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0. PRESENTACIÓ 

 

 Aprofitant el desenvolupament social i cultural que està vivint la ciutat de Terrassa 

juntament amb el fenomen de la globalització, que fomenta la diversitat cultural en els àmbits 

locals, es vol presentar la següent iniciativa cultural, la creació d’un Festival de Cinema Asiàtic a la 

ciutat de Terrassa, província de Barcelona.  

 

 La primera edició del festival es desenvoluparia entre els dies 16 i 18 de Setembre del 2011, 

essent per la ciutat una introducció a la cultura asiàtica, que és quelcom que ens sembla molt llunyà, 

però que avui en dia és present en la nostra vida quotidiana de diverses maneres, ja sigui per la 

immigració, la gastronomia o mitjançant Internet i les noves tecnologies de la comunicació. Així 

doncs, el projecte té la finalitat bàsica de fomentar el coneixement de la cultura asiàtica i apropar 

aquesta cultura mil·lenària al terme municipal de Terrassa utilitzant com a suport les arts 

audiovisuals.  

 

 Creiem que aquest projecte pot ser molt interessant i beneficiós, tant pel desenvolupament 

cultural com social de la ciutat de Terrassa, tenint en compte el context i les oportunitats que 

aquesta ciutat ofereix. Per tant, aquest projecte es suma a totes aquelles iniciatives que, utilitzant la 

cultura com a mitjà, busquen la comprensió i respecte entre les cultures. 

 

 Així doncs, en el següent document volem presentar el nostre projecte per a crear la primera 

edició del Festival de Cinema Asiàtic de Terrassa, que esperem sigui el primer festival d’un seguit 

de esdeveniments culturals a la ciutat de Terrassa.  
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1. LES BASES DEL PROJECTE 

 

1.1. Finalitats: 

 

 En primer lloc i com a finalitat fonamental del projecte es vol difondre i fomentar la 

cultura asiàtica, en aquest cas mitjançant el suport audiovisual, a l’àmbit municipal de Terrassa. La 

cultura asiàtica és una gran desconeguda per la majoria de la població catalana, sobretot en àmbits 

locals on el contacte més directa amb el món asiàtic és a través dels restaurants xinesos o les 

noticies sobre immigrants xinesos que arriben al nostre país. El 30% de la població asiàtica a 

Catalunya es concentra a Barcelona, com és lògic, i bàsicament es tracta d’immigrants d’origen 

xinès. A diferència del que es sol pensar sobre els xinesos, aquesta és una comunitat que es dispersa 

molt i es reparteix per tot el territori català. Concretament a Terrassa hi ha un total de 727 xinesos 

empadronats, que signifiquen el 1,5 % de la població xinesa a Catalunya, i aquesta proporció 

augmenta cada dia. Tot i que Terrassa encara no està considerada un punt destacat d’immigració 

asiàtica, les oportunitats i serveis que ofereix la ciutat la converteixen en un reclam. Mitjançant 

projectes com el que presentem es dóna l’oportunitat de conèixer més sobre una cultura mil·lenària, 

amb el seu propi imaginari cultural, totalment diferent del nostre, que cada dia es fa més patent a 

Terrassa. 

 

 La intenció d’aquest projecte, més enllà de l’aproximació de la cultura asiàtica concretament 

a la ciutat de Terrassa i a la població catalana en general, és fomentar la diversitat cultural 

descentralitzant l’oferta cultural de la capital cap a altres territoris. Sovint aquesta mena 

d’iniciatives interculturals només es poden trobar a grans ciutats com Barcelona, perquè són punts 

de trobada de moltes cultures diferents, però cada cop més és a les poblacions perifèriques on es 

produeix aquest contacte, encara que sovint no hi hagi els mateixos serveis per a establir un 

contacte positiu entre comunitats. Així doncs, tenim la necessitat d’adaptar la nostra societat a la 

diversitat, a la diferència i a noves formes de convivència diferents de les actualment vigents. El 

fenomen de la globalització que ens ha tocat viure al s. XXI crea una societat heterogènia i diversa, 

però en la que és molt difícil evitar l’aparició de contradiccions, confrontacions i fins i tot 

conflictes. Mitjançant iniciatives culturals com la que presentem és possible construir dia a dia una 

bona convivència ciutadana entre autòctons i immigrants a través de la mútua comprensió. 
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 Creiem molt oportú utilitzar les arts audiovisuals, en aquest cas el cinema, degut a les 

oportunitats que Terrassa ofereix respecte al món audiovisual. Des del 2004 l’Ajuntament de 

Terrassa està impulsant el projecte “Terrassa Ciutat Audiovisual” a partir de la creació del Parc 

Audiovisual de Catalunya a l’antic Hospital del Tòrax, situat a les afores de la ciutat. Aquest parc 

audiovisual és un dels complexos industrials de producció audiovisual més destacats d’Espanya i 

del sud d’Europa, que juntament amb l’Escola Superior de Cinema i Audiovisual de Catalunya 

(ESCAC) converteix a Terrassa en un lloc de referència per a la producció i difusió de les arts 

audiovisuals. El cinema és una molt bona eina per arribar a tots els públics, sobretot a aquelles 

persones que no tenen coneixement previs sobre la cultura asiàtica. Així doncs, sabem que el 

projecte encaixa a la perfecció amb la voluntat de fomentar les arts audiovisuals al municipi de 

Terrassa, sensibilitzant al públic davant un cinema divers i multicultural.  

 

 Així doncs, els objectius que persegueix la creació d’aquest projecte per ordre 

d’importància, són: 

- Fomentar la cultura asiàtica a la ciutat de Terrassa. 

- Fomentar la diversitat i el terrassa com a ciutat cosmopolita i descentralitzar l’oferta cultural. 

- Fomentar les arts audiovisuals al municipi. 

 

1.2. Dinàmica Territorial:  

 

 La ciutat de Terrassa pertany al Vallès Occidental, comarca de la qual comparteix capitalitat 

juntament amb Sabadell. La seva ubicació pròxima a Barcelona fa que la seva població sigui d’un 

total de 213.000 habitants aproximadament, convertint-la en la quarta ciutat més poblada de 

Catalunya. El 93 % de la població entén el català, però només el 5% el pot escriure. La renda bruta 

familiar disponible per càpita és de 15,1 milers d’euros i la taxa d’atur es situa al 17,54 %. 

L’ocupació es centra en el sector dels serveis.  

 

 Per la seva història i desenvolupament econòmic, Terrassa sempre ha estat un municipi 

lligat a la indústria, sobretot al sector tèxtil, fet que convertia la ciutat en un punt important 

d’immigració, en un primer moment d’origen nacional. Actualment, tot i que la indústria encara és 

potent, destaca el seu desenvolupament en el sector serveis. La seva proximitat amb Barcelona i el 

desenvolupament social i econòmic de la ciutat segueix atraient a un gran nombre d’immigrants, 
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entre els quals trobem tota mena de nacionalitats, convertint a Terrassa en una ciutat cada dia més 

plural i diversa. Del total d’immigrants a Terrassa, el 55% són d’origen marroquí, el 29% de 

Llatinoamèrica, el 9% de països europeus i només un 7% de la resta del món. Pel que fa 

concretament a la població asiàtica, destaca la població d’origen xinès, que en els darrers anys ha 

augmentat molt. Pel que fa a la immigració d’origen asiàtic, on destaquen la comunitat xinesa, 

segons dades estadístiques del 2010, a Terrassa resideixen al voltant de 800 xinesos, que signifiquen 

el 1,5% de la població xinesa a Catalunya. Darrera de municipis com Badalona, Mataró i 

recentment Olot, que acumulen grans xifres d’immigrants xinesos, trobem Terrassa, com a centre 

industrial i de serveis en vies de creixement que reclama mà d’obra. Terrassa, és una ciutat 

acostumada a la immigració pel seu passat industrial, així que és un municipi que acull amb facilitat 

la diversitat cultural.  

 

 Pel que fa a l’àmbit cultural, Terrassa és un municipi que compte amb un ric patrimoni 

cultural, natural i artístic, però que durant molts anys ha estat a l’ombra de l’oferta turística que 

oferia l’àrea metropolitana de Barcelona. Així doncs, en l’última dècada, l’Ajuntament de Terrassa 

ha dut a terme una renovació pel que fa a la promoció cultural de la ciutat, intentant situar Terrassa 

en el mapa cultural i turístic de Catalunya i d’Europa, mitjançant la revalorització del patrimoni 

municipal i millorant els serveis a la ciutat. Ha estat a partir de la difusió del patrimoni medieval i 

modernista de la ciutat i gràcies a esdeveniments culturals com el Festival de Jazz o la recent 

creació del Parc Audiovisual, que Terrassa mica en mica comença a destacar en l’àmbit cultural tant 

a nivell nacional com internacional. Pel que fa al transport, Terrassa disposa d’una gran varietat de 

mitjans de transport públic i privat que la converteixen en una ciutat molt accessible.  

 

 Així doncs, els elements del territori en el qual es vol desenvolupar el Festival de Cinema 

Asiàtic que fan de la ciutat de Terrassa un lloc diferent també són una oportunitat per l’èxit del 

projecte, i són els següents: 

 

● Es tracta d’un municipi molt gran, però marginat dins l’àmbit cultural. 

● Molt bones comunicacions amb Barcelona i les seves rodalies.  

● Creixent població immigrant d’origen asiàtic. 

● Interès per part de la ciutat de potenciar les arts audiovisuals i la cultura en general. 

● Infraestructures necessàries per a dur a terme el projecte. 
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1.3. Dinàmica Sectorial: 

 

 El present projecte es troba dins de dos sectors diferents entre ells, però fàcilment 

combinables. En primer lloc el projecte pertany al sector de les arts audiovisuals, concretament dins 

de la cinematografia. En segon lloc, però no menys important, el projecte també és pot emmarcar 

dins l’àmbit de la diversitat cultural: 

 

1) Arts Audiovisuals: 

 

 Com a instrument per a narrar històries o esdeveniments, el cinema sens dubte és el setè art. 

Actualment és molt difícil definir que és el cinema i quines són les seves característiques, ja que la 

diversitat de pel·lícules i la llibertat creativa són molt grans. El que s’hi que sabem amb seguretat és 

que les imatges provoquen emocions i reaccions intel·lectuals a l’espectador, per tant, el cinema és 

una de les maneres més simples i directes de connectar amb el públic i transmetre-li idees. En 

l’actualitat, degut al desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació, podem 

assegurar que val més una imatge que mil paraules. Així doncs, el cinema es converteix en el mitjà 

més assequible i directa per connectar amb el gran públic.  

 

 Dins del cinema, tenim el subsector d’activitat del cinema asiàtic, on trobem una gran 

varietat d’indústries cinematogràfiques de diferents nacionalitats, que difícilment tenen més en 

comú que el fet de pertànyer al mateix continent. Tot i així, quan parlem de cinema asiàtic, 

bàsicament, estem referint-nos al cinema xinès, japonès, coreà, del sud est asiàtic i Índia, que és on 

destaquen les indústries cinematogràfiques més importants, com seria el Bollywood de la Índia o la 

indústria de pel·lícules d’arts marcials de Hong Kong als anys 70, entre d’altres. En general, es 

considera que l’època daurada del cinema asiàtic comença després de la Segona Guerra Mundial, a 

la dècada dels 40, sent posteriorment, a partir dels anys 60, que el cinema asiàtic aconsegueix el 

reconeixement que té avui en dia, amb directors tan coneguts com Zhang Yimou o Akira Kurosawa, 

per nombrar dues figures emblemàtiques del cinema xinès i japonès respectivament. Hi va haver un 

abans i un després en el cinema asiàtic amb la presentació de la pel·lícula Tigre y Dragón (1999). 

Aquesta producció multinacional, dirigida per Ang Lee, tot i ser criticada per estar occidentalitzada, 

va obrir les portes del cinema asiàtic a tot el món. A partir d’aleshores hi ha hagut altres 

produccions multinacionals d’un èxit semblant dirigides per directors consagrats, però que mai 
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havien tingut la possibilitat de ser exhibits davant el gran públic, competint amb les 

superproduccions de Hollywood.  

 

 Reconeixent la importància del cinema en general i del cinema asiàtic en particular, i degut a 

la escassa distribució que té el cinema asiàtic al nostre país, és molt interessant acostar aquest 

cinema, tant al públic de Terrassa com a tots aquells espectadors que vulguin participar en el 

festival, ja que, com hem dit, el cinema és una molt bona eina per aconseguir que el públic s’acosti 

a la cultura asiàtica i que aquesta s’acosti al nostre país. 

 

2) Diversitat Cultural: 

 

 Està sobradament comprovat que la cultura ofereix la possibilitat de difondre idees i valors 

positius sobre la ciutadania, ja que mitjançant quelcom tangible es transmeten idees intangibles. 

Així doncs, mitjançant les arts audiovisuals, concretament el cinema, el nostre projecte pretén fer 

que els nostre públic i per proximitat la població de Terrassa aprenguin a respectar i valorar altres 

cultures, en aquest cas la cultura asiàtica. Avui en dia, davant la creixent onada d’immigració 

d’arreu del món i la cultura de la globalització, hem d’estar oberts a altres maneres d’entendre el 

món per a fer possible una millor convivència i millorar la nostra qualitat de vida. 

 

 Fent referència al sector de la diversitat cultural cal dir que l’Ajuntament de Terrassa està 

promovent molts projectes dins l’àmbit social i de participació. Un d’ells és el “Pla per a la Gestió 

de la Immigració, la Diversitat i la Convivència de Terrassa” (PGID), elaborat l’any 2003 davant el 

fenomen creixent de les noves immigracions. El pla estableix els compromisos concrets que han de 

facilitar tant la integració de les persones nouvingudes, com la comprensió d’aquest fet per part del 

conjunt de la ciutadania. Per altra banda, també hi ha projectes destinats a la difusió de les cultures 

que es troben dins el municipi de Terrassa, com la “Mostra de la Diversitat Cultural de Terrassa”, 

esdeveniment celebrat per onzena vegada entre el 18 i 20 de Març del 2011, on es presentaven 

petites mostres de totes les cultures presents a la ciutat, tant de diferents parts del Estat espanyol, 

com d’altres països de on provenen part dels ciutadans de Terrassa. La comissió organitzadora 

d’aquesta mostra són l’Ajuntament de Terrassa, la Diputació de Barcelona i les associacions de 

veïns de la ciutat.  
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1.4. Emmarcament en el context d’altres polítiques: 

 

 Considerem que aquest projecte és totalment viable a la ciutat de Terrassa, ja que encaixa a 

la perfecció en el conjunt d’actuacions que es volen dur a terme en l’àmbit cultural dins el municipi. 

Si tenim en compte el context d’altres polítiques culturals iniciativa de l’Ajuntament de Terrassa, 

veurem que hi ha iniciatives i projectes que es relacionen amb el nostre projecte. 

 

 Un dels programes culturals existents dins el terme municipal de Terrassa que val la pena 

destacar és el projecte “Terrassa Ciutat Audiovisual”. Aquests projecte s’ha iniciat a partir de la 

creació del Parc Audiovisual de l’Hospital del Tòrax de Terrassa. Des de mitjans del 2004, la 

Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Terrassa han impulsat la creació del Parc Audiovisual 

de Catalunya, un dels més destacats complexes industrials de producció audiovisual del país i del 

sud d’Europa. L’objectiu d’ambdues administracions públiques és posar a disposició del sector 

audiovisual un conjunt d’instal·lacions de producció, plantejades des del punt de vista dels 

interessos públics, però seguint uns criteris de gestió propis de qualsevol complex d’aquestes 

característiques. La finalitat última del parc audiovisual és impulsar la producció audiovisual a 

nivell nacional, amb tot el que implica com la projecció de nous talents, augment de l’ocupació en 

el sector, la innovació audiovisual, etc. El projecte “Terrassa Ciutat Audiovisual” s’estructura a 

nivell local en tres grans eixos estratègics, com són oferir una amplia oferta de formació teòrica i 

pràctica dins el sector audiovisual, acollir festivals, fires i mercats, i proporcionar una oferta lúdica, 

recreativa i divulgativa pel gran públic.  

 

 Per altra banda, fent referència al sector de la diversitat cultural, com ja hem dit en el capítol 

anterior, l’Ajuntament de Terrassa també està promovent projectes dins l’àmbit social i de 

participació com el “Pla per a la Gestió de la Immigració, la Diversitat i la Convivència de 

Terrassa” (PGID), elaborat l’any 2003 davant el fenomen creixent de les noves immigracions. A 

més, dins dels projectes de l’Ajuntament dedicats a aquest àmbit social i participatiu, trobem també 

el Festival Internacional de Cinema Gai i Lèsbic, que es celebra el 18 i 19 d’Octubre al Cinema 

Catalunya, a Terrassa, com a subseu del Festival Internacional de Cinema Gai Lèsbic de Barcelona. 

Així doncs, el projecte que presentem encaixaria a la perfecció dins els plans generals de promoció i 

desenvolupament de la ciutat. 
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1.5. Origen i Antecedents: 

 

 L’idea de crear un Festival de Cinema Asiàtic al municipi de Terrassa té el seu origen en una 

proposta professional per part de la nostre organització, responent a una demanda creixent del 

públic, que mica en mica, s’interessa per les creacions artístiques i audiovisuals internacionals, 

agafant un paper destacat la cultura asiàtica. A més, el present projecta significaria una continuació 

de projectes anteriors amb una molt bona acollida per part del públic català, com va ser el Barcelona 

Asian Film Festival (BAFF). Aquest festival especialitzat en cinema asiàtic, el primer organitzat a 

Espanya, es pot considerar l’antecedent directa del que serà el Festival de Cinema Asiàtic de 

Terrassa.  

 

 El BAFF va iniciar-se l’any 1999 com un festival de cinema que volia presentar el millor 

cinema asiàtic d’autor i atraure una de les audiències més entusiastes i nombrosa de la ciutat de 

Barcelona. El festival s’ha celebrat anualment durant 12 anys, sent la seva dotzena edició l’última, 

ja que l’entitat organitzadora del festival, “100.000 Retinas” es va dissoldre per múltiples raons, 

segons apunta el seu fundador i director Carles Rodríguez Ríos, sent una d’elles la falta de 

subvencions i la disminució del patrocini al ser una iniciativa privada i independent de 

l’administració pública . Durant aquests 12 anys ha aplegat més de 100.000 espectadors, s’han 

projectat més de 500 llargmetratges de diferents països asiàtics i ha rebut a directors de cinema tant 

importants com Arvin Chen o Lee Kang-sheng. El BAFF era l’únic festival de cinema de les seves 

característiques a Espanya i durant 12 anys d’evolució va aconseguir ser un dels festivals de cinema 

més admirats i respectats a nivell internacional. La seva desaparició, tot i ser un inconvenient per la 

difusió del cinema asiàtic al nostre país, pot significar una oportunitat per a la creació d’altres 

projectes semblants que es trobem situats a la perifèria del nucli cultural i cosmopolita de 

Barcelona.  

 

 Davant la suspensió definitiva del BAFF en la que ha estat la seva última edició l’any 2010, 

neix a la ciutat de Barcelona l’anomenat Casa Asia Film Week, que obrirà les portes a la seva 

primera edició del 9 al 12 de Juny del 2011. La finalitat del festival és convertir-se en un 

esdeveniment cultural que difongui la millor cinematografia produïda a Àsia, tant les creacions 

contemporànies com les històriques, prenent el relleu del reconegut festival del BAFF. Aquest 

festival, òbviament, està organitzat per Casa Asia i compte amb la col·laboració dels programadors 
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del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges, la coordinació de CineAsia i la direcció 

del responsable del departament de Cultura i Exposicions de Casa Asia. Així doncs, aquest festival 

es convertirà, fins al moment, en l’únic festival especialitzat en cinema asiàtic al nostre país i pretén 

convertir-se en un dels millors certàmens de cinema asiàtic europeu i punt de trobada d’altres 

festivals amb un clar accent asiàtic en les seves programacions. Més enllà de suposar una 

competència directa pel nostre projecta, aquest festival pot convertir-se alhora en una oportunitat, ja 

que es poden dur a terme col·laboracions al mateix nivell que es col·labora amb altres festivals de 

cinema del país o internacionals.  

 

 A continuació presentem un llistat dels festivals de cinema, nacionals i internacionals, on el 

cinema asiàtic té un paper principal o destacat en les seves programacions:  

 

Festivals de cinema que projecten cinema asiàtic 

Festival País Nº Dies Pàgina web 

International Film Festival 

Rotterdam 

Holanda 40º 27 Gener 

07 Febrer 

http://www.filmfestivalrotterdam.com 

Berlin International Film 

Festival 

Alemanya 61º 10-20 Febrer http://www.berlinale.de/en 

Festival Internacional de cine 

de Las Palmas 

Espanya 11º 12-20 Març http://www.festivalcinelaspalmas.com 

Festival de Cinema Asiàtic de 

Deauville 

França 13º 9-13 Març  http://www.deauvilleasia.com 

Bruselas International Film 

Fantastic Festival  

Bèlgica 28º 08-20 Abril http://www.bifff.org 

Far East Film Udine, 

Itàlia 

12º 23 Abril 

01 Maig 

http://www.fareastfilm.com 

Barcelona Asian Film Festival 

(BAFF) 

Espanya 12º 30 Abril 

10 Maig 

http://www.baff-bcn.org 

(última edició 2010) 

Festival de Cannes França 63º 12-23 Maig http://www.festival-cannes.com 

Casa Asia Film Week Barcelona

, Espanya 

1º 09-12 Juny http://www.casaasia.es 

(primera edició 2011) 

Festival de Granada-Cines del 

Sur 

Espanya 4º 12-18 Juny http://www.cinesdelsur.com 

http://www.filmfestivalrotterdam.com/
http://www.berlinale.de/en
http://www.festivalcinelaspalmas.com/
http://www.deauvilleasia.com/
http://www.bifff.org/
http://www.fareastfilm.com/
http://www.baff-bcn.org/
http://www.festival-cannes.com/en.html
http://www.casaasia.es/
http://www.cinesdelsur.com/home.php?setlang=es
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Fantasia Montreal, 

Canada 

1º 8-28 Juliol http://www.fantasiafestival.com 

Puchon International Fantastic 

Film Festival  

Corea del 

Sud 

14º 7-25 Juliol http://www.pifan.com/ 

Mostra Internacional de 

Cinema de Venècia 

Itàlia 67º 1-11 Setembre http://www.labiennale.org/it/cinema 

Festival Internacional de 

Cinema Fantàstic de 

Catalunya 

Sitges, 

Espanya 

43º 7-17 Octubre http://sitgesfilmfestival.com 

Pusan International Film 

Festival 

Corea del 

Sud 

15º 7-15 Octubre http://www.piff.org  

 

 Com es pot comprovar, són pocs els festivals de cinema especialitzats en cinema asiàtic. És 

a Catalunya on trobem els millors exemples de festivals relacionats amb el nostre projecte a nivell 

nacional i internacional, que no només són els seus antecedents, sinó que poden ser un molt bon 

referent i col·laboradors alhora de plantejar el Festival de Cinema Asiàtic de Terrassa.  

 

1.6. Anàlisi interna de l’organització: 

 

 Per a dur a terme el Festival de Cinema Asiàtic de Terrassa començarem analitzant les 

fortaleses i les debilitats que tenim com a organització responsable del mateix. Així doncs, els 

nostres punts forts i dèbils respecte el projecte són els següents: 

 

Punts Forts de l’organització 

Punt fort Raó Aprofitament 
Els organitzadors són 

especialistes en el tema. 
Elegit per les capacitats. 

Presentació del projecte a les 

administracions. 

Els organitzadors tenen contactes 

en el món acadèmic i del sector 

audiovisual. 

L’organització està vinculada a uns 

estudis específics. 

Experts en el món del cinema 

asiàtic podrien col·laborar amb 

el projecte. 

Organització flexible i àgil Organització poc definida. 

Organització preparada per 

adaptar-se amb facilitat als 

canviïs. 

L’equip de treball és jove i 

dinàmic 
És una organització recent creada 

Equip molt motivat, creatiu i 

autònom. 

Punts dèbils de l’organització 

Punt dèbil Raó Solució 
No tenim experiència pràctica Organització recent creada Col·laborar amb gent que si 

http://www.fantasiafestival.com/
http://www.pifan.com/
http://www.labiennale.org/it/cinema
http://sitgesfilmfestival.com/
http://www.piff.org/intro/default.asp
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anterior. exclusivament pel projecte. tingui experiència pràctica. 

No hem abordat mai un projecte 

d’aquestes dimensions. 

Organització recent creada 

exclusivament pel projecte. 

Al estar únicament dedicats a 

aquest projecte podrem 

dedicar-hi tots els esforços. 

Pocs recursos tècnics disponibles. 
Organització recent creada 

exclusivament pel projecte. 

Demanar ajuda a altres entitats 

relacionades amb el nostre 

projecte. 

Pocs recursos econòmics 

disponibles. 

Organització recent creada 

exclusivament pel projecte. 
Demanar subvencions. 

 

 En conclusió, l’anàlisi intern de la nostra organització ens ve a dir que estem preparats per a 

dur a terme un projecte, que tot i semblar molt ambiciós, realment pot començar sent de petites 

dimensions, amb la capacitat d’evolucionar i desenvolupar-se al llarg dels anys a mesura que es 

consolidi l’equip i la pròpia organització. Així doncs, en un primer moment no necessitarem una 

gran quantitat de recursos tècnics o econòmics, que en tot cas sempre podem aconseguir de la gran 

quantitat d’administracions que poden estar interessades en col·laborar en aquest projecte. A més, 

comptarem amb l’ajuda i col·laboració d’experts i entitats dins el sector que comparteixen els 

nostres mateixos principis i finalitats. L’organització té la motivació i coneixements necessaris per a 

dur a terme aquest projecte i assolir les finalitats anteriorment esmentades, esperant que sigui un 

projecte que es consolidarà amb el temps.  
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1.7. Anàlisi DAFO del projecte: 

 

DAFO 

Organització: 

Fortaleses ● Organització amb molta capacitat d’adaptació. 

● Organització jove formada per professionals provinents de diferents àmbits, 

però amb una formació específica en gestió cultural. 

● Col·laboració amb experts en projectes semblants.  

Debilitats ○ Falta de recursos tècnics i econòmics.  

○ Organització interna poc clara.  

○ Organització jove i per tant sense una experiència laboral àmplia que ens avali. 

Entorn: 

Oportunitats ● Augment de la immigració d’origen asiàtic al municipi de Terrassa. 

● Augment del interès de la població autòctona en general per conèixer noves 

cultures i formes de representació, concretament a Catalunya hi ha hagut sempre 

molt interès per la cultura asiàtica. 

● Suport per part de l’administració pública local a projectes que fomentin el 

desenvolupament de la ciutat, tant en l’àmbit cultural com social.  

● Desaparició del BAFF com a competència directa 

● Casa Asia aspira a estendre’s a altres àrees metropolitanes amb forta presencia 

de població que ha vingut d’Àsia. 

Amenaces ○ El projecte es duria a terme en una ciutat perifèrica, no en una capital 

cosmopolita com és Barcelona, el que pot significar més dificultats alhora 

d’atraure el públic general.  

○ Falta de subvencions.  

○ Competència directa del Casa Asia Film Week, iniciat al Juny del 2011. 

○ Competència d’altres festivals del sector audiovisual a l’àrea metropolitana de 

Barcelona, encara que siguin de la mateixa temàtica, com serien el Festival de 

Cinema Fantàstic de Sitges.  
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2. DEFINICIÓ DEL PROJECTE 

 

2.1. Destinataris: 

 

 El nostre projecte té diferents perfils potencials de públic, tot i que al tractar-se d’una 

iniciativa nova al municipi de Terrassa no es poden definir amb precisió quines seran les 

característiques dels espectadors que es veuran atrets pel festival. Sí és cert que, agafant com a 

referent altres festivals de cinema asiàtic, podem deduir a quin tipus de públic podem interessar més 

i a partir del seu anàlisis determinar com podem aconseguir els objectius marcats pel projecte. Tot i 

així, no es tracta només de definir quin públic es pot sentir més atret pel nostre projecte, sinó definir 

el perfil d’aquell públic que volem convertir en espectador i participant del festival.  

 

 Ja que és igual d’important conèixer el nostre públic que el no-públic, per eliminació podem 

deduir que el festival, almenys en un primer moment, no captarà el interès de la gent gran i 

d’aquelles persones amb uns estudis bàsics, ja que aquest perfil d’espectador acostuma a tenir més 

preferència pel cinema comercial i no està interessat, per norma general, en propostes artístiques 

alternatives. El festival tampoc està pensat pel públic infantil, tot i que es podria arribar a aquesta 

part de la població amb la col·laboració d’escoles i amb activitats especialment dedicades als més 

petits i les seves famílies, activitats que es poden plantejar de cara a futures edicions del festival.  

 

 Així doncs, aquell públic que volem atraure al festival i que creiem pot treure una 

experiència més enriquidora del mateix són els següents: 

 

- Un públic jove, bàsicament universitaris o estudiants, amb edats compreses entre els 16 i els 25 

anys, que gràcies a les noves tecnologies tenen cada dia un interès i coneixement més ampli del 

món i les seves cultures. No són reticents a conèixer noves formes culturals i estan capacitats per 

traslladar-se amb més facilitat, ja sigui amb vehicle propi o transport públic a zones fora de la 

capital. Aquest tipus de perfil és comunica de manera habitual usant les noves xarxes socials i han 

nascut en l’era de les imatges. Segurament, aquest públic ja ha tingut contacte previ amb altres 

certàmens de les mateixes característiques, així que esperen un nivell de qualitat i professionalitat 

alt.  
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- Un públic erudit, com l’hem anomenat, que té un especial interès en les activitats culturals. Es 

tracta d’una públic entre els 25 i els 60 anys, que seria la continuïtat del perfil de públic jove. Per 

norma general, no sense excepcions, es tracta de persones amb estudis mitjans o superiors, que 

treballen en professions lliberals, enginyeries o en l’àmbit de l’educació superior. Dins aquest perfil 

podem identificar dos tipus de públic diferent: un públic especialitzat, amb coneixements 

especialitzats en la cultura asiàtica o en les arts audiovisuals, i un públic interessat en les arts i les 

activitats artístiques en general, que no tenen perquè tenir coneixements previs sobre la temàtica. 

Aquest segon grup pot ser el més fàcilment satisfet amb el nostre festival, ja que no tenen perquè 

haver tingut un contacte previ o coneixement especialitzat sobre el cinema asiàtic.  

 

 Tot i haver definit els perfils que poden estar més interessats en el projecte i que alhora des 

de l’equip de gestió tenim més interès en atraure la seva atenció, el festival vol atraure el màxim 

d’espectadors possible. Tanmateix, som conscients de quin pot ésser el públic potencial amb el qual 

s’assoliran millors els objectius marcats pel projecte. En aquesta primera etapa del projecte, i 

esperant que el festival sigui un esdeveniment anual amb continuïtat, en un primer moment ens 

volem dirigir als perfils abans esmentats, tot i que no neguem l’oportunitat que representaria per 

l’equip organitzador que en futures edicions es decideixi dirigir-se a un altre tipus de públic o a 

perfils més concrets, amb necessitats i inquietuds determinades, si així podem assolir de manera 

més efectiva els objectius i finalitats del projecte.  

 

2.2. Objectius: 

 

 El Festival de Cinema Asiàtic de Terrassa es planteja uns objectius generals i uns objectius 

específics que són els que ens permetran avaluar l’èxit del projecte a curt termini, és a dir, en la 

seva primera edició. Pel que fa als objectius generals del projecte, som conscients que són uns 

objectius molt amplis i ambiciosos per a un projecte de nova creació, però estan pensats per ser 

assolits a llarg termini. Els objectius generals estan presentats de manera jerarquitzada i són els 

següents: 

 

● Incrementar el interès i el coneixement pel cinema asiàtic, en concret, i la cultura asiàtica, en general, a la 

ciutat de Terrassa.  
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● Aconseguir que el festival de cinema tingui continuïtat en el temps, aconseguint així una repercussió 

nacional i internacional en el sector audiovisual, convertint-se en quelcom propi de la ciutat, de manera que 

Terrassa se la relacioni directament amb el sector audiovisual. El que es vol és que el festival no es quedi 

amb una iniciativa puntual, sinó que tingui continuïtat en el temps i s’arreli dins la percepció 

cultural de la població local. 

● Augmentar la tolerància per les altres cultures, partint en aquest cas de la cultura asiàtica, entre la població 

autòctona, fent de Terrassa una ciutat multicultural i oberta a les diferents cultures del món.  

 

 Pel que fa als objectius específics, aquests seran avaluats utilitzant indicadors tant 

quantitatius com qualitatius, és a dir, es durà a terme un anàlisi comparatiu entre la situació anterior 

i la situació posterior a la producció del projecte, comptabilitzant el nombre d’espectadors, la 

repercussió en els mitjans de comunicació, etc. En general, per avaluar si el festival està acomplint 

els seus objectius, és necessària una avaluació a llarg termini, on es pugui mesurar els progressos i 

l’evolució del projecta qualitativament. Els objectius específics són els següents: 

 

● Detectar un increment de les ofertes cultural de temàtica asiàtica a Terrassa, ja sigui en cinemes, 

exposicions o conferències, en el percentatge que sigui necessari. 

- Avaluació: es realitzarà un estudi de l’oferta cultural de la ciutat abans i desprès del festival, analitzant la 

programació de sales d’exposicions, cinemes, teatres, etc., i també analitzant si hi ha hagut un augment del 

consum de productes culturals (música, pel·lícules, llibres, etc.) relacionats amb el cinema asiàtic.  

 

● Aconseguir una major participació per part de la població autòctona en activitats multiculturals a la ciutat. 

- Avaluació: Impulsar amb l’ajuda de l’Ajuntament un estudi sobre la participació en activitats multiculturals 

a Terrassa i analitzar si després del festival de cinema hi ha hagut un augment de la participació 

comptabilitzant participants i col·laboradors.  

 

● Promoure la creació d’un o més grups o associacions destinats exclusivament a la immigració xinesa a 

Terrassa. 

- Avaluació: A llarg termini, detectar si després del festival han aparegut noves associacions o grups 

destinats a promoure la cultura asiàtica a la ciutat, com escoles d’idiomes, associacions culturals, grups sense 

ànim de lucre, etc.  

 

● Tenir suficient repercussió en la primera edició del festival de manera que aquest tingui continuïtat en anys 

posteriors.  
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- Avaluació: En aquest cas, serà fàcil avaluar si s’ha complert l’objectiu si el festival segueix organitzant-se 

cada any, ja que això voldrà dir que realment està acomplint els objectius. Detectar un augment de les ajudes 

i del prestigi del festival.  

 

● Augmentar un 20% els nombre d’espectadors en els cinemes amb programacions especials de la ciutat. 

- Avaluació: S’analitzarà per part de l’equip del projecte el nombre de projeccions de pel·lícules 

considerades independents o d’interès cultural a la ciutat i el perfil dels seus espectadors abans del festival i 

es repetirà l’estudi un cop realitzat el festival.  

 

● Aconseguir que el festival aparegui en els mitjans de comunicació, no només locals sinó també autonòmics 

i/o nacionals. Es vol aconseguir un èxit i reconeixement del festival dins l’àmbit nacional i 

internacional.  

- Avaluació: realitzar una recopilació de totes les noticies i comentaris sobre el festival de cinema 

als mitjans de comunicació (premsa, televisió, etc.) per poder fer el feedback del festival.  

 

 Apart dels objectius generals i específics del projecte, també podem definir altres objectius 

interns de l’organització, que es relacionen amb el desenvolupament socioeconòmic de la ciutat. 

L’objectiu principal serà aconseguir que Terrassa es situí dins un mapa de ciutats culturals i que, per 

tant, gaudeixi d’un augment del turisme, promovent un desenvolupament socioeconòmic molt 

favorable per la ciutat. L’avaluació d’aquest objectiu es durà a terme a llarg termini per part de 

l’Ajuntament de Terrassa.  

 

Objectius del projecte 

Finalitats Objectius generals Objectius específics 

Difondre i fomentar la 

cultura asiàtica. 

Incrementar el interès i el 

coneixement per la cultura asiàtica a 

Terrassa. 

- Detectar un increment de l’oferta 

cultural de temàtica asiàtica, ja sigui en 

cinemes, exposicions o conferències. 

Fomentar les arts 

audiovisuals.  

Tenir suficient repercussió en la 

primera edició del festival de manera 

que aquest tingui continuïtat en anys 

posteriors. 

- Augmentar un 20% els nombre 

d’espectadors en les projeccions 

independents de la ciutat. 

- Aconseguir que el festival aparegui en 

els mitjans de comunicació. 

Fomentar la diversitat 

cultural. 

Augmentar la tolerància per les altres 

cultures entre la població local de 

Terrassa. 

- Aconseguir una major participació de la 

població autòctona en activitats 

multiculturals a la ciutat. 

- Augmentar l’aparició d’un o més grups 

o associacions destinats exclusivament a 

la immigració xinesa a Terrassa. 

 



Projecte Gestió Cultural                                                                                                            Erola Prat Ibañez 

 19 

2.3. Continguts: 

 

 Els continguts del Festival de Cinema Asiàtic de Terrassa ja estan definits en el mateix nom 

del projecte, ja que formen part de l’idea inicial de tot el projecte. Òbviament, els temes tractats i el 

contingut del projecte tenen a veure amb la cultura asiàtica i concretament amb el cinema asiàtic, 

que no ens detindrem a definir, ja que ja s’ha explicat en el capítol del l’anàlisi sectorial. Allò que 

farà diferent el nostre festival de cinema de la resta de festivals que s’estan duen a terme, com el 

Casa Asia Film Week, són precisament els seus continguts. A diferencia d’aquest, més centrat en la 

nova cinematografia produïda des d’Àsia i les pel·lícules independents, el nostre projecte, almenys 

en la seva primera edició, està més enfocat a difondre els clàssics del cinema asiàtic i aquelles 

pel·lícules, més populars, que han obert les portes d’aquest cinema al públic occidental.  

 

 Dins del que entenem com a clàssics del cinema asiàtic, deixant de banda els precursors del 

cinema asiàtic, que es remunten a un seguit de sistemes d’animació i jocs de llum populars a Àsia 

molt abans del descobriment dels germans Lumière l’any 1895, trobem un seguit de pel·lícules 

produïdes en les èpoques daurades dels respectius països dins del cinema asiàtic. Abans que res, cal 

dir que tot i que el cinema asiàtic va tardar molt en arribar al nostre continent, la seva història és 

molt llarga i complexa, igual com podria ser la del cinema occidental, però amb unes 

característiques i imaginària pròpies. A diferència del cinema europeu, la indústria del cinema 

asiàtic no estava dominada per les distribuïdores americanes i va desenvolupar-se apartat de les 

influències de Hollywood. Tot i que les produccions americanes també s’exportaven a Àsia, 

aquestes eren menys populars que les produccions fetes en el propi continent, amb una gran 

acceptació de les audiències locals, de manera que cada país va desenvolupar una cinematografia 

pròpia molt lligada a la seva cultura popular.  

 

 L’època daurada del cinema asiàtic comença finalitzada la Segona Guerra Mundial i arribarà 

a la dècada dels 60. Moltes de les pel·lícules asiàtiques mundialment aclamades van ser produïdes 

dins aquest període, incloent films com Rashomon (1950) o Els Set Samurais (1954), ambdues del 

director japonès Akira Kurosawa, La Trilogia d’Apu (1955-1959) del director bengalí Satyajit Ray, 

El río de la primavera fluye hacia el este (1947) del director xinès Cai Chusheng, etc.  
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 Dins del que es considera l’època moderna del cinema asiàtic, destacaran les produccions a 

Hong Kong, amb l’aparició del cinema d’acció basat en les arts marcials, gènera anomenat wuxia, 

que té com a icona principal l’actor Bruce Lee i, posteriorment, a Jackie Chan. A la dècada dels 70 i 

80, també apareix la industria cinematogràfica india, amb una gran producció de pel·lícules 

comercials que arribaran al seu apogeu a la dècada dels 80, creant l’anomenat Bollywood. Amb 

l’augment de la qualitat i la producció del cinema asiàtic a la dècada dels 80, es comença a crear 

una audiència a Occident, ja familiaritzada amb els directors i gèneres asiàtics. Això es deu també a 

que directors i actors asiàtics comencen a treballar en films occidentals, guanyant fama a nivell 

internacional i creant un interès per les produccions cinematogràfiques en els països asiàtics.  

 

 Així doncs, els continguts d’aquests primer Festival de Cinema Asiàtic de Terrassa anirà 

destinat a donar a l’audiència una visió antològica del cinema asiàtic, intentat crear una introducció 

a la cultura asiàtica. Creiem que aquest contingut pot interessar a un ventall més ampli de població, 

sobretot als perfils de públic que hem destacat en el capítol anterior sobre els destinataris del 

projecte.  

 

2.4. Estratègies: 

 

 El Festival de Cinema Asiàtic de Terrassa es pot realitzar partint de diferents estratègies, 

però en aquest cas i tenint en compte el context del festival creiem que els criteris d’actuació més 

adequats són els següents. : 

 

● Escollir pel·lícules asiàtiques consagrades per la crítica internacional, combinant els clàssics amb 

pel·lícules més comercials, de manera que el públic podrà fer-se una idea inicial del què és el 

cinema asiàtic. Aquesta estratègia servirà per diferenciar el nostre projecte d’altres festivals de 

cinema asiàtic i farà que no entrem en competència directa amb ells, sinó que ens complementem 

mútuament. A més, degut a que es tracta de la primera edició del festival es recomanable atraure al 

públic amb pel·lícules que són una aposta segura segons la crítica internacional i que serveixen de 

introducció al cinema i a la cultura asiàtiques.  

● Dividir les sessions projectades per països, sent els més destacats Xina i Japó per la seva 

importància dins el cinema asiàtic. Hem escollit com a països principals Xina i Japó, ja que són els 

països asiàtics amb una importància més gran dins la cinematografia asiàtica. La divisió de les 
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projeccions per països és simplement un recurs per a facilitar la comprensió, tant per part del públic 

com del l’equip gestor, de l’organització del festival. Així doncs, es planteja projectar totes les 

pel·lícules xineses en una sala i totes les japoneses en una altra.  

● Comptar amb la col·laboració d’experts en la matèria per a dur a terme les activitats 

complementaries. Les activitats complementaries són xerrades i conferències sobre la història del 

cinema asiàtic i, alhora, sobre temes actuals referents a la immigració asiàtica i la seva influència en 

la nostra societat. Per a realitzar aquestes activitats col·laborarem amb educadors especialitzats en 

les matèries, ja que aquests aportaran les referències i la qualitat que el projecte vol aconseguir. 

● Aprofitar els avantatges que ofereixen Internet i les xarxes socials com a mitjà de comunicació i 

difusió del festival. Avui en dia, és indispensable utilitzar les noves tecnologies de la comunicació 

per a dur a terme un pla de difusió adequat i econòmic. A més, el perfil de públic que volem atraure 

utilitza aquests mitjans com a forma de comunicació i recerca d’informació habituals. 

● Realitzar les activitats del projecte en llocs familiars, comuns i pròxims a la població, com el 

Cinema Catalunya, que es tracta d’un cinema emblemàtic de la ciutat de Terrassa, amb poca 

capacitat, però famós per la seva programació independent fora dels circuits comercials. A més, el 

cinema està situat al centre de la ciutat de Terrassa, de fàcil accés per a tothom. 

● Programar les sessions del festival en uns horaris factibles en relació al tipus de públic que 

esperem atraure per facilitar la major assistència possible. 

● Implicar en el projecte tots els agents involucrats en els sectors dels quals ens ocupem, és a dir, 

tant de les arts audiovisuals com de la cultura asiàtica: escoles de cinema, associacions, llibreries 

especialitzades, etc. Aquests agents no només col·laboraran amb l’equip organitzador pel que fa 

referència a la producció del projecte, sinó que també suposaran una aportació important de 

recursos tècnics, ajuda en la difusió i en la posterior avaluació. 

● Oferir informació, no només del festival en sí, sinó de tots els festivals asiàtics i iniciatives 

relacionades amb la cultura asiàtica, tant en el nostre país com a l’estranger, ja que si les nostres 

finalitats últimes és difondre la cultura asiàtica mitjançant les arts audiovisuals, totes les iniciatives i 

esdeveniments culturals amb la mateixa finalitat ens hem de donar suport i col·laborar junts. 

 

 Així doncs, creiem que aquestes estratègies o metodologies són les més adequades per a 

assolir els objectius del present projecte, ja presentats en els apartats anteriors, ja que d’elles en 

dependrà, en part, l’èxit o fracàs del projecte.  
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2.5. Activitats: 

 

 En aquests apartat volem definir les accions concretes que es duran a terme en el Festival de 

Cinema asiàtic de Terrassa. Sempre tenint en ment els objectius específics que volem aconseguir 

amb el projecte, els recursos dels quals disposem i el públic al que ens volem dirigir, creiem que les 

activitats més adequades són les següents: 

 

Activitat principal: 

 

 L’activitat principal, que és la que dóna sentit a tot el projecte i sense la qual aquest no 

existiria, és la projecció de pel·lícules asiàtiques durant el festival, que es celebraria els dies 16, 17 i 

18 de Setembre del 2011 a Terrassa. S’ha escollit un cap de setmana de Setembre pensant en un 

període de temps que no es solapi amb altres festivals de la mateixa temàtica, com són el Asian 

Film Week, celebrat al Juny o el Saló del Manga, celebrat a l’Octubre.  

 

 La projecció de les pel·lícules es realitzaria al Cinema Catalunya de Terrassa, situat al C/ St. 

Pere, núm. 9, just al centre de la ciutat. Aquest cinema compte amb dues sales de projecció i una 

tercera que forma part del Club Catalunya, on es poden dur a terme les activitats alternatives. S’ha 

escollit aquest cinema, no només per la seva bona situació al centre de la ciutat, sinó també perquè 

la seva programació aposta per pel·lícules alternatives i perquè és un espai reduït, més assequible i 

adequat als mitjans econòmics del projecte.  

 

 En aquesta primera edició del festival la programació, classificada per països asiàtics, es 

dividirà entre les dues sales del cinema, on la filmografia de Xina i de Japó tindran un paper molt 

destacat, projectant dues pel·lícules al dia de cada país respectivament. Les primeres projeccions del 

dia seran retrospectives dels grans clàssics del cinema xinès i japonès, mentre que les segones 

projeccions seran una selecció de les millors pel·lícules xineses i japoneses dels últims anys. El 

festival comptarà amb una “sessió golfa” diària on es projectaran grans clàssics del cinema de altres 

països asiàtics més alternatius. Així doncs, en aquesta primera edició les sessions golfes es 

dedicaran a Corea del Sud, la Índia i Hong Kong, que tot i formar part de la República Popular de 

Xina, sempre ha tingut una indústria cinematogràfica independent. 
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Programació 

Dies 

Sala 1 

XINA 

 

Sala 2 

JAPÓ 

 

Divendres 

16 /08/2011 

20.00h 

 

El rey de las Máscaras 

Wu Tianming (1996) 

 

20.15h 

 

Rashomon 

Akira Kurosawa (1950) 

 

22.15h 

 

Una mujer, una pistola y una tienda 

de fideos chinos. 

Zhang Yimou (2010) 

 

22.30h 

 

Battle Royal 

Kinji Fukasaku (2000) 

Sessió Golfa: 0.15h am 

COREA DEL SUD 

The Housemaid 

Kim Ki-young (1960) 

 

Dissabte 

17/08/2011 

20.00h 

 

Sorgo Rojo 

Zhang Yimou (1988) 

 

20.15h 

 

Tokyo Story 

Yasujiro Osu (1953) 

22.15h 

 

Deseando Amar 

Won Kar-Wai (2000) 

 

22.30h 

 

Zatoichi 

Takeshi Kitano (2003) 

 

Sessió Golfa: 0.15h am 

ÍNDIA 

La boda del Monzón 

Mira Nair (2001) 

 

Diumenge 

18/08/2011 

20.00h 

 

Tierra Amarilla 

Chen Kaige (1984) 

 

20.15h 

 

Akira 

Katsuhiro Otomo (1988) 

 

22.15h 

 

Deseo, Peligro 

Ann Lee (2007) 

 

22.30h 

 

El viaje de Chihiro 

Hayao Miyazaki (2001) 

 

Sessió Golfa: 0.15h am 

HONG KONG 

El Gran Jefe 

Lo Wei (1971) 
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Activitats complementaries: 

 

 Com a activitats complementaries, que giren a l’entorn de l’activitat principal, s’han 

planificat un seguit de xerrades, conferències i debats sobre el cinema asiàtic i la cultura asiàtica en 

general, que es duran a terme a la sala habilitada per aquests menesters al Club Catalunya, situat 

just al darrera del Cinema Catalunya. Les xerrades tractaran de temes generals, ja que es tracta 

d’una primera edició del festival que vol servir de introducció al món asiàtic a través del cinema, de 

manera que som conscients que per molts assistents aquesta serà una primera aproximació a la 

temàtica tractada. Les activitats complementaries es realitzaran el divendres a la tarda, abans de les 

projeccions i el dissabte, matí i tarda, també intentant no solapar-se amb les projeccions.  

 

 S’ha planificat que les xerrades siguin realitzades per experts en les matèries tractades, com 

Manel Ollé, professor de història i cultura de Xina a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona o 

Joaquim Beltrán, coordinador de la titulació d’Estudis d’Àsia Oriental a la Universitat Autònoma de 

Catalunya, i el professorat de l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC). 

 

Activitats complementaries 

Divendres 

16/08/2011 

18.00h 

Xerrada sobre la història del cinema asiàtic. 

Manel Ollé 

Dissabte 

17/08/2011 

11.00h 

Xerrada sobre la situació dels immigrants asiàtics a España. 

Joaquim Beltran 

18.00h 

Xerrades sobre les noves produccions cinematogràfiques asiàtiques. 

Professorat del ESCAC. 

 

Serveis derivats: 

 

 Deixant de banda les activitats del projecte, seran necessaris uns serveis derivats de 

comunicació i difusió del propi festival i els seus continguts, pels quals s’ha optat per l’ús d’Internet 

i les xarxes socials, ja que és un mitjà econòmic, barat i fàcilment accessible per una gran part de la 

població. Mitjançant la creació d’una pàgina web amb blocs i aplicacions per a fer el festival més 

participatiu, es vol donar informació de les pel·lícules projectades durant el festival, informar 

d’altres festivals i associacions relacionades o interessades en la cultura asiàtica. 
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2.6. Model de gestió: 

 

 El model de gestió que proposem des de l’equip organitzatiu del festival és el de la gestió 

mixta, és a dir, una gestió delegada en part a una institució diferent de la titular, en aquest cas, 

projecte delegat a l’Ajuntament de Terrassa, però compartint la gestió a diferents nivells i amb la 

possibilitat de col·laboració amb altres organitzacions. Així doncs, paral·lela a la gestió de l’equip 

organitzatiu del projecte, serà necessària la col·laboració dels següents agents: 

 

- L’Ajuntament de Terrassa aportarà els recursos econòmics i l’assessorament per a la realització 

del projecte. 

- El Cinema Catalunya aportarà les sales de projecció i els mitjans tècnics per a realitzar les 

activitats, tenint en compte que obtindrà part dels beneficis finals.  

- L’ESCAC, igual com la UAB i UPF aportaran els experts necessaris per a donar una base 

conceptual al projecte, realitzar les activitats complementaries i facilitar la presència de membres 

especialitzat a les activitats. 

- Les associacions relacionades amb la cultura asiàtica, com Casa Àsia, aportaran la seva 

experiència en la gestió de projectes semblants, prestigi i recolzament en la organització i difusió 

del festival.  

 

 Els motius pels quals creiem que el model de gestió delegada és el més adequat pel nostre 

projecte són els següents. En primer lloc, creiem que per a l’èxit del projecte és necessària la 

col·laboració de tots els agents culturals públics i privats possibles, per així millorar els seus 

continguts i fer factible la seva realització. Tal com es diu popularment “dos caps pensen més que 

un de sòl”, així que si es compta amb la col·laboració d’associacions expertes en la realització de 

projectes semblants, aquestes segur podran aportar idees noves i solucions més ràpides. A més, és 

vital per l’èxit del projecte col·laborar amb experts, com poden ser acadèmics o professionals, sobre 

el tema. Col·laborar amb organitzacions amb experiència en aquesta mena de projectes aporta 

rapidesa al projecte, prestigi i segurament facilita el suport econòmic al projecte. Hem de tenir en 

compte que el projecta està impulsat per un equip organitzador jove i sense experiència en la 

realització de festivals, per tant, creiem que una gestió delegada és la més adequada.  
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3. PRODUCCIÓ DEL PROJECTE 

 

3.1. Planificació: 

 

 A continuació l’equip presenta el que serà el cronograma de treball. Tenint en compte que 

les activitats en sí es duran a terme entre els dies 16, 17 i 18 del mes de Setembre del 2011, la 

producció del projecte hauria de començar a principis de Maig. Degut a que l’equip encara no està 

definit, no podem concretar qui realitzarà cada acció. Les unitats de temps (T) estan calculades en 

setmanes, tenint en compte que no tots els mesos tenen 4 setmanes, tot i així, hem preferit donar un 

marge ampli de temps per a realitzar cada acció. Les accions es dividiran entre el personal (P) de 

l’equip organitzador que definirem en els capítols posteriors.  

 

Acció T P Maig Juny Juliol Agost Set. Oct. 

Convocar entitats 1 Coordinador                         

Elaborar programa 5 Equip                         

Contactar experts 2 Coordinador                         

Reservar espai 1 Coordinador                         

Encarregar difusió 2 Resp. Com.                         

Imprimir 1 Resp. Com.                         

Difusió 8 Resp. Com.                         

Venta entrades 6 Adm./Econ.                         

Condicionament 3 Resp.Infra.                         

Muntar sala d’actes 1 Resp. Infra.                         

Desmuntar sala actes 1 Resp Infra.                         

Balanç de les entitats 3 Coordinador                         

Tancar comptes 1 Adm/Econ.                         

Avaluació interna 1 Equip                         

 

3.2. Estructura organitzativa i recursos humans: 

 

 Tenint en compte que aquets es tracta d’un projecte nou, encara queden alguns aspectes per 

definir i concretar, com és el cas de qui formarà part del equip director del projecte. Degut a que es 

tracta d’un projecte compartit amb l’Ajuntament i altres associacions especialitzades en la cultura 

asiàtica no podem especificar quins seran els membres del equip, ja que tot dependrà del nivell 

d’ajuda, tant econòmica com de recursos humans, de la qual disposem. Tot i així, com molts altres 
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equips de gestors culturals, creiem que l’equip en aquesta primera edició del festival serà bastant 

reduït, sense tancar-se a la possibilitat de futures modificacions o ampliacions de personal. El fet de 

tractar-se d’un equip reduït simplifica la definició de l’organigrama i facilita la presa de decisions, 

on no es vol tenir una estructura jerarquitzada, sinó comptar amb una estructura horitzontal, on tots i 

cada un dels membres desenvolupi la seva funció i alhora tots col·laborin en la producció i 

desenvolupament del projecte.  

 

 Així doncs, l’equip, tot i encara no està definit, comptarà amb els càrrecs permanents 

següents: 

 

● Coordinador/a general: assumeix les funcions de direcció y coordinació generals de l’equip, 

administració general dels recursos, responsable de la producció, i de les avaluacions periòdiques 

del projecte.  

 

● Responsable de comunicació: Les seves funcions són les de donar a conèixer i promoure les 

activitats, és a dir, conferències i projeccions, del festival. Serà el responsable d’estar en contacte 

amb els mitjans de comunicació i de la creació del contingut i posterior manteniment dels recursos 

informàtics, com la pàgina web, del festival.  

 

● Responsable d’infraestructures: Persona encarregada ja d’altres projectes similars, com pot ésser 

un tècnic del Cinema Catalunya. S’ocuparà de la supervisió i bon funcionament de les 

infraestructures i de tots els recursos tècnics necessaris per a dur a terme les activitats, com serien 

els projectors, àudio, etc.  

 

● Responsable d’administració i economia: La seva funció a l’equip és la d’assegurar el bon 

funcionament de l’administració del festival, on inclouríem les tasques administratives 

d’organització, nomines, factures, etc. També serà responsable del pressupost del festival i de la 

venta d’entrades.  

 

 A part d’aquesta estructura permanent, també comptem amb un seguit de col·laboradors 

temporals, que serien els experts o especialistes en la temàtica tractada, que aniran variant segons 

les circumstàncies dels futurs festivals i les temàtiques tractades en ells. En aquesta primera edició 
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del festival comptarem amb la col·laboració i consell d’experts en la cultura asiàtica com són el 

Manel Ollé o el Joaquin Beltran, ambdós professors i especialistes en cultura asiàtica.  

 

3.3. El pla de comunicació: 

 

 El fet de que a la ciutat de Terrassa un festival de cinema asiàtic és quelcom nou, fa que la 

difusió i comunicació del mateix siguin un punt de gran importància, ja que la població no compte 

amb referents anteriors i per tant s’han de destinar molts esforços en la difusió del mateix. El pla de 

comunicació del projecte, a càrrec d’un especialista en comunicació, es pot dividir en tres aspectes 

que considerem de gran importància per l’èxit del festival:  

 

Imatge: 

 

 Tal com hem dit, al tractar-se d’un projecte nou a la ciutat és molt important la imatge o la 

manera com aquest es presentarà a la població. Així doncs, l’equip vol que la imatge del festival 

atragui al públic destinatari, per tant, la imatge del festival hauria de ser atractiva, moderna i 

multicultural, per atraure el públic jove i universitari, però alhora amb un punt de sofisticació i 

elegància, perquè també volem atraure a un públic expert i que, en un futur, el festival es 

converteixi en un festival de cinema amb rellevància nacional i internacional. Això comporta crear 

un logotip en conseqüència amb les idees expressades, que sigui fàcilment identificable amb el 

festival i els objectius que aquests persegueix.  

 

Relacions: 

 

 El projecte destinarà part dels seus recursos a mantenir relacions de comunicació i 

col·laboració amb els següents agents: 

- Estudiants i professorat d’universitats i centres educatius relacionats amb les arts audiovisuals. 

- Associacions socioculturals destinades a la immigració i a les relacions multiculturals. 

- Mitjans de comunicació. 

- Relacions internes entre els membres del equip i els seus col·laboradors, ja siguin especialistes o 

assessors tècnics.  
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Difusió del projecte: 

 

 El projecte comptarà amb una difusió general com a esdeveniment cultural d’interès 

sociocultural. En una primera fase es buscarà el contacte directa amb l’Ajuntament de Terrassa, les 

associacions culturals relacionades amb la cultura asiàtica, tant de la pròpia ciutat de Terrassa com 

de tota l’àrea metropolitana de Barcelona, i els centres educatius superiors d’arts audiovisuals. Així 

doncs, el responsable en comunicació també es posarà en contacta amb possibles patrocinadors pel 

finançament del projecte mitjançant un pla de patrocini.  

 

 Un cop establerta la relació directa amb els públic destinatari i els patrocinadors en potència, 

s’iniciarà una segona fase de difusió general als mitjans de comunicació. Per a això seria convenient 

anunciar-se en la premsa local i nacional, mitjançant anuncis a la radio i aconseguint articles 

dedicats al festival, tant en la premsa local com en les publicacions especialitzades. A aquest pla de 

difusió general també es suma la impressió i difusió d’una postal a dos tintes, on constarà la 

informació bàsica del festival i els seus enllaços de contacte. La postal no pretén ser un fulletó 

informatiu clàssic, sinó una mena de targeta de presentació del festival. Aquestes postals es 

repartiran per centres educatius superiors i tota mena de associacions relacionades amb les arts i la 

cultura de Terrassa, i a associacions i centres culturals especialitzats en la cultura asiàtica de l’àrea 

metropolitana de Barcelona. A nivell local també es compta amb la col·locació de cartells o 

banderoles al centre de la ciutat. 

 

 A tot aquest pla de difusió, s’hi ha de sumar la creació d’una pàgina web del festival, que 

comptarà amb totes les aplicacions necessàries per a la compra d’entrades, activitats, localització i 

horaris de les mateixes, informació sobre les pel·lícules projectades i enllaços a altres 

esdeveniments culturals similars i a associacions especialitzades en la cultura oriental. Aquest espai 

calcula mantenir-se en funcionament abans, durant i desprès del festival, on s’anunciaran als 

possibles patrocinadors i es recolliran les impressions personals del públic, per a una posterior 

avaluació.  
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3.4. Requisits tècnics i d’infraestructura: 

 

 Per a la correcta realització del Festival de Cinema Asiàtic de Terrassa són necessaris els 

següents aspectes i requisits tècnics, la major part dels quals seran aportats, ja sigui per lloguer o per 

intercanvi, pel Cinema Catalunya i l’Ajuntament de Terrassa. 

 

Espai: 

- Les dues sales de projecció del Cinema Catalunya, amb capacitat per a unes 50 persones 

cadascuna, i les seves sales auxiliars com a magatzem. 

- La sala de projeccions del Club Catalunya per a realitzar les activitats secundàries.  

- Espai de secretaria plenament equipat per al treball intern de l’equip coordinador del projecte.  

 

Materials: 

- Tots aquells equipaments tècnics necessaris per a la projecció de pel·lícules, que seran cedits pel 

mateix Cinema Catalunya. 

- Projector de Power Point i micròfons per a les conferències, cedits també pel propi Club 

Catalunya.  

- Material d’oficina pel treball de l’equip gestor, tal com ordinadors, telèfon, impressora, etc.  

 

Relacions Públiques: 

- Material necessari per a servir un petit aperitiu, amb cafè o begudes lleugeres abans i desprès de 

les activitats planificades, com tasses de cafè, begudes, plats per servir, etc.  

 

3.5. Factors Jurídics: 

 

 Pel que fa als factors jurídics que afecten al nostre projecte, és evident que té un paper 

destacat els drets d’autor de les pel·lícules que es volen projectar, fins a tal punt que no poder pagar 

o aconseguir la llicencia per projectar determinada pel·lícula pot fer canviar la planificació de les 

activitats del festival en sí.  

 

 Es duran a terme, també, un contracte per a la col·laboració conjunta entre el Cinema 

Catalunya, i la seva extensió al Club Catalunya, i l’Ajuntament de Terrassa. De la mateixa manera 
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es duran a terme contractes per al personal especialitzat que col·labori amb el projecte, com podrien 

ser tècnics, el responsable de comunicació, els experts encarregats de realitzar les conferències, etc.  

 

 Si el Festival de Cinema Asiàtic de Terrassa aconsegueix l’èxit esperat i compleix tots els 

seus objectius, convertint-se en un esdeveniment anual de repercussió, es plantejarà la possibilitat 

de crear una fundació privada per a la millor coordinació i independència del festival, amb lo qual 

serà necessari redactar un estatut de la institució i un reglament intern de la mateixa. 

 

3.6. Gestió econòmica i financera: 

 

 Aquest és un projecte sense ànims de lucre i amb la voluntat de tenir una continuïtat en el 

temps, així que els fons econòmics dels quals disposarà en la fase inicial del projecte provindran de 

l’Administració Pública, com són l’Ajuntament de Terrassa, la Diputació de Barcelona, etc,. De 

possibles subvencions de l’Estat i dels patrocinadors privats. Així doncs, el projecte comptarà amb 

la major part dels seus ingressos des de l’inici del mateix, deixant els ingressos provinents de la 

venta d’entrades per a cobrir despeses i pagaments un cop finalitzat el projecte, o bé es deixaran els 

beneficis pel pressupost de l’any següent. 

 

Ingressos 

Administració Pública................................................................................................. 14.000 € 

Associacions col·laboradores........................................................................................ 3.000 € 

Patrocinadors.............................................................................................................. 20.000 € 

Previsió de la venta d’entrades (5€ entrada / 3€ entrada conferència)......................... 4.500 € 

TOTAL:                                                                                                                        41.500 € 

 

 El projecte esperem que compti amb un gran suport per part de les altres entitats culturals 

col·laboradores, com el Cinema Catalunya, CasaAsia, l’l’ESCAC o la Universitat Autònoma de 

Catalunya (UAB), que cediran l’espai necessari per a realitzar les activitats programades i també 

podran col·laborar a nivell de personal, cedint voluntaris per a col·laborar amb el projecte, de 

manera que les despeses en aquesta primera fase del projecte haurien de ser reduïdes.  
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Despeses 

- Equip de treball: 3 treb. jornada copleta (6 mesos) ....................................................35.000 € 

(El Cinema Catalunya paga el sou dels seus treballadors). 

- Lloguer de l’espai......................................................................................................... 2.000 € 

- Material d’oficina bàsic................................................................................................ 1.000 € 

- Comunicació................................................................................................................. 3.000 € 

- Altres despeses..............................................................................................................    500 € 

TOTAL:                                                                                                                          41.500 € 
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4. AVALUACIÓ DEL PROJECTE 

 

 En aquest capítol durem a terme la previsió de l’avaluació del projecte, que es realitzarà, en 

la seva etapa més intensa, un cop finalitzat el festival. L’avaluació s’ha de tenir ja preparada durant 

el disseny del projecte, ja que és una part molt important, els encarregats de la qual seran el propi 

equip en conjunt, per comoditat, simplicitat i economia. Per part de l’equip, volem que l’avaluació 

del Festival de Cinema Asiàtic de Terrassa sigui continua, és a dir, que aquest estigui 

permanentment sota avaluació per part dels membres de l’equip, així doncs, al llarg del procés de 

producció es duran a terme reunions entre els membres de l’equip i els col·laboradors per fer un 

seguiment de les decisions preses. Aquesta avaluació continua, però, no resta importància a 

l’avaluació final, que es durà a terme en les setmanes posteriors a la finalització de les activitats 

programades, a mode de feedback. Així doncs, els dos tipus d’avaluació, la continua i la final, es 

complementaran, utilitzant indicadors quantitatius i qualitatius. 

 

 Per la correcta avaluació del projecte, creiem que és necessària la combinació d’una 

avaluació de tipus quantitativa i una de tipus qualitatiu. La primera ens ajudarà a analitzar els 

resultats mesurable obtinguts, per exemple, nombre d’espectadors del festival, augment o no de la 

compra de productes asiàtics a la ciutat, etc. En canvi, l’avaluació qualitativa, sent més complexa, 

ens ajuda a analitzar la percepció general del projecte i, deixant de banda els èxits aconseguits en les 

xifres, els efectes d’aquest sobre el context sociocultural. El procés general d’avaluació d’un 

projecte cultural té diferents fases: 

 

 La primera de les fases d’avaluació del projecte serà l’avaluació dels objectius del projecte. 

Per a l’avaluació dels objectius utilitzarem, com en la resta del procés d’avaluació, el mètode de 

l’avaluació reflexiva, és a dir, la comparació d’un context abans i desprès de la intervenció, ja que 

aquest tipus d’avaluació permet una avaluació continua i a llarg termini. Alhora, també seria 

interessant utilitzar, un cop finalitzat el projecte, una avaluació d’opinió, que es basa en l’anàlisi i 

opinió d’experts, ja que, com hem dit abans, aquest projecte requereix de cert anàlisi qualitatiu per a 

poder dir si s’han complert o no els seus objectius. Tot i que en la definició del projecte ja vam 

comentar quins serien els instruments que utilitzaríem per avaluar l’èxit o fracàs dels objectius 

específics del projecte, en termes generals, utilitzarem registres, és a dir, estadístiques i estudis que 
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es realitzaran en el context per a la comparació posterior, i altres instruments quantitatius com el 

nombre d’espectadors, creació de noves associacions o no, ingressos, etc. 

 

 Una altra fase de l’avaluació serà l’avaluació de la definició del projecte, és a dir, la 

idoneïtat de l’elecció del públic destinatari, dels continguts, etc. Aquesta avaluació haurà de ser de 

tipus més qualitatiu, ja que només es podran analitzar els seus resultats a llarg termini. És per això, 

que els indicadors aquí emprats seran, per exemple, enquestes d’opinió als espectadors, o bé 

entrevistes personals amb els col·laboradors i experts en la matèria.  

 

 La següent fase d’avaluació és l’avaluació del procés de producció, és a dir, si el 

cronograma organitzatiu de les tasques a realitzar era l’adequat, si el funcionament i repartició del 

treball de l’equip ha donat els seus fruits, si el pressupost era realista, etc. En aquest cas, l’avaluació 

hauria de ser continuada i basada en els resultats immediats obtinguts, j que així es podrien fer els 

ajustaments necessaris sobre la marxa. Els instruments utilitzats serien els registres i documentació 

generats pel propi equip i la capacitat d’observació del mateix. L’observació, com a complement de 

tots els mètodes anteriors, és un instrument bàsic, ja que creiem necessària una observació constant 

del context sociocultural que ens rodeja al llarg de tot el procés de producció i de la posterior 

avaluació del projecte.  

 

 Finalment, però no menys important, realitzarem l’avaluació del impacte del nostre projecte, 

que degut a que pretenem que el festival sigui un esdeveniment cultural amb periodicitat en el 

temps, és important analitzar adequadament els resultats obtinguts. Seguint les finalitats del projecte 

i els seus objectius, l’impacte del nostre projecte s’haurà d’avaluar a llarg termini, sent l’indicador 

d’èxit més evident, la repetició del mateix a un any vista, amb un augment del pressupost i de la 

rellevància mediàtica, tots ells indicadors quantitatius. Pel que fa a l’impacte en el context 

sociocultural, els indicadors hauran de ser de caire més qualitatiu, basats en enquestes d’opinió de la 

població. Cal tenir en compte que l’impacte i l’acompliment de les finalitats del projecte no seran 

immediatament avaluables un cop finalitzades les activitats del projecte, sinó que necessitarem un 

temps per a poder percebre els seus efectes.  
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