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JORNADA
PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL VALENCIANA I CIUTADANIA,
UNA SINERGIA NECESSÀRIA
Data: 17-11-2021
Lloc: Sala Berlanga de la Filmoteca. Edifici Rialto. Pl. Ajuntament
València
Introducció
ACICOM (Associació Ciutadania i Comunicació) te com a missió la millora de la dieta mediàtica i
cultural de la ciutadania valenciana.
Les nostres activitats basculen entre els dos pols: la ciutadania i la comunicació.
L’ús dels audiovisuals com a eina de comunicació i especialment els audiovisuals que aporten
una mirada inquieta sobre la nostra societat, els considerem de vital importància per avançar en
l’empoderament de la ciutadania, creant consciència social dels temes que avui conformen la
nostra realitat social, econòmica, de salut, d’igualtat, etc.
Els audiovisuals han demostrat el seu poder per oferir visions crítiques de la realitat i a la vegada
visibilitat aquelles tesi que supose un punt de vista compromés per millorar la nostra societat,
incloent les agents implicades en eixos canvis.
ACICOM ha vingut col·laborant amb un ample ventall de productores valencianes i especialment
donant a conèixer obres audiovisuals que ens ofereixen eixa mirada inquieta. El Festival Cinema
Ciutadà Compromés, que crearem posteriorment a la realització de mostres i cicles
d’audiovisuals, aplega enguany a la seua setena edició. També des de juny del 2019 hem posat
en marxa el Cine Club: ACCIÓ DOCUMENTAL +, única iniciativa valenciana que projecta de
manera sistemàtica documentals en versió original i subtitulats en català. Els documentals són
tant de procedència internacional mitjançant conveni amb Docs Barcelona com altres,
valencians i espanyols que per la seua temàtica de tipus social permeten realitzar col·loquis i
debats, junt amb la projecció, amb persones rellevants de la societat valenciana que tracten en
la seua vida professional o social temes relacionats amb la temàtica de l’audiovisual. Donem així
visibilitat a persones i organitzacions que dia a dia milloren la nostra societat. Acció Documental
+ ofereix també la trobada de la ciutadania amb les persones que han intervingut en
l’audiovisual.
ACICOM també s’ha implicat col·laborant amb determinades produccions, ajudant a realitzar els
plans de captació de micromecenatge i/o la difusió dels audiovisuals o la seua estrena. El VII
Festival Cinema Ciutadà Compromés ha aconseguit consolidar-se com un referent dels festivals
valencians amb unes característiques singulars: audiovisuals valencians, de mirada compromesa
amb la societat, fomentant la nostra llengua i acostant els audiovisuals a qualsevol indret del
nostre allargat País. Sempre comptant amb la implicació de persones, entitats, i institucions
molt variades.
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No som un Festival de catifa roja; però sí una mostra compromesa i ciutadana molt ambiciosa.
Tenim el Festival més llarg, des del 27 d’octubre, Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual, fins a
la gala de cloenda i lliurament de guardons del 23 de novembre i més enllà (algunes activitats
tindran lloc després de la Gala de Cloenda). 28 localitats diferents on realitzem projeccions i
activitats. 55 sales i espais diferents on actuem. 84 entitats col·laboradores. Més de 80 obres
audiovisuals projectades. Més de 100 sessions programades, i moltes d’elles amb presència i
participació de l’equip que ha realitzat l’audiovisual, i amb el valor afegit dels col·loquis i
reflexions sobre els audiovisuals. També amb una ampla varietat d’activitats
complementàries. Un equip que implica a 68 persones que conformen l’equip del Festival.
https://acicom.org/festival-ccc/
Facilitem la difusió i el coneixement dels audiovisuals produïts per un sector valencià que mostra
un gran dinamisme, tant des del punt de vista industrial i professional, com des de la visió
d’aquelles persones, aficionades, que s'inicien en la utilització de les imatges en moviment com
a via per comunicar, reflexionar, emocionar i en definitiva inquietar, per tractar de millorar la
nostra societat.
Alguns dels audiovisuals que hem ajudat a produir, fomentant el micromecenatge han sigut:
“L’Ovidi, el making of de pel·lícula que mai es va fer” https://www.acicom.org/lovidi-elmaking-of-de-la-pel%C2%B7licula-que-mai-es-va-fer/
“Siete Leguas” https://www.acicom.org/siete-leguas-coneix-aquest-apassionant-projecte-peral-qual-sol%C2%B7licitem-la-teua-ajuda-i-implicacio/
De fet el Festival atorga un guardó a la millor producció audiovisual en la categoria de
micromecenatge
També hem organitzat alguna trobada sobre el tema com la realitzada el 19 de desembre de
2013 Crowdsourcing i micromecenatge a l’audiovisual: La ciutadania valenciana, de
consumidors a productors
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Al llarg de les activitats anteriorment mencionades, han estat nombroses les productores
audiovisuals, incloent també “freelance” que han participat i presentat els seus audiovisuals.
JORNADA:
PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL VALENCIANA I CIUTADANIA, UNA SINERGIA NECESSÀRIA
Descripció: Trobada entre les productores valencianes que han vingut participant en les
diferents edicions del Festival Cinema Ciutadà Compromés aportant els seus treballs i la
ciutadania valenciana organitzada
Objectiu: Oferir un panorama de la situació actual en la qual es troben les productores i les
demandes de les organitzacions socials. Volem generar sinergies, complicitats, aliances i el
foment de les produccions que donen una mirada inquieta sobre la nostra societat. Incloent
l’anàlisi de nous enfocaments tecnològics, de suports, maneres de producció que poden
generar economies d’escala, afavorint sinergies entre l’ecosistema valencià del sector
audiovisual i de ciutadania organitzada.
Conèixer les experiències realitzades fins ara de productes audiovisuals amb mirada ciutadana i
a la vegada explorar possibles innovacions, com la incorporació nous sistemes, promos, sèries,
vídeojocs, col·laboració amb mitjans de comunicació, etc.
Noves formes emergents d'organització són una realitat a Europa. Les cooperatives per exemple
són el present en molts llocs europeus, a França per exemple està normalitzat aquesta manera
d’organització de professionals. Les grans marques productores treballen amb projectes
recolzats per cooperatives.
Els sistemes de micromecenatge, el suport social, les ajudes púbiques, els mitjans públics de
comunicació, els festivals, etc. són essencials en un món de microempreses audiovisuals,
almenys actuant com a capital llavor o facilitant la distribució i difusió. Per altra banda el
moviment associatiu necessita cada dia més l’ús d’eines de comunicació audiovisual per
comunicar les seues preocupacions, la conscienciació de la ciutadania, el despertar inquietuds,
etc.
Volem aconseguir una trobada per conversar sobre aquests temes i esbrinar possibles idees
innovadores

OCTUBRE Centre de Cultura Contemporània (Despatx 202)
C/ Sant Ferran, 2. 46001 VALÈNCIA
Telèfon: 960 722 884
Mòbil: 665 58 53 89

www.acicom.org
www.facebook.com/acicom @acicom_
acicom@acicom.org

PROGRAMA DE LES JORNADES
9:30h. Acreditació i recepció.
9:45h Presentació, inauguració de les Jornades
Jose Luis Moreno, sotsdirector general d’audiovisual de l’IVC.
Pep Llopis, president Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual.
Albert Vicent, cap de projecció social d’À Punt.
Jose Ignacio Pastor, president d’ACICOM.
10:00h Panorama d’audiovisuals valencians amb contingut social.
Productores i entitats realitzen una breu presentació de projectes, amb suport audiovisual,
aportant el seu punt de vista sobre dificultats trobades, solucions adoptades, èxits,
recomanacions, etc.
Responsables de productores audiovisuals, projectes de contingut social.
Carles Miralles, Aire de Cinema. “L’Ovidi, el making of de la pel·lícula que mai es va fer”
Alba Benlloch, La Cosecha Comunicación. L’audiovisual com a eina de transformació social.
Álvaro Olavarría, Productor de "Patches". UKEDOCU UTE, “Samaruc Digital”.
Dani Fabra, Barret Films. “0 responsables”. “Crònica Mèdica”,
Isaak Balaguer, Ama-Gi Producciones, "Lilith”, “Instant Karma”.
Manuel Rosell, Vídeo al Cuadrado, “Missió (im)possible” i “La maleta de Mathausen”.
Vicent Tamarit, “Alfaro, l’art compromés”, “L’horta al costat de casa”.
David Segarra, director dels documentals “No s’apaguen les estreles”, “Per molt que bufe
el vent” i “Savis de l'horta.”
Juli Esteve, Infotelevisió .“Del Montgó a Manhattan”
11:00h Descans.
11:30h Continuen Responsables de productores audiovisuals, projectes de contingut social.
Ruben Fernández, Kalei2copic, “Les Moles”, “Menys Port més ciutat”.
Valentí Figueres, Los sueños de la Hormiga Roja. “La bomba de Carraixet”, “Memòria
Rescatada”.
Fermín Sales. “El Maestrat filmat. Memòria rescatada”, Los Sueños de la Hormiga Roja
Paloma Mora. TV ON , “Sex Syimbols” “En temporada baja” “Valentes”
Ximo Estal, Associació “El Molí” de Quart Les Valls, “Refugis i refugiats”.
Francesc Fenollosa, L’AIFFA, Tirant d’Escolar.
Victoria Pérez, Besafilms, “De peus a Terra”, “Molinos de Viento”.
Oscar Piera Bertomeu, Cooperativa TRESDEU. Projectes “EscolaLab”, “El Piset” i “ L'Squad”.
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12:15h Responsables d’organitzacions socials, projectes audiovisuals
Adrià Caballero Tècnic de CEAR, Codirector de
temporada Baja

”Encontres de l’exili”

Valentes” En

Xurxo Estévez Coordinador Projecte Xara de Ca Revolta.
Elena Belenguer, Paz y Desarrollo, L’audiovisual com a ferramenta de denúncia i
conscienciació
Aleix Pujol, Fundació Horta Sud, “Somos Súper”, “Teixidores”.
Carles López Cerezuela, ACICOM, EduComunicació i Oci Educatiu . Audiovisuals per a
l'educació digital .“Endolla’t pel Clima”, “Valentubers”, “Memòria Ciutadana”.
Manuel Lubary, Vicepresident CAVE-COVA (Confederació Associacions Veïnals Comunitat
Valenciana)
Ruben Pitarch, Coordinador d’activitats Acció Cultural del País Valencià.
Sonia Martin Carrascosa Representant del grup de comunicació de la CVONGD
13:00h El micromecenatge una crossa que ajuda?
Jonàs Sala, fundador de Verkami
13:10h. Innovacions, alternatives, altres formes de producció, sinergies, etc.
Beatriz Olcina, Presidenta de Devaljocs y CEO de Bomnis Games. “My granny Lala and me”
Antonio Mansilla, President de PIAF, Federación de Productores Audiovisuales
Independientes de España.
Dani Fabra, Barret Films. FEVECTA.
13:45. Enfortim l’ecosistema social-audiovisual?
Sinergies entre el sector audiovisual, organitzacions socials, administracions públiques,
mitjans de comunicació, ...
Quines són les principals necessitats audiovisuals del moviment associatiu?
Com es podria fomentar des de les institucions valencianes l’audiovisual de contingut social?
Es podria convocar col·lectivament un concurs de projectes als quals donar-les suport conjunt
amb campanyes de micromecenatge?
Una plataforma de micromecenatge arrelada al País?
Qui podria ser el paper de la CVMC i À Punt?
14:00
Conclusions i Cloenda
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Organitza: ACICOM (Associació Ciutadania i Comunicació)

Amb el suport de l’IVC (Institut Valencià de Cultura)

Col·laboren:
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