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BUSQUEM CURTMETRATGES! 

 

La 2a mostra de cinema RESISTÈNCIES es celebrarà del 21 al 24 de gener de 

2021 al cinema okupat La Cinètika, a Sant Andreu de Palomar. Una de les novetats 

d’aquesta edició serà un programa especial de curtmetratges. Si vols 

presentar-hi el teu, llegeix atentament aquestes bases i participa! Has de tenir en 

compte que: 

 

• El fil argumental de la mostra RESISTÈNCIES són les seves protagonistes: 

individus i comunitats en defensa de les seves llars, ciutats, territoris i 

formes de vida. 

• El curt pot ser documental o d’animació. 

• Ha de tenir una durada màxima de 12 minuts. 

• Es valorarà positivament: 

- que sigui el més actual possible, o bé encara no s’hagi estrenat. 

- que l’autoria del curtmetratge sigui col·lectiva. 

- que la seva llicència sigui lliure o semilliure (creative commons). 

 

Si vols participar-hi, envia’ns un correu a resistencies@riseup.net abans del 7 

de desembre del 2020 amb la següent informació: 

 

1. Enllaç de visionat del curtmetratge (amb contrasenya si cal) o enllaç de 

descàrrega. 

 

2. Fitxa tècnica: gènere, durada, autoria i equip tècnic, any de producció, 

tipus de llicència i sinopsi. 

 

Si el teu curtmetratge és sel·leccionat, et demanarem que ens enviïs, per la mateixa via, 

l’arxiu en la màxima qualitat disponible. 
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• Els treballs sel·leccionats seran programats a la 2a mostra de cinema 

RESISTÈNCIES, el gener de 2021. 

 

• Posteriorment, i durant 3 mesos, es projectaran de manera rotativa abans de 

les sessions de cinema habituals de La Cinètika els dilluns, dijous i divendres.  

 

• La primavera-estiu de 2021 seran inclosos en una sessió específica de cinema a 

la fresca al Jardí de la Julieta, un espai verd okupat al cor de Sant Andreu (c/ 

Ignasi Iglesias 42) per aturar un projecte immobiliari especulatiu. 

 

L’entrada a totes les projeccions de la mostra (com a totes les activitats de La Cinètika 

i del Jardí de la Julieta) és lliure, i s’hi aplica el sistema de taquillatge invers: els 

espectadors, en sortir, fan l’aportació econòmica que consideren adequada. Tots els 

beneficis aniran destinats a causes antirepressives com el Sindicat d’Habitatge de Sant 

Andreu. 

 

Esperem poder veure el teu curt aviat! 

 

 

 

 

 

info: resistencies.noblogs.org 

contacte: resistencies@riseup.net 

twitter: @ResistenciesM 

 


