

veu en off i 10 on es mostrarà el manifest que es va fer a favor de les persones refugiades 

LGTBI (Exemple 6). 

 

Registre de les imatges complementàries utilitzades per ordre d’aparició 

 

Introducció. 

• TITULAR. “Casi la mitad de muertes de personas LGBT es por su orientación” de 

Eltiempo.com. 

• TITULAR. “España el destino de los perseguidos LGTBI” de El País. 

Exemple 4. 

Exemple 5. 

Exemple 6. 
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• FOTOGRAFIA. Manifestació LGTBI a Barcelona. 

• FOTOGRAFIA. Campanya del CEAR. 

• TITULAR. “Ser homosexual es delito en 72 países y en 8 se castiga con pena de 

muerte” de l’Agència EFE. 

• TITULAR. "Me pegaron dos tiros por ser transexual. La sociedad no me aceptó" 

d’Europa Press. 

• FOTOGRAFIA. Campanya d’ACNUR. 

• FOTOGRAFIA. Pancartes amb lemes LGTBI. 

Primera part 

• TEXT DESTACAT. Definció de Refugiat LGTBI segons l’ACNUR. 

• MAPA. Mapa del món sobre penalització de l’homosexualitat. 

Segona part 

• TITULAR. “Asesinan de cinco balazos a transexual que era trabajadora sexual” d’El 

Ojo. 

• TITULAR. “Al menos 369 personas trans asesinadas en los últimos doce meses en el 

mundo, 44 más que en el periodo precedente (y es solo la punta del iceberg)” de 

Dosmanzanas.com. 

• TITULAR. “Sujetos irrumpen en una casa para matar a un miembro de la comunidad 

gay en San Pedro Sula” de La Prensa de Honduras. 

• TITULAR. “El año pasado 109 lesbianas, gays, bisexuales y transexuales fueron 

asesinados en Colombia” de Eltiempo.com. 

Tercera part 

• TEXT DESTACAT. Llei d’asil a Espanya. 

• TITULAR. “Barcelona despunta en l'atenció a refugiats per la seva orientació sexual” 

d’El Periódico. 

Quarta part 

• TITULAR. “Oído en interrogatorio a un refugiado: ‘Pero... ¿hasta qué punto es usted 

gay?’ ” d’El País Semanal. 

• TITULAR. “La UE pide explicaciones por el 'test falométrico', que mide la excitación 

sexual ante contenidos pornográficos” d’El País. 

• FOTOGRAFIA. Campanya d’ACATHI. 

• FOTOGRAFIA. Campanya d’ACNUR a Instagram. 

Cinquena part 

• TITULAR. “Els refugiats LGTBI centren el Pride Barcelona” de La Vanguàrdia. 

• FOTOGRAFIA. Campanya del Pride Barcelona a favor des refugiats LGTBI. 

• VÍDEO. Imatges del Pride. 

• VÍDEO. Manifest del Pride. 
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3.3 Postproducció 

3.3.1. Edició 

D’entrada s’ha de tenir en compte el material audiovisual que es tindrà abans de muntar-lo. 

Aquest consistirà en els vídeos de les cinc entrevistes més les imatges gravades de cada 

personatge fent alguna altra acció, les imatges en vídeo complementàries dels carrers del 

Gaixample, el Centre LGTBI de Barcelona i el centre de Barcelona, a més de les altres imatges 

que no s’han gravat en vídeo i que s’han explicat a l’apartat anterior. 

Primer es farà una visualització de les imatges gravades, més les imatges en vídeo de producció 

externa, i es triaran els talls per posar al reportatge. Per obtenir els talls desitjats es farà servir el 

programa Adobe Premiere CS6. També es farà servir per corregir el color, la lluentor o el 

contrast de les imatges si és necessari, perquè l’aspecte de totes les imatges quedi el més 

uniforme possible. 

Un altre element per editar i crear serà el mapa de la penalització de l’homosexualitat i els dos 

textos destacats, els quals s’editaran amb el programa Adobe After Effects CS6 a partir d’un 

mapa del món en blanc i negre i dels documents dels textos dels quals es vol parlar. 

També caldrà editar i crear les imatges dels titulars que com s’ha explicat a l’apartat anterior, es 

farà amb Adobe Photoshop CS6. 

Finalment s’unirà tot el material editat per a fer el reportatge final amb el programa Adobe 

Premiere CS6 i s’exportarà en format MP4. 

La tria d’aquests tres programes es justifica en el fet que són programes d’edició molt complets 

per a tractar imatges de qualitat i no massa complicats de fer servir, de manera que permeten 

tractar l’edició de molts dels elements del vídeo. A més són programes d’edició molt populars, 

pel qual en cas que sorgís algun dubte amb el seu ús, sigui fàcil resoldre’l amb una cerca 

d’informació a internet.  

El fet d’haver escollit utilitzar l’After Effects i el Photoshop en alguns casos i no utilitzar només 

el Premiere per a tot, és perquè tots dos són programes especialitzats en les animacions i l’edició 

de fotos respectivament. Per tant s’ha vist més adequat crear les animacions i editar les 

fotografies amb aquests programes, ja que disposen de més eines per fer-ho. També cal dir que 

s’ha triat tots els programes de la marca Adobe, ja que això facilitava la compatibilitat de les 

diferents imatges un cop editades i creades. 
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Exemple  del títol 

Exemple  dels apartats 

Exemple  dels cairons 

3.3.2. Rètols 

Per crear els rètols s’utilitzarà el mateix programa que per l’edició del vídeo, l’Adobe Premiere 

CS6. Hi haurà tres tipus de rètols diferents segons la seva funció: el títol, els apartats i els 

cairons. 

En tots tres s’utilitzarà la font Agency FB. S’ha triat aquesta font, ja que es pretén que els rètols 

siguin senzills, perquè el tema del qual es parla és seriós i és més adequat no recarregar-lo amb 

artificis. La senzillesa i la coherència estètica també és la raó per la qual s’ha triat que tots els 

rètols tinguin la mateixa font. També per això tots ells, menys una part del títol, tindran lletres 

de color negre i amb una opacitat del 100%. 

En el cas del títol, aquest té la funció de presentar i 

introduir el reportatge. Apareixerà al principi després de la 

introducció, per revelar finalment el tema del qual es 

parlarà. Per la seva importància, s’ha decidit que sigui un 

rètol destacat, per tant les lletres són grans amb mida de 

97 pt, i tindran una petita ombra grisa perquè es puguin 

veure millor. També cal destacar que la paraula “LGTBI” 

apareixerà igual però amb un color diferent a cada lletra, 

com un Arc de Sant Martí, en referència a la bandera d’aquest col·lectiu. La raó per la qual s’ha 

decidit fer això és per destacar el protagonisme d’aquesta comunitat en l’àmbit de les persones 

refugiades, seguint l’objectiu del reportatge. També cal dir 

que en aquest cas, s’ha trencat una mica la senzillesa en ser 

el rètol més important. 

Els apartats són els rètols amb els títols del les diferents parts 

que ajudaran a distingir les diverses seccions del reportatge. 

En aquest cas les lletres tindran una mida d’entre 77 i 80 pt, 

en funció de la llargada i s’escriurà en minúscula. Igual que 

en el cas del títol també tindran una ombra grisa i estaran en 

negreta. També tindran un punt al final. 

Tant el títol, com els títols dels apartats apareixeran amb la imatge d’una part de la ciutat de 

Barcelona de forma borrosa, per això totes dues tindran una petita ombra de manera que puguin 

ressaltar. 

Finalment, els cairons serviran per presentar els personatges dient-ne el nom i la seva relació 

amb el tema del reportatge. Apareixeran dins un quadrat blanc amb una ratlla negra a sobre, i hi 

sortirà a dalt el nom del personatge amb la lletra de mida 24 pt i a sota el motiu pel qual apareix 

amb una mida de 16 pt. El motiu de posar un quadre 

blanc, és perquè les lletres eren massa petites per poder 

destacar i llegir-les bé. 
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3.3.3. Música 

S’utilitzarà una cançó de producció externa pel reportatge. Es tracta de la cançó “Late Night 

Snack”, de Gunnar Olsen. És una cançó electrònica, dinàmica i sense veu. Es tracta d’una cançó 

sense copyright que per tant es pot fer servir sense pagar drets d’autor. S’ha extret d’Audio 

Library, una plataforma amb canal a Youtube que ofereix música gratuïta per a creadors de 

contingut. 

La melodia apareixerà els 20 segons de la introducció del principi, on apareixeran diverses 

imatges i titulars per presentar el tema, de manera que la música tindrà una funció 

d’acompanyament. També apareixerà al final del vídeo quan surtin els crèdits, de manera que 

també tindrà la funció d’obrir i tancar al reportatge. A més, també se sentirà la mateixa cançó 

durant tot el teaser, tot i que s’abaixarà lleugerament el volum en el moment que apareguin 

declaracions.  

Durant el reportatge no apareixerà la música, ja que en tot moment se sentiran veus, siguin les 

dels personatges o la veu en off, de manera que ja hi haurà prou dinamisme en el so i afegir la 

música el podria fer massa recarregat o pesat. En el cas del teaser, com que no hi haurà veu en 

off, la música serà útil per acompanyar les imatges sense personatges parlant. 

S’ha triat aquesta música, ja que es volia un so dinàmic i modern, per emfatitzar la sensació que 

és un tema d’actualitat, però sense que fos amb un ritme molt ràpid i carregat. És per això que 

s’ha triat una cançó d’un ritme moderat amb una melodia senzilla i amb pocs canvis, i sense veu 

per no desviar massa la intenció. Tampoc es volia una cançó massa lenta, ja que en aparèixer 

tant al principi com en el teaser, té la funció de cridar l’atenció i amb una música que, a més de 

senzilla, fos lenta seria més complicat. 

També s’ha mirat que fos una cançó que no tingués un humor molt animat, però que tampoc 

sonés trista, ja que la idea és tractar un tema seriós, però amb respecte i rigor sense entrar en la 

banalització o el drama.  
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3.4 Pressupost i comercialitzció 

3.4.1. Pressupost 

Per elaborar el pressupost total del reportatge s’ha sumat els costos de tres apartats diferents: 

material tècnic, tasques a retribuir i desplaçaments.  

Material tècnic 

En aquest cas es conta el preu del lloguer de tot l’equip dels rodatges. El lloguer s’ha fet a 

l’empresa Avisual PRO (C/ Sepúlveda 58, 08015 Barcelona). S’ha rodat dos dies, més un últim 

en el qual es rodaran les dues entrevistes que falten en el moment de presentar aquest treball. La 

tarifa aplicada ha estat la de mitja jornada, establerta pel lloguer de materials que es retornen el 

mateix dia. El preu del lloguer de tot el material que s’ha necessitat, explicat al pla de rodatge, 

amb la tarifa de mitja jornada és de 73,50 € que, si es multiplica pels tres, dies farà un total de 

220,50 €.  

Al material de rodatge també cal afegir el micròfon condensador amb el qual es gravarà la veu 

en off, que té un preu de 33 €. 

També cal tenir en compte el preu dels programes d’edició que es faran servir. En aquest cas es 

pagarà un mes de subscripció (el temps que es necessitarà per fer l’edició) per adquirir el 

software Adobe Creative Cloud, on estan disponibles tots els programes que s’utilitzaran. La 

subscripció mensual té un preu de 60,49 €. 

 

 

 

 

Concepte Forma de 

pagament 

Temps d’ús Preu per 

cada ús 

Preu total 

Lloguer Càmera de vídeo 

Panasonic AG-AC8 

AVCCAM, incloses 

bateria i Tarjeta SD 

Lloguer Tres dies 52,50 € (tarifa 

de mitja 

jornada) 

157,50 € 

Lloguer Trípode Manfrotto 

MVH500AH-755CX3 

Lloguer Tres dies 10,50 € (tarifa 

de mitja 

jornada) 

31,50 € 

Lloguer Micròfon de 

corbata AKG-C-417PP 

Lloguer Tres dies 10,50 € (tarifa 

de mitja 

jornada) 

31,50 € 

Micròfon condensador 

Berhinger C-1 USB 

Compra 20 minuts 33,00 € 33,00 € 

Subscripció Mensual 

Adobe Creative Cloud 

Subscripció 1 mes 60,49 € 60,49 € 

Total material tècnic 313,99 € 
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Hores de treball 

Les diferents tasques dutes a terme en l’elaboració del reportatge que s’hauran de retribuir són, 

producció, documentació, gravació, edició, guió, subtitulació i veu en off. 

Per a establir les quantitats de la retribució en el cas de les quatre primeres, s’ha tingut en 

compte la Resolució del 10 d’abril 2017 de la Dirección General de Empleo, publicada al BOE, 

on hi ha publicades les taules salarials corresponents a la retribució mínima que han de rebre els 

diferents treballadors i treballadores de la indústria, segons el Conveni Col·lectiu de la indústria 

de producció audiovisual del 2017 

S’han utilitzat com a referència els salaris de l’apartat “Técnicos en producciones cuya 

explotación primaria sea su difusión por medio de un sistema de televisión”, ja que s’ha 

considerat el més adequat pel tipus de peça. També s’ha considerat com a base el subapartat en 

que s’esmenta el salari per setmana com a referència per retribuir les hores treballades. Contant 

que una setmana serien unes 42 hores de treball, s’ha calculat el preu per hora i s’ha multiplicat 

pel temps dedicat a cada tasca. Per exemple, en el cas de la producció es retribueix 480€ per una 

setmana, això suposaria 11,43 € l’hora. Tenint en compte que s’ha dedicat 35 hores a la 

producció, això suposaria una retribució de 400,50 €. La resta de retribucions en base a l’hora es 

poden consultar a la taula. 

Pel guió s’ha fet servir la mateixa guia però seguint l’Annex 2 del Col·lectiu de guionistes, on 

es fa referència als guions per a produccions fora de l’àmbit del cinema. En aquest cas s’ha 

tingut en compte la tarifa de l’apartat “Producciones únicas o seriadas con presupuesto inferior a 

5.000 € por capítulo o programa” i el salari referent a guionistes de no ficció, que és de 1502,92 

€. Si es té en compte que és una retribució mensual i en el cas del projecte el temps dedicat ha 

estat una setmana, s’ha dividit el preu entre 4 per ajustar-lo a la retribució d’una setmana pel 

qual el salari queda en 375,30 €. 

En el cas de la subtitulació, al no haver una regulació estricta, s’ha utilitzat com a referència les 

tarifes de les empreses de subtitulació Tradusur, Más Traducciones i TraduccionesMFR. En el 

cas de les dues primeres, estableixen una tarifa de 35 € i 42 € respectivament per 10 minuts en el 

cas dels documentals, l’última té una tarifa de 2 € el minut. D’acord a totes aquestes tarifes, i 

tenint en compte que el reportatge durés 15 minuts, s’ha decidit establir una retribució de 35 €. 

Finalment per la veu en off s’ha utilitzat com a referència les tarifes de The Voice Realm, una 

plataforma online per gent que es dedica a la locució i el doblatge de tot el món, que ofereix 

diversos serveis d’assessorament. Tenint en compte que la veu en off sortirà un total aproximat 

de 4 minuts el portal recomana cobrar 259 €, però tenint en compte que es tractarà d’una veu en 

off no professional, s’ha decidit reduir el preu a 80€. 

Tasca Hores Preu per unitat Salari 

Producció 35 11,43 € (per hora) 400,50 € 

Documentació 42 7,54 € (per hora) 316,81 € 

Gravació 13 7,54 € (per hora) 98,02 € 

Edició 30 9 € (per hora) 270 € 

Guió 42 1502,92 € (per mes) 375,30 € 
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Desplaçaments 

Pel total de desplaçaments dins de Barcelona, es considera que una T-10 és suficient. Aquesta 

val 10,20 €. A part cal afegir els bitllets d’anada i tornada de Barcelona a Vilanova del Camí, 

que han costat 12,60 €. 

Concepte Preu 

T-10 d’1 zona 10,20 € 

Bitllet de FGC 2 viatges de 6 

zones 

12,60 € 

Total desplaçaments 22,80 € 

 

Total 

Material tècnic 313,99 € 

Tasques a retribuir 1.585,63 € 

Desplaçaments 22,80 € 

TOTAL 1.922,42 € 

 

  

Subtitulació 15 minuts 

 (de 

vídeo) 

2,30 € (per minut de 

vídeo) 

35 € 

Veu en off 4 minuts 

(de veu) 

22,50 € (per minut) 90 € 

Total salaris per hores de treball 1.585,63 € 
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3.4.2. Possibilitats de comercialització 

Un dels objectius d’aquest reportatge és conscienciar a la població de la problemàtica de les 

persones refugiades LGTBI, per tant es té la intenció de poder emetre aquesta peça en un mitjà o 

plataforma perquè arribi al públic. També és necessari poder donar una sortida comercial al 

reportatge per poder finançar el projecte i recuperar la inversió que s’ha fet en la seva creació. 

Si es té en compte que la llengua principal del reportatge serà el català (i el castellà en cas 

d’alguns entrevistats), s’espera que el públic objectiu conegui aquesta llengua i per tant que es 

trobi en la franja territorial dels països catalans. A més, el fet que s’expliqui els casos de 

persones que viuen a Catalunya, fa més probable que es pugui comercialitzar en mitjans 

catalans, per un tema de proximitat. 

Tot i això també es té planejat buscar algunes formes de donar sortida al reportatge més enllà de 

les disponibles a nivell nacional, com és el cas dels festivals internacionals. Tot parlar-se d’un 

cas que té lloc en un territori determinat, és una problemàtica que té lloc en moltes parts del 

món i que involucra a col·lectius que es troben a tot arreu, com la comunitat LGTBI i les 

persones refugiades. 

Després d’investigar diferents formes per a comercialitzar el reportatge, s’ha optat per quatre 

diferents. 

En el cas dels mitjans informatius, a part del tema de la llengua i el territori, també s’ha tingut 

en compte que emetessin reportatges de producció externa en els seus canals de televisió, ja que 

això pot suposar més possibilitats perquè puguin tenir interès a comprar el reportatge. 

Venda a mitjans televisius 

Una opció seria vendre el reportatge a mitjans audiovisuals. A l’hora de pensar les possibles 

opcions viables, s’ha tingut en compte la proximitat del mitjà i la llengua, com s’ha dit abans, 

però també que emetessin reportatges de producció externa i amb una durada similar. El fet que 

comptin amb productes així, fa més realista el pensar que es pugui vendre aquest reportatge. 

S’ha escollit com a opcions més viables Betevé i La Xarxa. 

Betevé és el canal públic que emet a la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana i que 

forma part de l’empresa pública Informació i Comunicació de Barcelona SA. En aquest cas el 

mitjà s’adapta a les característiques de llengua i de la proximitat, ja que la majoria dels fets 

passen a Barcelona. A més, Betevé emet regularment documentals i reportatges de producció 

externa. Per exemple, actualment té un programa de documentals anomenat Doc’s, els quals 

alguns tenen una durada similar a la del reportatge, fet que faria més factible que aquest canal 

acceptés el projecte. 

La Xarxa és una plataforma multimèdia que proporciona continguts i serveis a més de 200 

ràdios, televisions i mitjans online locals de tot Catalunya. Aquest mitjà també compleix amb 

els criteris de llengua i proximitat. Té diversos programes de televisió i ràdio propis que 

s’emeten en diferents mitjans locals, així com una emissora de ràdio i un canal de televisió 

propis. Molts d’aquests continguts que proporciona als mitjans catalans associats, són 

documentals de producció externa i, molts d’ells, amb una durada similar a la del reportatge. 

Emissió per plataformes audiovisuals online 

Una altra manera de comercialitzar el reportatge seria emetre’l directament a través de 

plataformes online que emeten continguts audiovisuals. 



37 
 

L’opció més adequada seria fer-ho a través de Vimeo. Es tracta d’una xarxa pública a través de 

la qual es poden compartir vídeos sigui de forma gratuïta o en venda a través de Vimeo PRO. És 

una plataforma pensada per a professionals que també ofereix altres serveis com distribució i 

màrqueting, contacte amb altres creadors, informes detallats d’audiència... 

La intenció de mostrar continguts professionals i els serveis que aporta per ajudar en la seva 

comercialització i difusió, és a raó per la qual s’ha pensat en aquesta plataforma com la més 

adequada. 

La subscripció és de pagament i el preu varia en funció del pla. En aquest cas es triaria Vimeo 

PRO, la possibilitat més senzilla que permet comercialitzar els vídeos i que costa 16 € al mes. 

Presentació a festivals 

Una altra opció pel reportatge seria presentar-lo a festivals de cinema. En aquest cas no s’estaria 

venent el documental perquè es publiqués, però sí que s’optaria a la possibilitat que aquest rebés 

premis que permetessin finançar el projecte, així com donar-li més visibilitat per afavorir vendes 

posteriors. 

En aquest cas, a l’hora de buscar festivals on poder presentar el projecte, s’ha tingut en compte 

que aquests comptessin amb categories en les quals el reportatge pogués competir tenint en 

compte les seves característiques, concretament pel que fa a la durada. Per tant, s’ha buscat 

festivals que comptessin amb categories per premiar curts de no ficció o curts documentals. 

També s’ha tingut en compte que alguns d’aquests festivals estiguessin dedicats a una temàtica 

propera al reportatge. 

El reportatge es presentaria amb subtítols en el cas dels festivals internacionals. 

S’ha considerat presentar el reportatge als següents festivals: 

MiradasDoc Festival Internacional de Cine Documental. Es tracta d’un festival de documentals 

d’àmbit internacional que se celebra a Isora, Tenerife. Compta amb categories de curtmetratges 

i també premia amb diverses categories els documentals de temàtica social. Se celebra cada mes 

de juny i la inscripció és gratuïta. 

Festival Gollut. Es tracta d’un festival de cinema compromès, relacionat amb temes socials, 

muntanya, medi ambient. Compta amb la categoria de curts de no ficció. Se celebra a Ribes de 

Fresser al Ripollès, durant el mes d’octubre. 

Festival Internacional de Cinema Gai i Lèsbic de Barcelona. Es tracta d’un festival dedicat 

exclusivament a la temàtica LGTBI. Hi poden participar tan curts de no ficció. Se celebra a 

l’octubre a Barcelona. 

Certamen Internacional de Cortos de Soria. Es tracta d’un festival de curts que se celebra cada 

novembre a Soria. S’hi poden presentar curts documentals, en els quals entraria aquest 

reportatge. La inscripció de l’obra és de 5€. 

DOK LEIPZIG – International Leizpig Festival for Documentary and Animated Film. Es tracta 

d’un festival internacional de documentals i animacions que se celebra a Leizpìg, a Alemanya 

entre finals d’octubre i principis de novembre. Compta amb una categoria de curts pel cas dels 

documentals, en la qual es presentaria el projecte. La taxa d’inscripció és de 40€. 

International Documentary Film Festival Amsterdam. És un festival internacional de 

documentals que se celebra a finals de novembre a Amsterdam, a Holanda. S’hi poden presentar 

curts documentals. 
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També s’ha considerat la opció de publicar el reportatge i després presentar-lo a premis on 

competeixin obres ja publicades. A l’hora de considerar les opcions, s’han tingut en compte els 

mateixos criteris que per triar els festivals esmentats anteriorment. 

Premi Ramon Barnils. Es tracta d’uns premis de periodisme d’investigació. Tal i com indiquen 

a la seva web hi poden optar tota mena de treballs d’investigació en format escrit, audiovisual o 

sonor que hagin estat difosos en algun mitjà de comunicació o plataforma digital dels Països 

Catalans. En relació a la temàtica, s’especifica que han de ser reportatges que tractin “fets 

noticiables rellevants que hagin passat desapercebuts o hagin romàs ocults”, un aspecte amb el 

qual compleix el reportatge. S’atorguen al mes de desembre. 

Premis Comunicació Local de la Diputació de Barcelona. Són uns premis que guardonen 

programes o altres iniciatives periodístiques com per exemple reportatges, emesos en mitjans 

locals de Catalunya. En aquest cas s’hi podria presentar el reportatge en cas que s’emetés en un 

dels dos canals de televisió proposats. S’atorguen a principis d’any. 

Premis Montserrat Roig al periodisme i la comunicació social de Barcelona. Es tracta d’uns 

premis de l’Ajuntament de Barcelona que guardonen aquelles produccions que s’han publicat 

durant l’any, i estan relacionades amb l’àmbit de la comunicació que tracten temes relacionats 

amb el benestar social, la justícia o els drets. El projecte s’inclouria a la categoria de 

“Periodisme social” on hi poden optar els reportatges. S’atorguen a l’abril. 

Subvencions 

Finalment, es podria optar a demanar subvencions per finançar el projecte. Es tractaria de 

participar en concursos que organitzen els organismes públics per recolzar projectes 

audiovisuals, i en alguns casos concrets, projectes relacionats amb la temàtica del reportatge. En 

molts casos, aquestes subvencions no són per projectes que ja s’han realitzat, però tenint en 

compte que aquest projecte no està finalitzat, també es podria a aquestes subvencions.  

Tot i això, cal tenir en compte que si es decidís optar per aquesta via, el projecte s’hauria de 

continuar i finalitzar l’any que ve, doncs les subvencions per treballar durant l’any 2019 ja han 

estat atorgades.  

Les subvencions a les quals es podria optar són les següents: 

Subvencions de l’Institut de Cultura de Barcelona. Segons s’explica al seu portal web són ajuts 

destinats a “projectes culturals que contribueixin a l’enriquiment de l’activitat i el teixit cultural 

de la ciutat de Barcelona”, i depenen d’aquest organisme que a l’hora depèn de la ciutat. El 

reportatge podria encaixar dins aquest objectiu per la temàtica que presenta, i per mostrar fets 

que tenen lloc principalment a Barcelona. Entre les diverses opcions de projectes que hi ha per 

demanar la subvenció, el reportatge entraria al de “Cinema i Audiovisuals”. 

Subvencions per a projectes puntuals de caràcter puntual: artístics, literaris, tecnològics o de 

qualsevol disciplina cultural d’interès per la ciutat. Són subvencions que atorga directament 

l’Ajuntament de Barcelona. Com en el cas anterior, el projecte també és d’interès per la ciutat, 

pel qual es podria optar a aquesta subvenció. A més, tal i com s’indica, es tracta d’un projecte 

puntual i no una producció seriada o amb una duració molt llarga. 

Subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat, de Dones i LGTBI de 

l'any 2019. Són subvencions que atorga directament l’Ajuntament de Barcelona. En aquest cas 

també es tindria en compte la relació de la temàtica del reportatge amb la ciutat, però també 

coincidiria amb la temàtica LGTBI que s’esmenta. 
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Subvencions per a la producció de curtmetratges cinematogràfics. Són subvencions que adjudica 

la Generalitat de Catalunya. Segons s’explica a la seva web, són tant per curtmetratges de ficció, 

com de no ficció, categoria en la qual entraria aquest projecte. 
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4. EL TEASER 

4.1. Teaser 

A més del reportatge, s’ha elaborat un teaser d’aquest que dura gairebé 2 minuts. Aquest tipus 

de peça, té la funció d’introduir el reportatge i donar-lo a conèixer mostrant alguns fragments, 

de manera que es presenti el producte al públic i tingui ganes de veure’l. 

En aquest cas, el teaser és una eina molt útil per comercialitzar el reportatge, ja que mostra una 

idea més clara de com serà el producte que es vol vendre. S’ensenya alguns dels seus moments 

més rellevants perquè els possibles compradors tinguin interès en el tema, sense rebel·lar-ne tot 

el seu contingut. 

Per tant, el teaser del reportatge té la funció d’introduir el tema del qual es vol parlar, i alhora, 

crear-hi un interès pel públic, de manera que cridi l’atenció i la gent vulgui informar-se més 

veient el reportatge. És per això, que els fragments que s’han triat per mostrar són algunes de les 

frases més destacades del reportatge, però en un format molt breu i sense posar totes les parts 

més interessants. La intenció no és satisfer les ganes d’informar-se sobre el tema, sinó que crear 

una curiositat per saber-ne més. 

L’estructura narrativa d’aquest teaser, està feta seguint els objectius que s’han plantejat 

anteriorment. No es mostra el títol ni el tema exacte del reportatge fins al final, sinó que es 

problematitza, se senten frases dures de dos dels testimonis, es veuen titulars per afegir proves 

al relat sobre la problemàtica de la qual es parla, i se sent a l’expert per complementar la 

informació. 

Al principi no es mostren els personatges, sinó que només se sent la seva veu parlant sobre els 

problemes que tenien al seu país. De fons es veuen imatges de Barcelona amb gent caminant. 

Després s’introdueix als personatges que surten en el teaser i se’ls veu explicant perquè van 

decidir marxar del seu país. Aquest primer tros té la intenció que la gent conegui aquesta 

problemàtica arreu del món i empatitzi amb les víctimes. Finalment es mostra el paper que té el 

nostre territori en aquest problema, com a lloc d’acollida per aquestes persones. S’introdueix 

amb un titular i se senten frases amb alguna queixa o crítica sobre la gestió del tema dels 

refugiats LGTBI a Barcelona. 

Aquesta estructura pretén que el vídeo, tot i la seva brevetat, presenti els fets amb un ordre 

cronològic (problema-fugida-arribada), de manera que tot allò que es vol introduir arribi a 

l’espectador de forma clara i ordenada.  

També es busca complir amb un dels objectius que té el reportatge: no centrar-se només en el 

fet que moltes persones LGTBI es troben en una situació de perill als seus països, sinó també 

mostrar la responsabilitat que es té des de Catalunya per ajudar-les i millorar l’acollida. És per 

això que al teaser s’introdueix tant el problema de les persones als seus països, com els que 

tenen aquí un cop arribin. 

Com s’ha explicat a l’apartat “Música”, en tot moment sona una cançó, que és la mateixa que 

sonarà al principi i al final del reportatge. La música dona dinamisme, tot i que es redueix el 

volum en el moment que se senten declaracions i la música queda en segon pla per no desviar 

l’atenció del que s’està dient. 

El teaser té una durada d’1 minut i 44 segons. 

Es pot veure a Vimeo a través del següent link: 

https://vimeo.com/user97894406/review/339955930/0b92ed4d31 

 

https://vimeo.com/user97894406/review/339955930/0b92ed4d31
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4.2. Escaleta del teaser 

Minut Imatge Veu Música Rètol Durada 

00:00 (Fons) Imatge 

fixa d’una 

bandera 

LGTBI 

borrosa 

- Late Night 

Snack – 

Gunnar 

Olson 

(Ampliant-

se) “72 

països tenen 

lleis anti 

LGTBI” 

00:05 

00:05 Gent caminant 

per Plaça 

Universitat 

Jefrin: 

“Recibía 

extorsiones, 

recibía 

amenazas 

diarias” 

(En segon 

pla) Late 

Night Snack 

– Gunnar 

Olson 

- 00:03 

00:08 (Ampliant-se) 

Titular: 

“Sujetos 

irrumpen en 

una casa para 

matar a un 

miembro de la 

comunidad 

gay en San 

Pedro Sula” de 

La Prensa de 

Honduras. 

- Late Night 

Snack – 

Gunnar 

Olson 

- 00:05 

00:13 Gent caminant 

per Plaça 

Universitat 

Alexa: “En 

vez de detener 

al agresor nos 

detenían a 

nosotros” 

(En segon 

pla) Late 

Night Snack 

– Gunnar 

Olson 

- 00:04 

00:17 (Ampliant-se) 

Titular: 

“Asesinan de 

cinco balazos a 

transexual que 

era trabajadora 

sexual” d’El 

Ojo 

- Late Night 

Snack – 

Gunnar 

Olson 

- 00:05 

00:22 Imatges del 

Passeig de 

Gràcia 

Rodrigo: “Si 

la policía no 

me puede 

proteger, si los 

jueces no me 

(En segon 

pla) Late 

Night Snack 

– Gunnar 

Olson 

- 00:09 
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pueden 

proteger, yo 

tengo que 

buscar una 

protección que 

no es de mi 

país” 

00:31 Pla mig del 

Jefrin parlant 

Jefrin: “Lo 

primero que 

me dicen es 

que no hay 

unas leyes que 

me resguarden 

por mi 

procedencia 

sexual o por 

ser gay, y la 

opción que les 

queda es 

decirme que 

me vaya del 

país o me 

podrían 

matar” 

  00:10 

00:41 Pla mig de 

l’Alexa parlant 

Alexa: “No 

me quise 

despedir de 

nadie porque 

corría el 

peligro de que 

pudieran decir 

algo o le 

pasaran 

información a 

alguien” 

(En segon 

pla) Late 

Night Snack 

– Gunnar 

Olson 

 00:10 

00:51 Pla mig del 

Rodrigo 

parlant 

Rodrigo: 

“Nosotros 

atendemos 

gente de 

alrededor de 

37 o 38 países 

diferentes” 

(En segon 

pla) Late 

Night Snack 

– Gunnar 

Olson 

 00:04 

00:55 (Ampliant-se) 

Titular: 

“Barcelona 

despunta en 

l'atenció a 

refugiats per la 

- Late Night 

Snack – 

Gunnar 

Olson 

 00:05 
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seva orientació 

sexual” 

01:00 Pla mig del 

Rodrigo 

parlant 

Rodrigo: “Yo 

creo que en el 

caso de 

España es el 

discurso de la 

foto. España 

no es un país 

que tanga y 

reciba una 

gran cantidad 

de personas 

refugiadas 

(En segon 

pla) Late 

Night Snack 

– Gunnar 

Olson 

 00:10 

01:10 Pla mig de 

l’Alexa parlant 

Alexa: “Sí que 

aquí hay 

discriminación 

por parte de la 

gente. Aunque 

sé que tratan 

de educarlos 

parece que el 

mensaje no 

llega 

suficiente” 

(En segon 

pla) Late 

Night Snack 

– Gunnar 

Olson 

 00:08 

01:18 Pla mig del 

Jefrin parlant 

Jefrin: “Hay 

una larga 

espera de 

plazas, y más 

para nosotros 

por ser gays” 

(En segon 

pla) Late 

Night Snack 

– Gunnar 

Olson 

 00:05 

01:23 Gent caminant 

per Les 

Rambles 

Rodrigo: “Yo 

creo que hace 

falta un 

compromiso 

real de la 

ciutadania” 

(En segon 

pla) Late 

Night Snack 

– Gunnar 

Olson 

 00:04 

01:27 Pla mig del 

Rodrigo 

parlant 

Rodrigo: “Que 

no piensen 

que el 

Ayuntamiento, 

el Estado, la 

Generalitat, 

son los que 

proveen todos 

los fondos 

porque no es 

(En segon 

pla) Late 

Night Snack 

– Gunnar 

Olson 

 00:10 
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cierto”. 

01:37 (Fons) Imatge 

fixa d’una 

bandera 

LGTBI 

borrosa 

- Late Night 

Snack – 

Gunnar 

Olson 

(Ampliant-

se) 

“Refugiats 

LGTBI” 

00:10 
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5. CONCLUSIONS 

Després de passar els últims mesos realitzant aquest treball, puc assegurar que ha estat una gran 

font d’aprenentatge per mi tant a nivell personal com professional. 

Ha estat una oportunitat per conèixer de primera mà totes les parts implicades en la creació d’un 

reportatge de forma autònoma i professional, de valorar i confirmar la certesa de tot allò que he 

après aquests últims anys en el grau i d’afrontar els encerts i errors a l’hora de treballar al món 

de la comunicació. 

Una de les primeres conclusions a les quals vaig arribar és a la dificultat que suposa tractar un 

tema delicat i problemàtic, on les persones protagonistes estan en una situació de vulnerabilitat. 

La cerca de contactes i personatges sempre té una certa dificultat, ja que mai es pot conèixer 

totalment la reacció d’aquests, però considero que en aquest cas ha estat especialment 

complicat. L’existència d’una situació difícil comporta que informar-ne també sigui difícil, ja 

que no tothom en una situació de vulnerabilitat està a la disposició d’aparèixer a un reportatge i 

explicar la seva experiència personal.  

En relació a les organitzacions benèfiques o de drets humans que treballen en aquest àmbit, he 

pogut comprovar que hi ha una gran disposició per proporcionar informació, ja que volen que 

conscienciar a la població i que la gent conegui els problemes de les persones en situacions de 

vulnerabilitat. Tot i això aquesta disposició no és la mateixa quan es busca persones per 

aparèixer al reportatge. D’una banda, hi ha una major reticència a proporcionar testimonis, 

tenint en compte que són persones que depenen de les mateixes organitzacions i per tant tenen 

una actitud més protectora cap a elles. D’altra banda el fet que en molts casos les organitzacions 

hagin d’assumir més responsabilitats de les quals poden abastar, fa que la seva disponibilitat i 

rapidesa de resposta sigui molt menor. 

Un altre aspecte de la realitat que he pogut confirmar i percebre de prop al fer aquest projecte, 

és que per molt dura que sigui la situació d’un col·lectiu, en aquest cas de les persones 

refugiades LGTBI, no garanteix una visibilitat o un gran interès per part dels mitjans. He arribat 

a aquesta conclusió després de comprovar la gran quantitat d’informació que hi ha sobre aquest 

fenomen i el poc tractament en profunditat que s’ha fet als mitjans. 

Després de realitzar aquest projecte he confirmat encara més un aspecte que ja sabia, i és que 

m’he fet encara més conscient de la gran quantitat de feina que implica fer una peça periodística 

de qualitat. S’ha invertit una gran quantitat d’hores per una peça que dura uns 15 minuts, això 

m’ha fet valorar més el temps i la organització a l’hora de treballar. 

En aquest sentit, també m’he adonat de la importància i el valor del treball en equip i la 

dificultat per treballar de forma autònoma i fer una creació jo sola. L’experiència és un repte i 

dona moltes oportunitats d’auto coneixement i superació, però d’altra banda he vist totes les 

mancances que ha suposat treballar en solitari, en relació a si ho hagués fet amb algú altre. No 

només pel fet que he hagut d’invertir més temps, sinó també perquè he vist la utilitat de treballar 

amb persones que es complementin, i que les debilitats d’unes compensin les fortaleses de les 

altres, doncs és més difícil compensar les mancances personals tota sola. 

Seguint amb aquest aspecte, he pogut comprovar de primera mà la dificultat i el treball extra 

que suposa treballar com a freelance en relació a crear una peça treballant per a un mitjà.  

Tot i aquestes dificultats, crec que he pogut adquirir unes eines per treballar de forma autònoma 

que no podria haver desenvolupat d’una altra manera, i el fet de no dependre ni col·laborar amb 

ningú, m’ha proporcionat més llibertat i flexibilitat per treballar a la meva manera. 
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Un altre aspecte que m’ha demostrat aquest treball és que s’ha de vigilar amb les expectatives i 

ser realista. He pogut comprovar que, tot i que el compromís i la motivació a l’hora d’engegar 

un projecte són importants, no són suficients, i que això no fa que el treball estigui exempt de 

dificultats o hi hagi certs límits que s’han d’acceptar. 

A l’hora de treballar també he pogut valorar la importància de fer una bona recerca 

d’informació i partir d’una base de coneixements el més acurada i contrastada possible. Crec 

que hagués estat impossible tractar un tema tan delicat sense tenir els coneixements suficients. 

En aquest sentit he comprovat que tot i que el procés de documentació és llarg i a vegades 

difícil, facilita molt més la feina posteriorment.  

En relació amb això, crec que conèixer millor aquesta realitat, m’ha servit per desenvolupar un 

altre aspecte que he comprovat que és fonamental per tractar aquest tema i, en especial, amb els 

seus testimonis: l’empatia i el respecte. Crec que és imprescindible per escoltar a les persones a 

entrevistar en el moment que t’expliquen una realitat personal molt dura, per saber com tractar 

després aquesta informació sense haver de rebel·lar-ne detalls molt íntims pel simple fet de 

cridar l’atenció i fer-ho d’una forma seriosa. 

Finalment crec que el fet d’afrontar un treball que suposa tanta feina, tractar un tema difícil i 

delicat i alhora fer-ho sola, m’ha servit per prendre consciència i haver d’afrontar moltes 

dificultats, en especial moltes que no m’esperava que fossin tan grans, com la recerca de 

contactes. En aquest sentit crec que m’ha servit per normalitzar el fet que puguin sorgir 

imprevistos, i per tant, m’ha fet comprovar la importància de la previsió i l’organització, de 

manera que es puguin resoldre millor els problemes. 

En resum, crec que aquest treball ha estat una demostració de la complexitat d’informar sobre 

allò que passa al món en especial quan es tracta d’un fet molt dur o bastant ignorat, així com el 

fet que cal una gran dedicació per fer-ho de forma rigorosa i que quedi un producte de qualitat. 
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18_projectes_de_caracter_puntual_.pdf 

 

• Subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat, de Dones i 

LGTBI de l'any 2019. Ajuntament de Barcelona. 

https://ajuntament.barcelona.cat/lgtbi/ca/noticia/sessio-informativa-sobre-la-

convocatoria-general-de-subvencions-de-lajuntament-de-barcelona-per-lany-2019-

linies-dones-i-lgtbi_751342 

 

• Subvencions per a la realització d'activitats en els àmbits de cultura i comunitat, 

educació, esports, igualtat de gènere i polítiques LGTBI, joventut, patrimoni cultural, 

serveis socials i ajuda mútua, solidaritat i cooperació, i salut pública i consum, any 

2019. Ajuntament de Barcelona. http://cido.diba.cat/subvencions/8611409/subvencions-

per-a-la-realitzacio-dactivitats-en-els-ambits-de-cultura-i-comunitat-educacio-esports-

igualtat-de-genere-i-politiques-lgtbi-joventut-patrimoni-cultural-serveis-socials-i-ajuda-

mutua-solidaritat-i-cooperacio-i-salut-publica-i-consum-any-2019-ajuntament-de-

viladecans 

 

https://elpais.com/internacional/2017/05/11/actualidad/1494523579_137443.html
https://elpais.com/politica/2014/12/03/actualidad/1417618639_334895.html
https://elpais.com/diario/2011/05/15/sociedad/1305410404_850215.html
https://www.thevoicerealm.com/voice-over-rates.php
https://www.thevoicerealm.com/voice-over-rates.php
https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/ca/icub/subvencions/convocatoria-general-2019
https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/ca/icub/subvencions/convocatoria-general-2019
https://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/bop_15-06-18_projectes_de_caracter_puntual_.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/bop_15-06-18_projectes_de_caracter_puntual_.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/lgtbi/ca/noticia/sessio-informativa-sobre-la-convocatoria-general-de-subvencions-de-lajuntament-de-barcelona-per-lany-2019-linies-dones-i-lgtbi_751342
https://ajuntament.barcelona.cat/lgtbi/ca/noticia/sessio-informativa-sobre-la-convocatoria-general-de-subvencions-de-lajuntament-de-barcelona-per-lany-2019-linies-dones-i-lgtbi_751342
https://ajuntament.barcelona.cat/lgtbi/ca/noticia/sessio-informativa-sobre-la-convocatoria-general-de-subvencions-de-lajuntament-de-barcelona-per-lany-2019-linies-dones-i-lgtbi_751342
http://cido.diba.cat/subvencions/8611409/subvencions-per-a-la-realitzacio-dactivitats-en-els-ambits-de-cultura-i-comunitat-educacio-esports-igualtat-de-genere-i-politiques-lgtbi-joventut-patrimoni-cultural-serveis-socials-i-ajuda-mutua-solidaritat-i-cooperacio-i-salut-publica-i-consum-any-2019-ajuntament-de-viladecans
http://cido.diba.cat/subvencions/8611409/subvencions-per-a-la-realitzacio-dactivitats-en-els-ambits-de-cultura-i-comunitat-educacio-esports-igualtat-de-genere-i-politiques-lgtbi-joventut-patrimoni-cultural-serveis-socials-i-ajuda-mutua-solidaritat-i-cooperacio-i-salut-publica-i-consum-any-2019-ajuntament-de-viladecans
http://cido.diba.cat/subvencions/8611409/subvencions-per-a-la-realitzacio-dactivitats-en-els-ambits-de-cultura-i-comunitat-educacio-esports-igualtat-de-genere-i-politiques-lgtbi-joventut-patrimoni-cultural-serveis-socials-i-ajuda-mutua-solidaritat-i-cooperacio-i-salut-publica-i-consum-any-2019-ajuntament-de-viladecans
http://cido.diba.cat/subvencions/8611409/subvencions-per-a-la-realitzacio-dactivitats-en-els-ambits-de-cultura-i-comunitat-educacio-esports-igualtat-de-genere-i-politiques-lgtbi-joventut-patrimoni-cultural-serveis-socials-i-ajuda-mutua-solidaritat-i-cooperacio-i-salut-publica-i-consum-any-2019-ajuntament-de-viladecans
http://cido.diba.cat/subvencions/8611409/subvencions-per-a-la-realitzacio-dactivitats-en-els-ambits-de-cultura-i-comunitat-educacio-esports-igualtat-de-genere-i-politiques-lgtbi-joventut-patrimoni-cultural-serveis-socials-i-ajuda-mutua-solidaritat-i-cooperacio-i-salut-publica-i-consum-any-2019-ajuntament-de-viladecans
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• Subvencions per a la producció de curtmetratges cinematogràfics. Generalitat de 

Catalunya. 

 
 

• FAQS DOK LEIPZIG 2019. 62nd International Leipzig festival for documentary and 

animated film. https://www.dok-

leipzig.de/en/dok/einreichung/faq#content_item_218363 

 

• Festival entry regulations 2019. International Documentary Film Festival Amsterdam. 

https://www.idfa.nl/en/info/festival-entry-regulations-2019 

 

• Bases XXI Certamen Internacional de cortos Ciudad de Soria. 

https://www.certamendecortossoria.org/bases/190-bases-2018.html 

 

• Guia ràpida per saber si el teu reportatge podria guanyar el Premi Barnils de 

periodisme d’investigació. Article  Publicat el 14 d’octubre de 2016 a Media.cat. 

https://www.media.cat/2016/10/14/guia-rapida-reportatge-podria-guanyar-premi-

barnils-periodisme-dinvestigacio/ 

 

• 31a edició dels Premis Comunicació Local de la Diputació de Barcelona. Diputació de 

Barcelona. http://comunicaciopublica.cat/31a-edicio-dels-premis-comunicacio-local-de-

la-diputacio-de-barcelona/ 

 

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-produccio-de-

curtmetratges-cinematografics?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c 

https://www.dok-leipzig.de/en/dok/einreichung/faq#content_item_218363
https://www.dok-leipzig.de/en/dok/einreichung/faq#content_item_218363
https://www.idfa.nl/en/info/festival-entry-regulations-2019
https://www.certamendecortossoria.org/bases/190-bases-2018.html
https://www.media.cat/2016/10/14/guia-rapida-reportatge-podria-guanyar-premi-barnils-periodisme-dinvestigacio/
https://www.media.cat/2016/10/14/guia-rapida-reportatge-podria-guanyar-premi-barnils-periodisme-dinvestigacio/
http://comunicaciopublica.cat/31a-edicio-dels-premis-comunicacio-local-de-la-diputacio-de-barcelona/
http://comunicaciopublica.cat/31a-edicio-dels-premis-comunicacio-local-de-la-diputacio-de-barcelona/
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