
 

 
 

 

 

 

 

BASES PARTICIPACIÓ 

VI BIENNAL INTERNACIONAL DONA I CINEMA 

MUJER Y CINE – WOMAN & FILM 

 

1. OBJECTIU 

En Dona i Cinema ens plantegem la construcció d'un espai viu de creació i recerca 

escènica i social dirigit per dones, fomentant la difusió de les seues iniciatives i 

produccions, promovent la igualtat d'oportunitats en les Arts Escèniques, fomentant la 

desaparició de pràctiques discriminatòries respecte a les dones.  

Per aquesta raó des del 2011 se celebra la Biennal Internacional Dona i Cinema – 

Mujer y Cine – Woman & Film, una setmana dedicada al cinema fet per i per a dones, 

amb exhibició d'una selecció de llargmetratges, curtmetratges, 

documentals, videocreació i animació, realitzats per dones. 

La biennal celebra la seua 6ª edició en gener del 2021.  

 

2. SECCIONES 

1. - LLARGMETRATGE FICCIÓ (mínim 70’) 

2. - LLARGMETRATGE DOCUMENTAL (mínim 45’) 

3. - CURTMETRATGE FICCIÓ (màxim 15’)  

4. - CURTMETRATGE DOCUMENTAL (màxim 30’)  

5. - VIDEOCREACIÓN (màxim 15’)  

6. - ANIMACIÓ (qualsevol durada) 

 

3. ELEGIBILIDAD 

Totes les pel·lícules han de complir les següents normes per a participar en la 

preselecció:  

- Estar dirigides per una o diverses dones de qualsevol país (no s'accepten co-direccions 

amb homes). 

- Estar produïdes a partir de l'1 de gener del 2017. 



 

 
 

  

4. INSCRIPCIÓ 

El termini final de presentació és el 17 de maig de 2020. 

Hi ha diversos terminis d'inscripció associats amb diferents taxes:  

Early-bird > des de 17 de febrer fins al 15 de març 2020  

5€ per a llargmetratges (ficció i documental);  

2€ per a animació i curtmetratges (ficció, documental i videocreació). 

 

Regular > des de 16 de març fins al 19 de abril 17 de maig 2020 

7€ per a llargmetratges (ficció i documental);  

3€ per a animació i curtmetratges (ficció, documental i videocreació) 

 

Final > des de 20 de abril fins al termini de presentació 17 de maig 2020  

10€ per a llargmetratges (ficció i documental);  

5€ per a animació i curtmetratges (ficció, documental i videocreació). 

 

>>A CAUSA DE L'EMERGÈNCIA GLOBAL CAUSADA PEL COVID19, L'ORGANITZACIÓ 

DE LA BIENNAL HA DECIDIT ANUL·LAR LA TAXA FINAL. PEL QUE S'APLICARÀ LA 

TAXA REGULAR FINS Al FINAL DE LA CONVOCATÒRIA EL 17 DE MAIG << 

Les inscripcions es poden realitzar a través de les plataformes Festhome, Movibeta 

(llargmetratges y curtmetratges) i FilmFreeway.  

 

Els treballs l'idioma dels quals no siga l'espanyol, hauran d'estar subtitulats en espanyol o 

anglès per al procés de selecció. 

 

5. TREBALLS SELECCIONATS 

Es notificarà a la persona que va realitzar el registre i informarà de les instruccions per a 

l'enviament de la còpia de projecció (H264, HD Digital). El Biennal comunicarà 

posteriorment si la pel·lícula no va ser seleccionada. 

Per a l'exhibició dels diferents treballs serà necessari enviar per correu electrònic: 

- Stills, Poster i foto de la directora.  

 

- En un únic doc (PDF i Word): Logline (una línia) + sinopsi  

(un parágrafo) + Biofilmografía de la directora (un parágrafo) + fitxa tècnica i artística + 

historial de Festivals. Especificar tipus d'estrena. 

 

- Tràiler (si disponible). 

https://festhome.com/f/2385
http://bit.ly/MovibetaDonaFeature
http://bit.ly/MovibetaDonaShort
https://filmfreeway.com/FestivalInternacionalDonaiCinema


 

 
 

Les despeses de transport del material i la còpia de projecció seran a càrrec de les 

participants. Les còpies no seran retornades i passaran a formar part de l'arxiu de Dona i 

Cinema. 

 

6. VERSIONS 

Totes les còpies de projecció de les pel·lícules seleccionades en les diferents seccions del 

Biennal es presentaran en versió original, i aquelles la llengua original de les quals no siga 

el castellà hauran d'incloure subtítols en aquest idioma i en anglès. En cas de no tenir la 

versió amb els dos subtítols, es requereix una arxiu .srt amb els subtítols o una còpia en 

Word dels diàlegs no incrustats. 

 

7. PROGRAMACIÓ I DRETS D'EXHIBICIÓ 

Durant la celebració del certamen, l'organització es reserva el dret d'exhibir les pel·lícules 

seleccionades en quantes sessions públiques estime convenient. Referent a açò, les 

productores cediran els drets per a l'exhibició pública de les seues pel·lícules durant el 

temps de celebració del Biennal sense cost algun per al mateix. Això inclou mostres i 

projeccions que organitza el festival al llarg de l'any. 

Pel mero fet de participar, qui posseïsca els drets del treball autoritza la lliure reproducció 

d'imatges i inserits (màx. 1 minut) del seu treball en premsa, televisió i publicacions vàries 

durant la promoció del Biennal. 

 

8. JURAT 

Un jurat compost per especialistes en les diferents aèries de l'audiovisual atorgarà 

esments honorífics per a cadascun dels apartats a concurs que es comunicarà durant la 

Gala de Clausura del Biennal.  

La decisió del Jurat és inapel·lable.  

 

9. ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

La participació implica l'acceptació de les presents bases. 

 

10. CONTACTE 

Giovanna Ribes i Deborah Micheletti (Directores)  

mail@donaicinema.es   

TLF: +34 963 349 684 

mailto:mail@donaicinema.es


 

 
 

www.donaicinema.es  

http://www.donaicinema.es/

