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El cicle Calidoscopi cultural 
ens proposa una experiència 
immersiva en el món 
del cinema i de les arts 
audiovisuals durant aquest 
2023. En una completa 
programació apamada entre 
els serveis i equipaments del 
Districte de Sant Andreu, 
així com de la pròpia 
administració local, durant 
els mesos de març, abril, 
maig i juny ens centrarem 
en treballar i analitzar tot el 
potencial cinematogràfic dels 
nostres barris. 

La primera aproximació al Calidoscopi cultural 2023: 
Llums, càmera i acció! serà a través de tres tallers que 
tenen per objectiu la producció d’un curtmetratge produït 
íntegrament al Districte de Sant Andreu, amb una història 
que dialogarà entre el veïnat i els espais dels nostres set 
barris. Els tallers recolliran tot el procés de realització 
d’aquest curtmetratge, amb una proposta formativa de 
guió, una altra de filmació i una altra de muntatge, i el 
producte final serà estrenat en un acte obert al públic per 
a tota la ciutadania de la ciutat i del territori. 

Et ve de gust participar-hi? Et ve de gust aprendre a 
escriure un guió, a realitzar un curtmetratge o a muntar la 
tasca feta per la resta de persones participants? Consulta 
els tallers i les disponibilitats horàries i suma’t al nostre 
equip de creadores i creadors. 

Les formacions que a continuació es detallen tenen una 
durada aproximada de 30 hores i, per deferència amb la 
gent interessada, cada persona només podrà formalitzar 
la seva inscripció en un dels cursos. 

*Tots els tallers són amb inscripció prèvia. Els links per poder 
inscriure’s s’activaran 15 dies abans de l’inici del taller. 

Espais
de residència:
Centre Cívic Bon Pastor 
Pl. Robert Gerhard, 3 
93 314 79 47 
www.barcelona.cat/ccbonpastor 
informacio@ccbonpastor.cat

Centre Cívic Baró de Viver 
C. Quito, 8-10 
93 256 50 97 
www.barcelona.cat/ccbarodeviver 
ccbaroviver@bcn.cat

Centre Cívic Navas 
Ptge. Dr. Torent, 1 
93 349 35 22 
www.ccnavas.cat 
ccnavas@bcn.cat

Carol Rodríguez Colás 
(Cornellà de Llobregat) 
és directora de cinema i 
televisió. Està especialment 
interessada en narrar 
històries sobre la perifèria 
de Barcelona des d’un 
enfocament fresc i 
desestereotipat. 

En el 2021 va estrenar el 
seu primer llargmetratge 
de ficció, Chavalas, en la 
secció oficial del Festival de 
Màlaga. Allà va obtenir la 
Biznaga de Plata Premi del 
Públic, Premi millor Òpera 
Prima ASECAN, Premi millor 
pel·lícula Movistar+ i va 
ser nominada com a millor 
directora novell en els 
Goya 2022. 

Durant el 2020 va realitzar i 
escriure el curtmetratge de 
ficció La vella lluita, produït 
per Mälmo Pictures i Alba 
Sotorra SL, candidata als 
Premis Gaudí 2021, Menció 
honorífica del jurat en 
Femcine i premi del públic 
del Festival la Gran Pantalla. 

En 2019 va escriure i dirigir 
la sèrie Bany compartit, una 
sitcom produïda per RTVE. 
Al llarg de la seva carrera, 
també ha escrit i dirigit 
documentals com Raval, 
plan de huída per a TV3 
i desenes de 
curtmetratges 
de ficció. 

La nostra 
comissària:
Carol Rodríguez

Apunta’t al procés
creatiu per escriure, rodar
i muntar un curtmetratge.

Llums, 
càmera
i acció!

#Calidoscopi23

Comissariat per 
Carol Rodríguez

@districtesantandreu

@BCN_SantAndreu

Districte de Sant Andreu

barcelona.cat/santandreu



Filmació 
Raquel Barrera i
Ingride Santos

Guió 
cinematogràfic
Marina Rodríguez

Muntatge
Aleix Fernández

Raquel Barrera

Ingride Santos

Marina Rodríguez Aleix Fernández

Horari: Dissabtes 15, 22 i 29 d’abril i 6 
de maig, de 10 a 14 h. Les dues últimes 
sessions tindran una durada més 
extensa, de 10 a 16 h. 

Lloc: Centre Cívic Bon Pastor (Pl. 
Robert Gerhard, 3). Metro L9 i L10, 
parada Bon Pastor. 

Horari: 13, 15, 20, 22, 27 i 29 de març 
i 11 i 12 d’abril, de 17.30 a 20 h.

Lloc: Centre Cívic Baró de Viver 
(C. Quito, 8-10). Metro L1, parada 
Baró de Viver.

Horari: Dimarts 9, 16, 23 i 30 de maig i 
divendres 12, 19, 26 de maig i 2 de juny, 
de 18 h a 20.30 h.

Lloc: Centre Cívic Navas (Ptge. 
Dr. Torent, 1). Metro L1, parada Navas. 

Inscripcions a partir del 17 d’abril: 

Inscripcions a partir del 31 de març:

Inscripcions a partir de l’1 de març:

En aquest taller traslladarem el 
guió al procés de filmació amb 
el corresponent càsting d’actors 
i actrius i amb tota la tasca de 
localització i gravació necessària 
per obtenir els plans del nostre 
curtmetratge. Durant quatre 
dissabtes al matí, plasmarem la 
història que ens llegaran els i les 
guionistes i crearem els diferents 
rols d’un equip audiovisual per fer 
realitat la creació audiovisual de 
mà de les dues talleristes.

Si t’agrada el cinema i vols formar 
part d’un rodatge, no dubtis en 
apuntar-te a aquest taller!

En aquest taller aprendrem a 
escriure un guió que narrarà 
una història de temàtica lliure i 
ambientada en els set barris del 
Districte de Sant Andreu. Volem 
explicar-nos des de la proximitat 
i amb un procés de creació lliure 
que després serà portat a la gran 
pantalla pels equips de direcció i 
de muntatge.

Si t’agrada escriure i vols formar 
part d’aquest equip de guionistes, 
apunta’t al taller i forma part de 
l’experiència cinematogràfica del 
Calidoscopi cultural 2023!

En el tercer i últim taller 
recollirem tot el material que 
hauran gravat els i les participants 
en el taller de direcció i li donarem 
forma a través de l’aprenentatge 
en les diferents tècniques d’edició 
audiovisual. Disposarem d’un 
equip especialitzat per treballar 
en la peça final que serà estrenada 
per a tot el públic, fent que cada 
detall quedi perfectament encaixat 
i llest per a exhibir com qualsevol 
altre curtmetratge audiovisual 
professional.

Si t’agrada el cinema i vols 
aprendre com es munta un 
contingut audiovisual, aquest 
és el teu taller! 

Directora i documentalista freelance, va 
cursar Comunicació Audiovisual en la UAB 
i Direcció Cinematogràfica en el Centre 
d’Estudis Cinematogràfics de Catalunya. 
El seu primer llargmetratge documental, 
Camino a Bollywood, es va estrenar el 
Festival de Sitges en 2006. El curtmetratge 
La segona primera cita va tindre recorregut 
per festivals internacionals de cinema 
LGTBI+. El documental La niña del gancho 
(2017), disponible en Filmin, reivindica la 
figura de la pionera del bàsquet Encarna 
Hernández. En 2022 ha codirigit i coescrit 
la webserie de ficció Lisa (finalista en el 
Pilot’s Showcase de Serializados Fest) i el 
curtmetratge Pineda’92 (Festival D’A, Secció 
Oficial MIDBO 22). Actualment, treballa en 
L’home més pacífic del món. 

Ingride Santos va obtenir el seu grau en 
Producció Cinematogràfica a l’ESCAC. 
Després d’una dècada de dedicació a la 
producció, l’any 2014 va prendre un nou 
camí profesional dirigint publicitat. Els 
seus anuncis han rebut reconeixements en 
importants festivals de publicitat com El 
Sol de Donosti, Cannes i els Clio Awards 
de Nova York. El 2020 va estrenar el seu 
primer curtmetratge titulat Beef, produït 
per Isabel Coixet, que va resultar aclamat 
per la crítica i el públic al festival Seminci. 
Beef va guanyar el premi HBO a Millor 
Curtmetratge Iberoamericà al Miami Film 
Festival i va ser finalista en els premis Goya 
2021. Actualment està treballant en el guió 
del seu primer llargmetratge. 

Guionista, escriptora i creative copywriter, 
Marina ha estat Resident a L’Acadèmia de 
les Arts i les Ciències Cinematogràfiques 
d’Espanya amb el seu segon llargmetratge 
The gang, que prepara amb Fasten Films. 
Anteriorment, va ser la guionista de 
Chavalas, Millor òpera prima al Festival 
de Màlaga, amb nominacions als Premis 
Goya, Feroz, Gaudí i millor guió pel Cercle 
d’Escriptors Cinematogràfics d’Espanya. 
Ha co-escrit La vella lluita (Candidata als 
Premis Gaudí), la sèrie per a TVE Catalunya 
Bany compartit, diversos documentals i  
ha publicat articles a Vice, Viola, Código 
Nuevo o llibres experimentals com “Murió 
de un ataque de un infarto al corazón”. 

Aleix Fernández és muntador de cinema 
i publicitat. Després d’estudiar cinema 
documental i direcció de fotografia a 
l’ESCAC se centra professionalment en 
la postproducció audiovisual, treballant 
tant el muntatge com l’animació 2D i 3D. 
Ha treballat amb directors com Diana 
Toucedo, Eva Murgui, Agustí Vila, Álvaro 
Gurrea i Ju Anqi,  i per a marques com 
Estrella Damm, Decathlon, Puig i Etnia 
Barcelona, entre altres. Esporàdicament 
també compon música, havent arribat 
a presentar al Sundance Film Festival el 
curt Adalamadrina del qual va realitzar 
la banda sonora. Ha estat docent a 
l’ESCAC i a l’Escola Pia.


