BASES ESPECÍFIQUES DEL PREMI JOVES CREADORES
CONVOCATÒRIA PER A L’EDICIÓ 2020

L’Associació Promotora del Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison, proveïda
del CIF G62607163, amb domicili al Carrer Sant Pere més Baix 7, codi postal 08003
Barcelona (des d’ara, La Bonne), convoca l’edició de l’any 2020 del Premi Joves Creadores
(des d’ara Premi) destinat a les joves creadores de la ciutat de Barcelona, que es regularan
per les seves Bases Generals i les següents Bases Específiques:

1. Temàtica: “Les nostres cases, les nostres cures”
2. Objectius del Premi en aquesta edició:
• Incentivar la producció i la creació audiovisual de la població jove de dones, lesbianes i trans de
la ciutat.
• Promoure la creació i difusió d’històries fílmiques que visibilitzin la capacitat de resiliència i els
processos d’apoderament protagonitzats per dones, lesbianes i trans en tota la seva diversitat.
• Dignificar les tasques de cures que duem a terme majoritàriament les dones, feines sovint
menystingudes i infravalorades.
• Mostrar el plaer de cuidar i criar. No des de la recerca de reconeixement, sinó sabent-se en la
grandesa de les cures vinculades a la vida.
• Donar a conèixer les situacions precàries de les cuidadores, les treballadores per hores i les
internes.
• Reivindicar l'autocura feminista.
3. Calendari:
• El període d’inscripció dels projectes candidats serà del 14 de setembre al 30 d’octubre de 2020
(ambdós inclosos).
• La fitxa d’inscripció estarà disponible a www.labonne.org/ a partir del 14 de setembre.
• La composició de les cinc persones membres del Jurat s’anunciarà durant el mes d’octubre de
2020.
• La votació de la concessió del Premi es realitzarà durant el mes de novembre de 2020 a partir de
la deliberació de les persones membres del Jurat.
• La proposta guanyadora es donarà a conèixer durant la primera quinzena del mes de desembre
de 2020 en un acte públic que tindrà lloc a La Bonne, on es lliurarà el premi.

4. Calendari de realització de la proposta guanyadora:
• Les persones guanyadores duran a terme una mistress class amb una directora o realitzadora
audiovisual entre els mesos de gener i febrer de 2021 i rebran una dotació económica de 5000
euros per a realitzar el projecte presentat.
• El rodatge del curtmetratge guanyador s’haurà de dur a terme abans de l’1 de març de 2021.
• Les persones guanyadores realitzaran la residència tècnica a la sala de muntatge i a l’estudi de
so de La Bonne durant els mesos de març i abril de 2021.
• La presentació pública del curtmetratge tindrà lloc en el transcurs de l’estiu de 2021 en una sessió
organitzada per l’Ajuntament de Barcelona. La projecció del curt inclourà obligatòriament
subtítols per garantir-ne l’accessibilitat.

Convocatòria que es fa a Barcelona, el 17 de juliol de 2020.

Marta Vergonyós Cabratosa
Presidenta de La Bonne

