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“I’ve failed over and over again in my life. And that is why I succeed.”        
–  Michael Jordan 
 

 “Today, do what others won’t, so tomorrow you can accomplish what 
others can’t.” – Simone Biles 

 
“Dreams are free. Goals have a cost. While you can daydream for free 
goals don’t come without a price. Time, effort, sacrifice, and sweat. How 
will you pay for your goals?” – Usain Bolt 
 
“The most important thing is to try and inspire people so that they can be 
great in whatever they want to do.” – Kobe Bryant 
 

“Everyone sees the glory moments, but they don’t see what happens 
behind the scenes.” – Alyson Felix  
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x Resum  

El següent projecte audiovisual implica en la realització d’un documental, 

seguint totes les fases productives adients per a qualsevol projecte professional 

d’aquestes característiques.  

Desenvoluparé un documental visual i narratiu on exploraré al màxim tots els 

recursos materials i creatius dels que disposo per aconseguir transmetre, de la 

millor manera, les sensacions que el documental proporciona. Prèviament, 

haure fet una base teòrica per analitzar i conèixer la situació d’aquest en el 

mercat actual.  

El resultat serà preparar el procés de producció d’un documental d’àmbit 

esportiu, que, posteriorment, podria ser difós i presentat a futurs concursos, per 

tal que arribi a ser un documental que es pot fer viral a les xarxes socials o bé 

per alguna empresa com a tema de màrqueting, a més a més de convertir-se 

en un dossier per a mi.   

 

x Resumen 

El presente proyecto audiovisual se basa en la realización de un documental 

siguiendo todas las fases productivas necesarias para cualquier proyecto 

profesional de dichas características.  

Desarrollaré un documental visual y narrativo donde exploraré al máximo todos 

los recursos materiales y creativos que dispongo para transmitir, de la mejor 

manera, las sensaciones que el documental proporciona. Previamente, habré 

desarrollado una base teórica para analizar i conocer la situación de este en el 

mercado actual.  

El resultado será preparar el proceso de producción de un documental de 

genero deportivo, que, posteriormente, podría ser difundido y presentado a 

concursos, para poder llegar a ser un documental viral en las redes sociales o 

bien para alguna empresa como márquetin además de convertirse en un 

dossier para mi propio uso.  
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x Abstract  

The following audiovisual project is based on creating a documentary following 

all the phases of production that any professional documentary reaches.  

I will develop a documentary using the maximum creative and material tools 

that I have on my hands to achieve the main goal. However, before starting the 

documentary I would have done a theory part to analyze and knowledge the 

situation on the real market nowadays.  

The result will be the preparation of the production of a sport documentary, 

which after being done will be diffused and presented to a contest, with the 

objective to be in the future a viral documentary on the social networks, or also 

a marketing tool for any business related to sports as well as a portfolio for my 

personal use.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

INDEX TREBALL 
1. INTRODUCCIÓ ........................................................................................... 7 

1.2 Motivacions ................................................................................. 8 

1.3 Objectius generals i específics ......................................................... 9 

1.4 Finalitat ..................................................................................... 10 

1.5 Estructura de treball .................................................................... 10 

2. SOBRE EL GÈNERE ESCOLLIT ............................................................. 11 

2.1 Marc teòric ................................................................................. 11 
2.1.1 El documental ........................................................................................................ 11 
2.1.2 Definició documental segons la RAE ...................................................................... 12 
2.1.3 Definició documental segons Bill Nichols ................................................................ 12 
2.1.4 Definició documental segons altres autors.............................................................. 14 
2.1.5 Definició documental segons el Ministeri d’Educació i Ciència del Govern 
d’Espanya ...................................................................................................................... 15 
2.1.6 Definició documental segons la veu ....................................................................... 16 

2.2 Tipologies de documental ............................................................. 16 
2.2.1 Justificació de l’elecció ........................................................................................... 18 

2.3 Esportista d’elit........................................................................... 19 

3.DIRECCIÓ ..................................................................................................... 23 

3.1 Estil de la producció audiovisual .................................................... 23 
3.1.1 Estructura narrativa de la producció ....................................................................... 23 
3.1.2 Color i ambientació ................................................................................................ 24 
3.1.3 Ritme que volem aconseguir i per què ................................................................... 24 
3.1.4 Planificació i moviments de càmera........................................................................ 25 

3.2 Referents ................................................................................... 25 

3.3 Storyboard ................................................................................. 31 

4. PRODUCCIÓ ............................................................................................ 34 

4.1 Procés de selecció de personatges ................................................. 34 

4.2 Desenvolupament dels personatges ................................................ 35 
4.2.1 Cristina Lara Pérez ................................................................................................ 36 
4.2.2 Estela Garcia Villalta .............................................................................................. 39 
4.2.3 Jäel Sakura Bestué ................................................................................................ 43 
4.2.4 Fausto Augusto Godinez Díaz ................................................................................ 47 
4.2.5 Anna Girbau .......................................................................................................... 49 
4.2.6 Úrsula Balduzzi ...................................................................................................... 51 

4.3 Localitzacions ............................................................................ 52 
4.3.1 Les pistes d’atletisme del CAR ............................................................................... 54 
4.3.2 Estàtua entrada principal del CAR .......................................................................... 55 
4.3.3 Les classes del CAR .............................................................................................. 56 
4.3.4 Centre rehabilitació del CAR .................................................................................. 57 
4.3.5 La biblioteca de la Universitat de Barcelona ........................................................... 57 

4.4 Escaleta .................................................................................... 58 

4.5 Fitxa tècnica del documental ......................................................... 60 

4.6 Pressupost ................................................................................ 61 



 6 

5. POSTPRODUCCIÓ................................................................................... 63 

5.1 Muntatge ................................................................................... 64 
5.1.1 Llum ...................................................................................................................... 65 
5.1.2 Banda Sonora ........................................................................................................ 65 

6. CONCLUSIONS ........................................................................................ 69 

7. BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA .................................................................. 71 

8. Annex ....................................................................................................... 74 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

1. INTRODUCCIÓ   
 

El projecte audiovisual que presento està elaborat dins l’àmbit de Comunicació 

Audiovisual (CAV), com a Treball de Final de Grau i respon a tot el procés 

necessari per a la producció i elaboració d’un documental professional.  

 

Per poder dur a terme el treball vaig decidir treballar de manera individual, ja 

que per la meva situació actual en la qual em trobo, combinar assignatures de 

diferents cursos, em resultava més amè i més fàcil distribuir les tasques i 

organitzar-me.  

 

Des dels 12 anys he practicat esport, en primer lloc vaig començar fent natació 

i més endavant combinava la natació amb l’atletisme, però finalment vaig haver 

de decantar-me per un esport, i aquest va ser l’atletisme. Des del primer 

moment, com a Treball de Grau, vaig tenir molt clar que volia desenvolupar un 

projecte audiovisual amb un vessant esportiu, ja que forma part del meu dia a 

dia i és el que més m’apassiona. També, em veig reflectida amb la temàtica, ja 

que des de ben petita que he hagut de compaginar l’esport amb els estudis fins 

a dia d’avui i crec que és un tema del qual se’n parla poc i la societat no és 

conscient del que comporta. Per aquest motiu, vaig decidir realitzar un projecte 

dedicat a persones esportistes, que es troben en una situació similar a la que 

he viscut jo durant el llarg del temps.  

 

Per a l’elaboració d’aquest projecte, vaig tenir clar des d’un primer moment que 

hauria de desenvolupar els rols normals d’un equip jo sola, i que seria molta 

feina en un projecte d’aquestes característiques. No obstant això, vaig pensar 

que amb l’ajuda d’algun company de classe i d’amics relacionats amb el món 

audiovisual seria un repte per acabar la carrera i conscienciar-me del que 

m’esperaria en el món laboral.  

 

Abans d’endinsar-me amb tot el procés de creació del documental, he cregut 

convenient realitzar una base teòrica, amb un anàlisi de l’evolució d’aquest, i de 



 8 

la seva situació actual, per poder entendre les necessitats d’un projecte 

d’aquestes característiques, així poder crear la millor versió amb l’ajuda de 

referents similars al que vull crear.   

 

Aquest documental està enfocat des d’un punt de vista crític. Els personatges 

expliquen els seus punts de vista mitjançant entrevistes realitzades dins d’una 

mateixa localització que tots comparteixen, el Centre d’Alt Rendiment. La 

intenció és crear un clima proper i visualitzar les estàncies en les quals 

romanen per tal d’orientar l’espectador i poder posar-se a la pell d’aquests 

personatges. Per tal d’aconseguir entendre la visió d’aquests esportistes i del 

seu entorn s’estableixen converses, ja que cal entendre la seva trajectòria i la 

seva opinió a través de les experiències anteriors.  

 

Els personatges són esportistes d’elit que expliquen les seves experiències 

personals amb les dificultats que han sorgit a l’hora de compaginar una carrera 

professional a un alt nivell esportiu amb una carrera educativa al mateix 

moment. Un dels meus objectius és plasmar la part més real d’aquest esforç no 

reconegut, en el qual estan sotmeses aquestes esportistes d’elit.  

 

1.2 MOTIVACIONS 

La motivació principal d’aquest projecte és bàsicament personal. Per una 

banda, em vaig proposar des d’un principi que seria un repte personal i 

acadèmic poder dur a terme un documental jo sola. Tanmateix, posar a prova 

totes les tècniques apreses durant la carrera i també començar a posicionar-me 

en el que serà el meu futur món laboral.   

Per altra banda, els principals motius que em van portar a decidir la temàtica 

del documental venen arran de la meva pròpia experiència. Durant molts anys 

he estat compaginant la meva vida com esportista amb l’acadèmica i laboral. 

Donades les circumstàncies no és gens fàcil, així doncs, vaig pensar que era 

una oportunitat perfecte poder-ho plasmar mitjançant una creació audiovisual.  

Més enllà, l’escàs protagonisme que se li ha donat a la dona en la història de 

l’esport, es vincula amb la meva necessitat d’expressar que les dones juguen 
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un paper molt important però que per sort, en el món de l’atletisme a dia d’avui 

es pot considerar un dels pocs esports amb més igualtat respecte el gènere.  

El género es uno de los ámbitos de análisis fundamentales en el campo de la 

comunicación deportiva (Wenner, 2006). El deporte “ha sido socialmente y 

simbólicamente construido como una institución sexista y patriarcal, 

caracterizada por una hegemonía masculina que privilegia, naturaliza y 

preserva el poder de los hombres” (Ramon-Vegas, 2012) mientras minimiza y 

perpetua la inferioridad femenina (Bernstein, 2002; Boyle y Haynes, 2009; Kian 

et al., 2009). Esta situación ha conllevado graves implicaciones para las 

mujeres, que han experimentado dificultades a lo largo de la historia para 

participar en competiciones deportivas, consideradas como espacios de la 

esfera pública reservadas a los hombres.  

En el terreno mediático, el periodismo deportivo se ha construido como un 

territorio predominantemente masculino, donde las desigualdades de género se 

han legitimado y acentuado (Bruce, 2009; O’Neill y Mulready, 2015). 

Cuantitativamente, las mujeres han sido infrarrepresentadas en la cobertura 

deportiva, generando la falsa impresión que las deportistas no existen o tienen 

poco valor en comparación con los hombres. Cualitativamente, la 

representación de las deportistas mediante estereotipos de género ha sido 

recurrente (Daddario y Wigley, 2007; Pfister, 2015).  

 

 1.3 OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS   

L’objectiu principal ha estat crear un documental de temàtica esportiva on es 

plasmi l’esforç i les dificultats que s’amaguen darrera de cada atleta. 

Tanmateix, conscienciar a la societat i donar visibilitat a un esport que no té el 

mateix reconeixement que d’ altres com són el futbol i el bàsquet al nostre país.  

Els objectius específics són:  

- Recerca d’atletes d’elit disposades a compartir la seva història.  

- Conscienciar a la societat de l’esforç que comporta l’esport. 

- Buscar referents per tal de poder expressar la idea.  
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- Visualitzar i donar reconeixement de les dones en els esports.  

- Poder afrontar qualsevol dificultat i conseqüències de la creació d’aquest 

documental i poder superar-la d’acord amb els meus objectius i 

capacitats.   

1.4 FINALITAT  

La finalitat d’aquest treball és transmetre de manera visual i narrativa l’esforç 

que hi ha darrera de competir a un alt nivell en un esport com l’atletisme.  

 

També vull transmetre la importància de la dona i el paper que juga en una 

societat tant dividida i sexista, en la qual només es creu que els homes tenen 

un paper més important que les dones dins l’esport.  

 

Com a estudiant de la Universitat de Vic, la meva finalitat és crear un producte 

audiovisual aplicant tots aquells coneixements durant la meva carrera 

acadèmica, i també ampliant-los amb la recerca de referents i informació 

relacionada amb el documental esportiu.  

 

Finalment, la creació d’aquesta producció em servirà per més endavant, poder 

fer-ne la realització del documental i així poder experimentar en el meu futur 

món laboral, per adjuntar-lo al meu currículum i també per a l’ús propi. 

 

 

1.5 ESTRUCTURA DE TREBALL 

L’objectiu d’aquest treball és preparar la producció per poder tirar endavant el 

projecte audiovisual més endavant.  

L’estructura que he marcat és senzilla i clara. Per començar, una breu 

introducció sobre els documentals amb les seves tipologies per tal de 

contextualitzar-lo. Tanmateix, contextualitzarem el terme esportistes d’elit o 

d’alt nivell. Seguidament, la justificació de la tria del gènere i els referents que 

ens han servit per orientar el documental. 
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Més endavant, desenvoluparem les tasques de direcció, és a dir, l’estil de la 

producció audiovisual que prèviament s’ha pensat, juntament amb l’storyboard. 

Aquest, ens servirà per tenir una imatge conceptual del que es representarà a 

l’hora de produir la peça audiovisual.  

En tercer lloc, la part de producció proporciona la documentació dels 

personatges que s’han escollit, juntament amb les localitzacions que 

s’utilitzaran per tal de gravar el documental.  

Seguidament, les idees de muntatge, on descriurem les característiques de la 

llum, de la música i dels colors a l’hora d’editar el projecte. 

Per acabar, una conclusió del projecte juntament amb una petita memòria 

personal on expresso els punts de vista, el que es podria haver fet diferent i les 

dificultats que he superat un cop acabat el projecte.  

 

 

 

2. SOBRE EL GÈNERE ESCOLLIT 
Aquest apartat inclou un marc teòric que fa referencia al gènere escollit, és a dir 

el documental audiovisual. També s’inclouen definicions de documental segons 

diferents punts de vista de professionals.   

 

 

2.1 MARC TEÒRIC  

En el marc teòric trobarem la contextualització i diferents definicions sobre el 

documental. Tanmateix, contextualitzarem el terme esportista d’elit i la seva 

definició.  

 

2.1.1 EL DOCUMENTAL 

Quan pensem en documentals ens poden venir al cap infinites idees. No 

obstant, el documental és una eina molt àmplia que s’utilitza per mostrar 
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aspectes de la vida real mitjançant una càmera i les seves temàtiques són molt 

diverses.  

 

Concretament, si mirem la definició de documental veiem que són pel·lícules 

cinematogràfiques o programes televisius on es tracten temes que tenen un 

cert interès ja sigui social, cultural, informatiu, pedagògic o bé científic.  

 

 

2.1.2 DEFINICIÓ DOCUMENTAL SEGONS LA RAE 

La RAE defineix el terme “documental” de la següent manera:  

1. adj. Dit d’una pel·lícula o cinematogràfica o d’un programa televisiu: Que 

  representa, amb caràcter informatiu o didàctic, fets, escenes, 

experiments, etc., presos de la realitat.   

La paraula realitat es presenta en les tres definicions que conté la RAE. D’això 

es pot deduir doncs, que el terme “documental” s’usa en una producció que es 

basa en la realitat.  

 

2.1.3 DEFINICIÓ DOCUMENTAL SEGONS BILL NICHOLS  

L’expert en documentals Bill Nichols, en el seu treball La representación de la 
realidad. Conceptos y cuestiones sobre el documental fa la següent afirmació:  

“El documental com a concepte o pràctica no ocupa un territori fix. No mobilitza 

un inventari finit de tècniques, no aborda un nombre establert de temes, i no 

adopta una taxonomia coneguda en detall de formes, estils o modalitats.” 

(Nichols, 1991: 42)  

Segons el mateix autor, es podrien establir tres definicions diferents del terme 

“documental”, ja que cada definició fa una contribució diferent i ajuda a 

diferenciar una sèrie diferent de qüestions: “Considerem que el documental des 
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del punt de vista del realitzador, el text i l’espectador. Cada punt de partida ens 

porta a una definició diferent encara que no contradictòria.” (Nichols, 1991: 42)  

Segons Nichols, la segona via per definir el terme “documental” és a través del 

text: “Cada pel·lícula estableix unes normes o estructures internes pròpies però 

aquestes estructures solen compartir característiques comunes en el sistema 

textual o el patró d’organització dels documentals. [...] Els documentals prenen 

forma entorn d’una lògica informativa. L’economia d’aquesta lògica requereix 

una representació, un raonament o argument sobre el món històric. L’economia 

és bàsicament instrumental o pragmàtica: funciona en termes de resolució de 

problemes. Una estructura paradigmàtica pel documental implicaria l’exposició 

d’una qüestió o problema, la presentació dels antecedents del problema, 

seguida per un examen del seu àmbit o complexitat actual, incloent-hi sovint 

més d’una perspectiva o punt de vista.” (Nichols, 1997: 43)  

Per fer una referència més clara al perquè el documental es pot definir a través 

del text, l’autor inclou: “El documental es basa considerablement en la paraula 

parlada. El comentari a través de la veu en off de narradors, periodistes, 

entrevistats i altres actors socials ocupa un lloc destacat en la majoria dels 

documentals”. (Nichols, 1997: 51)  

 

Però com també diu Nichols al seu llibre, es pot definir el terme “documental” 

sense remetre al realitzador ni el text, sinó des del punt de vista dels seus 

espectadors: “Bàsicament els espectadors desenvolupen capacitats de 

comprensió i interpretació del procés que els permet entendre el documental. 

Aquests procediments són una forma de coneixement metòdic derivat d’un 

procés actiu de deducció basat en el coneixement previ i en el mateix text. [...] 

El text ofereix apunts mentre que l’espectador proposa hipòtesis que són 

confirmades o s’abandonen.” (Nichols, 1997: 55)  

 

Com veiem doncs, la definició del terme documental no acaba d’estar acordada 

pels experts. Amb el que coincideixen però, és que el terme documental està 
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lligat amb la realitat. I aquesta realitat, tal com defensa també Nichols, està molt 

vinculada a la història: “Veiem imatges del món i el que posen davant de 

nosaltres són qüestions socials i valors culturals, problemes actuals i possibles 

solucions, situacions i formes diferents de representar-les. El nexe entre el 

documental i el món històric és el que caracteritza aquesta tradició. Utilitzant 

les capacitats de la gravació, el so i la filmació per reproduir l’aspecte físic de 

les coses, el documental contribueix a la formació de la memòria col·lectiva. 

Proposa perspectives sobre qüestions, processos i esdeveniments històrics i 

interpretacions d’aquests”. (Nichols, 1997: 13) A més, l’autor argumenta que els 

documentals provoquen o estimulen respostes i alhora construeixen actituds i 

suposicions respecta la història explicada. 

2.1.4 DEFINICIÓ DOCUMENTAL SEGONS ALTRES 
AUTORS 

Segons el guionista Jean Breschand al llibre El documental: la otra cara del 
cine, durant els anys trenta és quan es popularitza l’ús del terme “documental” 

(Breschand, 2002: 7). Si bé és cert que ja s’utilitzava a França des de feia 

dotze anys, era de forma aleatòria, i no abastava un camp prou identificable. El 

terme referent al que representa ara la paraula “documental” va ser empleat per 

primera vegada pel cineasta escocès John Grierson en la seva ressenya 

publicada al The New York Times, el 8 de febrer de 1926, sobre la pel·lícula 

“Moana”(1926) de Robert Flaherty. Grierson ho va definir com “el tractament 

creatiu de la realitat” (Hardy, 1979: 13). Però, tot i que Grierson va ser qui va 

encunyar el terme, es pot considerar que el pare d’aquest gènere va ser Robert 

Flaherty, produint el primer documental de la història, Nanuk l’esquimal, el 

1922. El cineasta Dziga  

 

Alguns autors coneguts, com Douglas Gomery i Robert Allen adopten la 

definició del documental des del punt de vista del realitzador, arribant a la 

conclusió que els realitzadors de documentals exerceixen poc control sobre el 

seu tema (Teoria y práctica de história del cine, Gomery i Allen, 1984: 215-

239). D’altra banda, Bordwell i Thompson a El arte cinematografico: una 
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introducción afirmen: “Sovint diferenciem una pel·lícula documental a una de 

ficció segons el grau de control que s’ha exercit durant la producció. 

Normalment, el director del documental controla només certes variables de la 

preparació, el rodatge, i el muntatge; algunes variables (per exemple el guió i la 

investigació) es poden ometre, mentre que altres (il·luminació, decorats, 

comportaments dels “personatges”) estan presents, però sovint sense cap 

control.” (Bordwell i Thompson, 1990: 23)  

 

El documental però, que avui dia és considerat com un gènere audiovisual 

televisiu, no queda exempt als canvis tecnològics als quals s’enfronta la 

societat actual. Tal com afirma Carmen Marta Lozano al seu llibre Reportaje y 

documental: de géneros televisivos a cibergenero, “el documental audiovisual 

és un gènere fonamentalment televisiu, però que ha tingut un passat 

cinematogràfic i que està començant a tenir un futur multimèdia”. (Marta 

Lozano, 2012: 415) Així doncs, el que avui dia entenem per documental anirà 

evolucionant amb el temps i adaptant-se a les noves tecnologies, tenint en 

compte que ja ha començat a fer-ho.  

Com podem veure doncs, els experts del gènere tampoc han arribat a conciliar 

una manera concreta de classificar els documentals.  

 

2.1.5 DEFINICIÓ DOCUMENTAL SEGONS EL 
MINISTERI D’EDUCACIÓ I CIÈNCIA DEL 

GOVERN D’ESPANYA 

 
La pàgina web del Ministeri d’Educació i Ciència del Govern d’Espanya, inclou 

el gènere documental dins el gènere periodístic informatiu: “un gènere 

informatiu és un conjunt de procediments combinats que produeixen formes 

audiovisuals conforme a unes estructures prèviament establertes i 

desenvolupades des de fa temps”. Segons la mateixa pàgina, aquests gèneres 

es poden classificar en tres: expositius, apel·latius o expressius. El documental 
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formaria part del primer, el gènere expositiu, on “l’informador tracta d’exposar 

amb la màxima objectivitat possible esdeveniments, dades i opinions alienes i 

les circumstàncies que les envolten. En definitiva, es pretén mostrar fets 

intentant no afegir nous elements.”  

 

2.1.6 DEFINICIÓ DOCUMENTAL SEGONS LA VEU 

Carl Plantinga, en canvi, afirma que la veu d’un documental és la perspectiva 

de l’autor, la qual pot tenir múltiples formes obertes i anacròniques (Plantinga, 

1997: 100): “La veu en una pel·lícula de no ficció pot ser descrita de moltes 

formes i els termes no poden delimitar el tipus de perspectives donades que el 

discurs pot prendre”. Plantinga doncs, proposa tres graus fonamentals per 

classificar la veu:  

1. La Veu Formal: És la que posseeix un grau d’intencionalitat o autoritat 

més fort i clar. La seva funció és la de disseminar coneixement 

ostensible del món actual i ensenyar des d’una posició de coneixement 

superior. (Platinga, 1997: 114)  

2. La Veu Oberta: Mentre que la Veu Formal explica, la Veu Oberta 

mostra, provoca, explora o implica proposicions, però d’una manera 

menys explícita. Rebutja les explicacions o afirmacions sobre la realitat, 

tenint així una dèbil autoritat davant l’espectador, qui adquireix una 

major oportunitat d’interpretació. (Platinga, 1997: 115)  

3. La Veu Poètica: Aquesta última es troba menys enfocada en 

l’observació o l’exploració, i s’interessa més en la no-ficció com a art o 

com una manera d’explorar la representació mateixa. Està més 

enfocada, doncs, en l’estètica. (Platinga, 1997: 171)  

 

2.2 TIPOLOGIES DE DOCUMENTAL 

Ens basarem en la tipologia dels documentals segons la classificació que fa el 

professor nord-americà Bill Nichols, ja que el seu model ha estat un dels més 
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estudiats  i més qüestionats en la teoria del documental contemporani. Les 

seves teories es basen en una combinació de diverses realitzacions 

audiovisuals. Segons l’autor, aquestes categories tenen una cronologia 

històrica. Els models de classificació que fa el cinema de documentació són els 

següents:  

 

- Poètic 
Aquesta tipologia ha reaparegut en el documental contemporani. Serveix 

per representar un to particular o un estat anímic determinat que 

proporciona un sentiment més enllà del que les imatges representen.  

Un bon exemple d’aquest documental seria “El hombre de la càmera” 

dirigida per Dziga Vertov l’any 1929.  

 

- Expositiu 
Nichols l’associa a una manera de representació del documental més 

clàssic ja que es basa en una il·lustració d’arguments juntament amb 

imatges en moviment. Aquesta tècnica és més retòrica que estètica i va 

dirigida principalment a l’espectador amb l’ajuda de títols que van davant 

de la imatge, així donant una objectivitat i una manera lògica dels 

arguments.  

 

- Observacional 
Un dels exemples més clars de documental observacional és “High 

School” de Frederick Wiseman creada l’any 1968. Aquesta tipologia 

s’identifica amb els moviments cinematogràfics de l’anomenat “Direct 

Cinema”. L’aparició d’equips portàtils i sincrònics que es van donar al 

llarg dels anys 60 juntament amb una millor obertura de la societat van 

permetre un apropament diferent als subjectes amb els que els 

cineastes buscaven la realitat de manera espontània. 

 

- Participatiu 
O bé interactiu, mostra la participació entre el realitzador i el subjecte 

que s’està filmant. El director es converteix en inventor entrant així en un 

àmbit desconegut i participa a la vida dels altres. Així doncs el director 
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va guanyant experiència i  aprofita per utilitzar aquestes eines a l’hora de 

crear entrevistes o dins del llenguatge cinematogràfic. Aquest model de 

representar la realitat el podem trobar en exemples com el documental 

de “Maradona” dirigit per Emir Kusturica l’any 2008, el qual juntament 

amb l’equip de realització i el mateix protagonista, Maradona està 

present i emfatitza amb el que serà el subjecte filmat.   

 

- Reflexiu 
Més que representar la realitat, aquest tipus busca conscientment a 

l’espectador del documental i fa que els dispositius que s’han utilitzat 

siguin evidents. Hi ha un canvi conceptual del documental, en aquest 

cas no està considerat com una finestra de la realitat sinó que una 

representació d’aquest ajudant que els espectadors prenguin una 

decisió i agafin una postura crítica de representació. Nichols el considera 

una de les tipologies més critiques i autoconscients del món del 

documental. L’exemple més clar és “Capturing the Friedmans” de 

Andrew Jarecki l’any 2003, que va guanyar l’Òscar al millor documental.  

 

- Performatiu 
És l’últim model que considera Nichols a l’hora de classificar la manera 

de representar la realitat. Aquest, qüestiona la base del cinema 

documental tradicional amb la fina barrera de la ficció a l’enfocar-se amb 

la poesia, la retòrica i l’expressió, i no amb una representació real. La 

basant més forta d’aquest model és les seves qualitats evocadores del 

text en comptes de la seva capacitat de representació. S’apropa més a 

les vanguàrdies artístiques més contemporànies.   

 

 

2.2.1 JUSTIFICACIÓ DE L’ELECCIÓ 

En aquest projecte ens interessa més la història, és a dir, el què, que el mitjà 

pel qual se’n fa difusió. Tanmateix, l’elecció de crear un documental, a part 

d’informar a l’espectador, exposa una realitat. En aquest documental utilitzarem 
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el model reflexiu, del qual hem parlat abans, ja que és el que més s’adequa a la 

nostra proposta. Volem que, al veure el documental els espectadors prenguin 

una decisió i puguin arribar a crear una idea a partir del que han visualitzat. 

Volem que l’espectador pugui consolidar una opinió critica.  

2.3 ESPORTISTA D’ELIT  

La RAE defineix el terme “esportista d’elit” de la següent manera:  

- Adj. Que practica una activitat física  

Sustantiu (mf). Persona que practica una activitat física de manera 

profesional o aficionada 

Segons la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana 

trobem que:  

“El Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto 

rendimiento, define el concepto de deporte de alto nivel, así como el de 

deportista de alto nivel y deportista de alto rendimiento. 

Se consideran deportistas de alto nivel a quienes figuran en las relaciones 

elaboradas anualmente por el Consejo Superior de Deportes (CSD), en 

colaboración con las federaciones deportivas españolas y, en su caso, con las 

comunidades autónomas. 

Para nuestra comunidad autónoma se elabora una lista de deportistas de élite 

integrada por los deportistas que, durante el año natural anterior a la 

publicación de ésta, hayan obtenido resultados deportivos determinados por la 

Orden de 23 de abril de 2007 que desarrolla el Decreto 13/2006, de 20 de 

enero, del Consell de la Generalitat, sobre los Deportistas de Élite de la 

Comunidad Valenciana. (DOGV nº 5.183, de 24/01/2006). Los deportistas de 

élite, además, están clasificados por grupos, en función de la edad y de su 

participación o no en pruebas olímpicas. 
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El Consell Superior d’Esports fa una distinció entre els Esportistes d’Alt Nivell 

(DAN) i els esportistes d’Alt Rendiment:  

Un esportista d’alt nivell o d’elit són aquells que han estat acreditats com a tal i 

per el President del Consell Superior d’Esports. Les relacions dels esportistes 

d’alt nivell es publiquen al BOE. Mentre que, un esportista d’Alt Rneiment són 

aquells que encara no compleixen els criteris per ser acreditats com Esportistes 

d’Alt Nivell però que reben un recolzament directe del CSD.  

 

Segons el CSD per poder ser considerat un esportista d’elit has d’haver 

complert els requisits següents definits als articles 3 i 4 del Real Decret sobre 

els Esportistes d’Alt Nivell i d’Alt Rendiment: 

“Artículo 3. Requisitos para la adquisición y acreditación de la condición de 

deportista de alto nivel.  

1. El Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes 

acreditará la condición de deportista de alto nivel, a aquellos cuyo rendimiento 

y clasificación les sitúe entre los mejores del mundo o de Europa, de acuerdo 

con los criterios selectivos que se establecen en el presente real decreto y su 

anexo, a propuesta de la Subcomisión Técnica de Seguimiento prevista en el 

artículo 8 del presente real decreto.  

2. Las resoluciones del Secretario de Estado Presidente del Consejo Superior 

de Deportes que reconozcan la condición de deportista de alto nivel se 

publicarán en el «Boletín Oficial del Estado».  

3. No podrán acceder a la condición de deportistas de alto nivel:  

a) Aquellos deportistas que no sean contribuyentes del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas y tengan su residencia fiscal en un país o 

territorio considerado como paraíso fiscal. A estos efectos, los deportistas que 

no sean contribuyentes del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

deberán acreditar el país en el que tienen su residencia fiscal mediante la 
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presentación de un certificado de residencia expedido por las autoridades 

fiscales competentes de dicho país.  

b) Los deportistas cuyos resultados, aun cumpliendo los criterios contemplados 

en el presente real decreto, hayan sido obtenidos representando a un país 

diferente a España.  

c) Los deportistas que, careciendo de la nacionalidad española, y compitiendo 

en representación de España por permitirlo el Reglamento de la Federación 

Deportiva Internacional correspondiente, no ostenten la condición de residentes 

en España de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 

de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 

integración social, y en su normativa de desarrollo.”(BOE, 177) 

 

“Artículo 4. Criterios de valoración para el acceso a la condición de deportista 

de alto nivel.  

1. Podrán obtener la condición de deportista de alto nivel los deportistas con 

licencia federativa estatal o con licencia autonómica homologada que, 

participando en competiciones organizadas por las Federaciones interna- 

cionales reguladoras de cada deporte o por el Comité Olímpico Internacional, y 

sin perjuicio de lo que pueda ser acordado excepcionalmente por la Comisión 

de Evaluación del Deporte de Alto Nivel, cumplan los criterios exigidos en el 

anexo del presente real decreto, según la pertenencia a alguno de los 

siguientes grupos:  

Grupo A: deportistas de categoría absoluta, que participen en modalidades y/o 

pruebas olímpicas.  

Grupo B: deportistas de categoría absoluta, que parti- cipen en modalidades 

y/o pruebas no olímpicas, definidas y organizadas por las federaciones 

internacionales en las que estén integradas las federaciones españolas.  
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Grupo C: deportistas de categorías de edades inferiores a la absoluta (entre 22 

y 15 años) que participen en modalidades y/o pruebas olímpicas.  

Grupo D: deportistas de categorías de edades inferio- res a la absoluta (entre 

22 y 15 años) que participen en modalidades y/o pruebas no olímpicas, 

definidas y organizadas por las federaciones internacionales en las que estén 

integradas las federaciones españolas.  

Grupo E: deportistas de categorías de edades inferio- res a la absoluta (entre 

20 y 15 años) que participen en modalidades y/o pruebas olímpicas de 

categorías absolutas.  

Grupo F: deportistas de categorías de edades inferiores a la absoluta (entre 20 

y 15 años) que participen en modalidades y/o pruebas no olímpicas de 

categorías absolutas, definidas y organizadas por las federaciones 

internacionales en las que estén integradas las federacio- nes españolas.  

2. Todos los grupos previstos en el apartado anterior se estructurarán a su vez, 

dependiendo del tipo de prueba en la que compita el deportista, del tipo de 

actuación que se valore y, en el caso de las pruebas no olímpicas, también 

dependiendo del número de países participantes en la competición. Dicha 

estructura es la establecida en el anexo de la presente norma.” (BOE, 177) 

 

En conclusió, veiem que segons el CSD una atleta d’alt nivell o d’elit en el 

nostre país és considerada aquella que ha participat en diferents campionats 

internacionals i que els seus resultats els classifiquen d’entre els millors del 

món o d’Europa. 

D’aquesta manera, les principals protagonistes compleixen amb les anteriors 

característiques per tal de poder ser reconegudes com a atletes d’alt nivell. En 

el cas de l’Estela, ha participat en unes olimpíades en la categoria Absoluta. En 

el cas de la Cristina ha representat la federació espanyola en un gran nombre 

d’ocasions i per acabar, en el cas de la Jäel, l’atleta més jove, ha participat en 

competicions de nivell Absolut i internacionalment representant Espanya.  
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3.DIRECCIÓ  
La direcció d’aquest projecte tracta de transformar la idea que hem creat per tal 

de fer-la realitat. En aquest bloc comptem amb una breu explicació de l’estil 

que volem donar al documental. Definirem l’estructura narrativa, el color i 

l’ambientació i també el ritme que volem aconseguir per el documental.  

 

3.1 ESTIL DE LA PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL 

En aquest bloc s’introdueix l’estil que determinarà la producció audiovisual del 

nostre documental. Aquest, inclou l’estructura narrativa que segueix, el color i 

l’ambientació que li volem donar i per acabar el ritme que volem aconseguir a 

través de les imatges i de la música. També desenvoluparem els diferents 

plans de càmera i  

3.1.1 ESTRUCTURA NARRATIVA DE LA PRODUCCIÓ 

Aquest projecte presenta una estructura narrativa clàssica, és a dir, amb una 

introducció on introduïm les protagonistes que apareixeran en el documental i 

la vida que tenen cada una d’elles, un nus on veurem les diferents adversitats i 

dificultats que han d’exposar-se al ser atletes d’alt nivell i per acabar,  un 

desenllaç on les protagonistes exposaran les conclusions més rellevants i 

determinaran si tot aquest esforç els ha valgut la pena.  

No tenim cap referent explícit que reprodueixi aquest documental tal com l’hem 

plantejat, però si que podem agafar molts referents que presenten una 

estructura narrativa igual a la nostra. Un exemple és el documental esmentat 

anteriorment, “Resiliencia” de Rafinha Alcantara, on ens introdueixen un 

problema, en aquest cas, el trencament dels creuats durant el partit, el 

documental es desenvolupa amb la rehabilitació i l’esforç per posar-se en forma 

per tal de poder jugar, amb un desenllaç on el jugador ja s’ha recuperat del tot i 

està a punt per poder tornar amb el seu equip.  

Un altre documental que també desenvolupa unes característiques semblants a 

la d’aquest projecte és l’informe Robinson sobre Rafa Nadal. En aquest, ens 
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presenten un esportista que ha arribat a ser el primer del món, i va 

desenvolupant la seva trajectòria, on trobem un problema, ja que, Nadal deixa 

de guanyar i finalitza amb la tornada de Nadal a dalt de tot del podi.  

3.1.2 COLOR I AMBIENTACIÓ 

El documental es basa amb l’esport i el gran focus és on les atletes entrenen, a 

les pistes d’atletisme. D’aquesta manera, les pistes gairebé sempre presenten 

una barreja de colors vermellosos i ataronjats amb el verd del camp d’herba del 

mig la pista. Així doncs, volem plasmar uns tons molt naturals per tal 

d’aproximar-nos el més possible a la realitat d’aquests colors. Per tal de que 

l’espectador percebi aquests colors, saturarem els colors més càlids per tal 

d’unificar aquest color vermellós i el documental s’ambienti amb un únic to.  

3.1.3 RITME QUE VOLEM ACONSEGUIR I PER QUÈ  

El dinamisme que acompanya aquest esport, l’atletisme, serà el que donarà 

ritme a aquest documental. La música, a part de les imatges, serà una gran 

eina per donar el ritme que volem a cada un dels blocs del projecte. De manera 

que, comencem amb unes imatges ràpides i incertes, juntament amb una 

música dinàmica, per tal de posar l’espectador a l’expectació i crear una 

sensació de voler esbrinar de què tractarà el documental.  

Un cop comencem les entrevistes, el ritme serà diferent al del primer bloc. No 

busquem alterar l’espectador, així que el ritme serà més lent per tal de que les 

entrevistes puguin arribar al públic i siguin enteses. En aquest bloc, busquem 

que l’espectador entengui i emfatitzi amb les protagonistes, l’esforç que 

s’amaga darrera d’aquest esport.  

No obstant, quan tractem temes com la motivació, al final del documental, el 

ritme s’agilitzarà a mesura que les protagonistes exposin la seva motivació per 

seguir realitzant el que més els apassiona, l’esport.  

 

 

 



 25 

3.1.4 PLANIFICACIÓ I MOVIMENTS DE CÀMERA  

El documental segueix unes característiques determinades. Entre elles, hem 

establert que les imatges de la introducció seran molt curtes, d’uns 2 -3 segons 

per tal de donar dinamisme i confusió a l’espectador. A les entrevistes veurem 

que els plans són més llargs i s’intercalaran amb imatges que fan referència a 

la narració.  

 

Volem que el documental s’apropi a la realitat més propera, d’aquesta manera 

els plans de càmera seran molt oberts i generals. Apareixeran moviments de 

càmera ràpids, pel que fa als entrenaments de les atletes, però també 

apareixeran moviments de càmera lents, pel que fa a les entrevistes.  

 

No obstant això, a la introducció del documental veurem plans tancats i 

primeríssims primers plans de detalls que fan les protagonistes al despertar-se. 

Un exemple en podria ser la Jäel preparant la motxilla per anar a la Universitat, 

o bé la Cristina Lara agafant les crosses per anar a rehabilitació...  

 

Tanmateix, els plans més generals que apareixeran al documental són aquells 

on veurem les tres protagonistes dur a terme entrenaments i activitats de la 

vida quotidiana. És a dir, quan la Cristina Lara estigui fent rehabilitació, 

apareixerà un pla obert i general per tal de que l’espectador sigui capaç 

d’identificar la localització i on es troba cada personatge.  

 

Pel que fa a les entrevistes, els plans de càmera seran estàtics ja que cada 

personatge romandrà assegut i volem mantenir una igualtat per a tots els 

personatges a l’hora de fer les entrevistes.  

 

3.2 REFERENTS  
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A continuació esmentem els documentals que m’han servit de referents i han 

ajudat a la realització d’aquest projecte. En primer lloc destacarem 

“Campeonas Invisibles”, una reivindicació en el reconeixement de la dona en 

l’esport, “Resiliencia” de Rafinha Alcantara, la part més dura de l’esport, la 

lesió, “I am Bolt”, la trajectòria de l’atleta més ràpid del món i per acabar, 

“Fregant el cel” un projecte de carrera que parla d’esportistes que s’han 

quedat al camí de l’èxit. 

 

“Campeonas Invisibles”  

Paqui Méndez com a directora d’aquest projecte, mostra algunes de les 

desigualtats que pateixen les esportistes professionals al món de l’esport. 

Reivindiquen que tot i tenir igual o millors resultats que els homes, no reben el 

mateix tracte social ni econòmic ni els seus èxits esportius estan igual de 

reconeguts. Tot i que dins l’atletisme no arribem a veure aquesta desigualtat 

entre homes i dones és un referent a nivell de producció. El documental 

combina entrevista i vídeo dels personatges fent l’esport. Tanmateix, és molt 

interessant observar que les protagonistes només són dones.  
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“Campeonas Invisibles” ens serveix de referent, ja que, per el nostre 

documental utilitzarem les dones com a personatges principals. Tanmateix, 

l’estructura del documental d’entrevistes acompanyades d’imatges on podem 

apreciar l’esport que realitza cada personatge ens servirà de referent a l’hora 

d’organitzar el nostre documental.    
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“Resiliència por Rafinha Alcantara” 

 
 

Aquest documental em va cridar molt l’atenció, ja que encaixava a la perfecció 

amb un dels subtemes que tracta el documental del tema de lesions. Rafinha 

Alcantara explica el procés de recuperació després de la lesió de creuats 

anterior del genoll esquerra en el partit contra l’Àtlètic de Madrid.  

 
 

Resiliencia serà un clar referent a l’hora de desenvolupar el subtema de les 

lesions amb l’experiència de la Cristina Lara, protagonista del nostre 
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documental. També ens interessen molt les localitzacions que utilitza i que 

estan directament  relacionades amb l’esport.  

 

“I am Bolt” 

Aquest documental explica la història de l’atleta Usain Bolt, que passarà a la 

història per haver estat el més ràpid del món. No només veiem la faceta 

d’esportista d’elit sinó que també mostra la faceta més humana, que potser és 

la que menys veiem a l’hora de parlar de gent famosa. El tractament de temes 

com el recorregut fins arribar a ser l’atleta més ràpid del món i les diverses 

lesions i patologies que ha tingut durant la seva carrera encaixa amb la 

temàtica del meu documental.  

 

Del documental I am Bolt també agafem referències estètiques. Pel que fa a les 

seves imatges, el documental treballa amb footage del protagonista entrenant a 

la pista, de la relació amb el seu entrenador i amb els companys. Tanmateix, 

per el nostre documental ens interessa molt la llum que s’utilitza, ja que, no hi 

ha gairebé retoc i es fa servir una llum molt natural i espais oberts.  Per acabar, 

el documental de Bolt tracta d’un altre dels subtemes del nostre documental, la 

motivació, que desenvolupa l’Anna Girbau, psicòloga esportiva.  
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“Fregant el cel”  

 
 

Aquest és un curtmetratge documental creat per Tània Ribas i Galindo, els 

quals van estudiar Comunicació Audiovisual a La universitat Pompeu Fabra. 

Aquest, tracta sobre el dolor, la frustració i els sacrificis d’aquelles persones 

que es van retirar abans d’arribar al cim de la seva trajectòria. Tanmateix, parla 

dels esforços físics i mentals que comporta entrenar en el món de l’alt 

rendiment. Aquest és un clar referent pel que fa a l’estètica que utilitzarem al 

documental. Utilitza colors molt naturals gairebé sense edició. La llum és 

neutral i els espais són molt oberts. A més a més, la música dona un ritme al 

curtmetratge i en algun punt és molt expressiva.  

 

3.3 STORYBOARD 

L’storyboard és una eina molt important per a tenir una visualització prèvia a 

l’hora de crear una peça audiovisual. Seguidament, una breu visualització dels 

talls i escenes que composen el documental.  
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4. PRODUCCIÓ  
Durant la producció és quan totes aquelles decisions que s’han pres 

anteriorment es materialitzen. Aquí és on unificarem i desenvoluparem la forma 

que tindrà el documental.  

En aquest bloc tractarem el procés de selecció dels personatges que formen 

part del documental amb una justificació d’aquesta i un extens 

desenvolupament de cada un d’ells. També tractarem les localitzacions 

escollides per el documental, l’escaleta de producció i un estimat pressupost 

del que costaria tirar endavant aquest projecte. 

 

4.1 PROCÉS DE SELECCIÓ DE PERSONATGES 

Ja que aquest treball tracta d’un documental aproximadament amb una durada 

d’uns 25 minuts vaig decidir que hi apareixerien un màxim de 6 persones. 

Valorant així, que 3 d’ells serien els personatges principals. Vaig pensar que 

més persones distrauria al espectador i preferia incloure menys personatges 

que es relacionen amb les 3 protagonistes. 

Els criteris que vaig seguir a l’hora de fer la tria de personatges va ser que 

havien de pertànyer al món de l’esport d’elit i que també fossin de diferents 

generacions. El fet que apareguin tres personatges principals és molt 

important, ja que, veurem 3 punts de vista diferents amb referència a l’edat i en 

la situació actual que es troben. La Jäel acaba de començar la Universitat i la 

fama li va arribar des de molt petita, la Cristina Lara ha acabat la carrera i ha 

començat un Màster, i l’Estela, és la més gran i continua apostant per l’esport 

tot i que encara no ha pogut treure’s la carrera.  

En segon lloc, el documental no determina un equilibri de gènere entre homes i 

dones. Ja que l’esport té una visualització de la dona mínima, vaig decidir que 

els personatges principals fossin les 3 dones. També vaig intentar que les 

persones participants tinguessin diferents perfils, és a dir, que haguessin 

estudiat carreres diferents i que el seu nivell de vida també fos diferent.  
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Per acabar la història de cada personatge principal és un punt a tenir en 

compte ja que, vaig voler que cada una d’elles aportés un valor i argument 

diferent al treball i que es pogués veure el procés i el progrés de la constància i 

esforç amb les seves recompenses.  

 

4.2 DESENVOLUPAMENT DELS PERSONATGES 

Aquest apartat inclou una descripció detallada de cada un dels personatges 

que apareixen durant el documental. Tenim tres noies protagonistes, les quals 

són els principals, la Cristina Lara, una jove molt apassionada i lluitadora, la 

Jäel Bestué, una principat en el món de la fama i l’Estela, la veterana que lluita 

per el seu somni, tornar a córrer en uns Jocs Olímpics. Seguidament, la resta 

de personatges són secundaris, en aquest cas tenim a tres professionals, en 

Fausto Augusto Godinez, entrenador cubà d’atletisme, l’Anna Girbau, psicòloga 

esportista i especialitzada en esportistes d’alt nivell i per acabar, Úrsula 

Balduzzi, una professora que ha estat treballant al CAR de Sant Cugat. 
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4.2.1 CRISTINA LARA PÉREZ 
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Nascuda el 5 d’agost del 1995 a Barcelona. Actualment té 24 anys i viu a la 

residència del CAR de Sant Cugat. La Cristina va estudiar l’ESO a l’institut 

Marianao a Sant Boi. Allà també va cursar el batxillerat social humanístic. Més 

endavant va completar la seva carrera en Educació Social a la Universitat de 

Barcelona (UB). Actualment estudia un màster en “Desarrollo Social: 

Organización y Planificación de Proyectos Sociales y Comunitarios” online a la 

UCAM (Universidad Católica San Antonio de Múrcia). Des de l’estiu del 2019 

treballa fent suplències en un centre de menors quan pot, ja que li costa molt 

poder compaginar l’esport amb aquesta feina.  

Va començar a fer atletisme quan tenia 10 anys gràcies a una professora 

d’Educació Física, ja que destacava a les Jornades Atlètiques on participaven 

totes les escoles. Els seus inicis van ser al Club de Sant Boi tot durant 1 any on 

més tard va anar al Club Atletisme Cornellà. En aquest club no estava a gust i 

després de 5 anys va anar al Club del Prat de Llobregat. 5 anys més tard va 

anar al Futbol Club Barcelona on encara continua competint. Als 18 anys 

decideix fer un petit canvi i començar a entrenar a la Residencia Joaquim 

Blume, un institut dedicat als esportistes. Més tard una beca de la federació 

catalana li obre les portes a residir al CAR de Sant Cugat.   

La Cristina és una persona molt constant i responsable. Durant la seva vida ha 

estat treballant molt fort fins arribar on està. Té molta capacitat de sacrifici, la 

qual cosa l’ha ajudat durant la seva carrera com a esportista. És molt 

competitiva i no deixa de lluitar fins que aconsegueix el que es proposa. Per 

altra banda, la Cristina és una noia molt riallera, molt extravertida i amb un gran 

caràcter.   

 

Carrera esportiva (2017 – 2019) 

15ª classificada en els 200m.ll al Campionat d’Europa Sub-23 a Bydgoszcz 
(Polònia) (2017)  

1ª classificada en els 60m.ll al Campionat d’Espanya Absolut de Pista Coberta 

a Salamanca (2017) 
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14ª classificada en els 60m.ll al Campionat d’Europa de Pista Coberta a 

Belgrad (Sèrbia) (2017) 

1ª classificada en els 200m.ll al Campionat d’Espanya Promesa de Pista 

Coberta a Madrid (2017)  

6ª classificada en els 100m.ll als XVIII Jocs Mediterranis a Tarragona 
(Catalunya) (2018) 

2ª classificada amb el relleu de 4x100m amb la selecció espanyola absoluta als 
XVIII Jocs Mediterranis a Tarragona (Catalunya) (2018) 

8ª classificada amb el relleu de 4x100m amb la selecció espanyola absoluta al 
Campionat d’Europa a l’Aire Lliure a Berlin (Alemanya) (2018) 

2ª classificada en els 100m.ll al Campionat d’Espanya Absolut a l’Aire Lliure a 

Getafe (Madrid) 

2ª classificada en els 200m.ll al Campionat d’Espanya Absolut d’Aire Lliure a La 

Nucía (Alacant) (2019) 

4ª classificada amb el relleu de 4x100m amb la selecció espanyola absoluta al 
Campionat Europa vs. USA a Minsk (Bielorusia) (2019)  

4ª classificada en els 100m.ll al Campionat d’Europa de Seleccions a l’Aire 

Lliure a Bydgoscz (Polònia) (2019)  
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4.2.2 ESTELA GARCIA VILLALTA 
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Nascuda el dia 20 de març de l’any 1989 a Vilanova i la Geltrú. Actualment té 

30 anys i viu a la residència del CAR de Sant Cugat. La major part de la seva 

infància la va viure a Oviedo, on resideix tota la seva família. Va cursar l’ESO 

en una escola concertada, Las Dominicas a Oviedo. Quan tenia 16 anys va 

decidir traslladar-se a la capital, a Madrid, gràcies a una beca de la federació 

espanyola on va residir a la Residencia Joaquín Blume, adscrita al Centre d’Alt 

Rendiment del Consell Superior d’Esports del Ministeri de Cultura i Esports 

d’Espanya. Allà hi va cursar el batxillerat científic. Un cop graduada, va 

traslladar-se a Barcelona per poder cursar un Grau Superior d’Higiene 

Bucodental, dos anys més tard va començar el grau d’Ontologia a la Universitat 

de Barcelona, el qual encara li queden 2 anys per graduar-se.  

Va començar l’atletisme quan tenia 10 anys, ja que els seus pares veien que 

tenia qualitats i que li agradava molt córrer al Club d’Oviedo. Als 16 anys va 

fitxar per el club de València Terra i Mar on va estar durant 5 anys, més tard va 

anar al Puerto de Alicante on només va estar 1 any i finalment Nike la va fitxar i 

actualment és el seu “sponsor”.  
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L’Estela és una persona molt carismàtica, treballadora i molt lluitadora. És molt 

competitiva tant en la seva vida personal com en l’esportiva. El seu lema 

principal és: “Trabaja más que los otros aunque te cueste mucho sufrimiento”. 

Per altra banda, té un gran caràcter i a vegades pot semblar una mica 

antipàtica, ja que li costa crear amistats noves i es recolza molt amb la gent que 

l’ha envoltat des de sempre.  

 

Carrera esportiva (2016 – 2019)  

12 vegades Campiona d’Espanya Absoluta (2016 – 2019) 
Primera dona a la història de l’atletisme espanyol en aconseguir 4 títols de 

Campiona d’Espanya en un mateix any (2018)  
4ª classificada en el relleu de 4x100m amb la selecció espanyola al Campionat 
d’Europa a l’Aire Lliure a Amsterdam (Holanda) (2016) 
1ª classificada en els 200m a la Copa d’Europa de Clubs a Mersin (Turquia) 

(2016) 
Marca en els 200m.ll  per participar a les Olimpíades de Rio de Janeiro (Brasil) 
(2016) 
Rècord d’Espanya Absolut en 50, 150 i 300 metres. (2017) 
11ª classificada en els 200m.ll al Campionat d’Europa per Equips a Lille 

(França) (2017) 
1ª classificada en els 200m.ll al Campionat d’Espanya Absolut d’Aire Lliure a 

Barcelona 
30ª classificada en els 200m.ll al Campionat del Món a Londres (Gran 
Bretanya) (2018) 
16ª classificada en els 200m.ll al Campionat d’Europa d’Aire Lliure a Berlín 

(Alemanya) (2018) 
7ª classificada amb el relleu de 4x100m amb la selecció espanyola absoluta a 
la Diamond League “Welklasse Zürich” a Zúrich (Suïssa) (2018) 

25ª classificada en els 100m.ll als Jocs Europeus a Minsk (Bielorússia) (2019) 

4ª classificada amb el relleu de 4x100m amb la selecció espanyola absoluta al 
Campionat Europa vs. USA a Minsk (Bielorusia) (2019)  
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14ª classificada en els 60m.ll al Campionat d’Europa de Pista Coberta a 

Glasgow (Gran Bretanya) (2019) 
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4.2.3 JÄEL SAKURA BESTUÉ 
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Nascuda el 24 de setembre del 2000 a Sant Cugat on ha crescut i viscut fins a 

l’actualitat. Actualment té 19 anys i viu amb la seva mare i la seva germana 

mitjana, Ella. La Jäel va estudiar a l’escola Joan Maragall la primària, durant 

l’ESO va assistir  l’institut Angeleta Ferrer i Sensat a Sant Cugat durant la 

secundària. Més endavant va cursar el batxillerat científic a l’escola del CAR.  

Actualment està cursant el 

primer any de medicina a la 

universitat de Barcelona al 

campus clínic. Va començar 

l’atletisme quan era petita, ja 

que a l’escola Joan Maragall i 

a Sant Cugat en general 

sempre s’havia fomentat molt 

aquest esport perquè hi havia 

una competició dirigida als 

nens petits anomenada 

“Jugando al atletismo”. 

Aquesta competició és de 

nivell escolar i nacional. Tot i 

que els seus inicis van ser als 

6 anys fent cross, (la manera 

més comú d’iniciar l’atletisme 

quan ets petit). No va ser llavors fins el curs 4rt de primària que no es va iniciar 

a la pista degut a la seva bona actuació amb l’escola als campionats d’Espanya 

de “Jugando al atletismo”.  

Als 7 anys va començar a fer atletisme al club Montanyenc a Sant Cugat, ja 

que la seva germana ja competia al club. A la categoria de cadet de 2n va 

arribar el seu entrenador actual, el Ricardo i és llavors quan va començar a 

dedicar-se a la velocitat. Més tard va estar competint per el Club Atlètic 

Igualada. Al 2017 va ser fitxada per el Futbol Club Barcelona on ha adquirit les 

seves millors marques durant la seva carrera esportiva. A l’any 2018 va 

començar a estar patrocinada per la gran marca Adidas fins a dia d’avui.  
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La Jäel és una persona molt organitzada, determinada, i sempre s’ha descrit 

com a una persona molt exigent amb ella mateixa, ja que totes les metes i 

objectius que es proposa li agrada poder complir-les, tot i que a vegades s’auto 

exigeix més del compte . Té molt caràcter, però sempre intenta tenir una ment 

positiva i no preocupar-se massa per les coses que no són tant importants. 

Sempre ha tingut les idees molt clares i demostra un caràcter molt madur 

davant de situacions on sempre guanya el que estima i el que li agrada fer.  

Carrera esportiva (2016 – 2019)  

4ª classificada al Campionat d’Europa Juvenil a Tiblisi (GEO) (2016) 

2ª classificada en els 200m.ll al Campionat del Món Juvenil a Nairobi (Kenya) 
(2017) 

6ª classificada amb el relleu de 4x100m amb la selecció espanyola al 
Campionat d’Europa Júnior Sub20 a Grosseto (Itàlia) (2017) 

 11ª classificada en els 200m.ll al Campionat del Món Sub20 a Tampere 
(Finlàndia) (2018)  

20ª classificada en els 200m.ll al Campionat d’Europa Absolut a l’Aire Lliure a 

Berlín (Alemanya) (2018) 

7ª classificada amb el relleu de 4x100m amb la selecció espanyola absoluta a 
la Diamond League “Welklasse Zürich” a Zúrich (Suïssa) (2018) 

1ª classificada en els 60m.ll al Campionat d’Espanya Absolut de Pista Coberta 

a Antequera (Andalusia) (2019)  

15ª classificada en els 60m.ll al Campionat d’Europa Absolut de Pista Coberta 

a Glasgow (Gran Bretanya) (2019)  

3ª classificada en els 100m.ll al Campionat d’Europa Sub20 a Boras (Suècia) 

(2019) 

4ª classificada en els 100m.ll al Campionat d’Europa de Seleccions a l’Aire 

Lliure a Bydgoscz (Polònia) (2019) 
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4ª classificada amb el relleu de 4x100m amb la selecció espanyola absoluta al 
Campionat Europa vs. USA a Minsk (Bielorusia) (2019)  

1ª classificada en els 200m.ll al Campionat d’Espanya Absolut de Pista Aire 
Lliure a La Nucía (Alacant) (2019)  
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4.2.4 FAUSTO AUGUSTO GODINEZ DÍAZ 

Nascut el 28 de novembre del 

1966 a Marianao, un municipi de 

la Ciutat de l’Habana a Cuba. 

Actualment té 53 anys i viu a 

Girona. La vida de l’Augusto 

transcórrer com la d’un nen 

normal a Cuba amb algunes 

carències d’índole però amb 

l’obligació de cursar estudis, els 

quals mai van suposar un 

problema per ell ja que treia 

bones notes.  

 

Des de ben petit patia una afectació respiratòria de bronquitis asmàtica i va 

passar molt temps ingressat a l’hospital, la qual cosa era una situació molt 

traumàtica per la família poc adinerada i un nen que només volia jugar al carrer. 

Més tard, el metge que l’atenia va suggerir als seus pares que l’apuntessin a 

fer un esport, és aquí on l’Augusto va començar a practicar esports amb només 

5 anys. Va provar el judo, salt de trampolí i el beisbol. No obstant, la professora 

d’educació física veia que era més ràpid que els altres alumnes així que el va 

apuntar a una competició entre les escoles, on entrenadors d’atletisme el van 

animar a practicar aquest esport, el qual podia alternar amb el beisbol.  

Li van donar una beca per fer atletisme amb només 10 anys. Durant aquells 

anys, es va anar especialitzant en diferents modalitats, totes relacionades amb 

l’esport. Podia compaginar l’escola i l’esport, fins que més endavant va decidir 

anar a la universitat a estudiar Cultura Física y Deportes especialitzant-se amb 

l’atletisme.  Durant els seus últims anys de la carrera va començar a ser 

entrenador d’atletes de 15 – 16 anys. Després d’aconseguir que els seus 

atletes arribessin a l’esglaó més alt del podi, va ser fitxat per l’equip nacional de 

Cuba. Allà entrenava els millors atletes del país i viatjava amb ells a totes les 
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competicions internacionals.  

 

És aquí quan en una competició a Itàlia l’any 2005, l’Augusto va aprofitar per 

sortir de Cuba i quedar-se a Europa. A Itàlia va continuar com a entrenador a 

l’equip d’atletisme de Milan. Al cap d’un any va desplaçar-se a Espanya on va 

aconseguir un lloc de treball a Girona com entrenador del club Girona – Costa 

Brava. Al 2002 el club de Figueres el va fitxar i és on actualment es troba 

entrenant.  

L’Augusto és un entrenador molt complexa, és a dir, creu que la seva labor com 

entrenador no és simplement buscar resultats sinó que en primer lloc, ha de ser 

un bon psicòleg, ja que, darrera de cada atleta hi ha un esser humà. És una 

persona molt carismàtica, però alhora molt dura i amb un caràcter fort, la qual 

cosa motiva els atletes per millorar cada dia.  

També opina que Atleta- Entrenador forma un binomi que per tal de que 

aquesta unió funcioni, ha d’existir un alt nivell de formació per part de 

l’entrenador en tots els àmbits, el de l’entrenament esportiu, la psicologia i la 

pedagogia. És per això, que el fan ser un dels millors entrenadors.   
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4.2.5 ANNA GIRBAU  

Nascuda el 15 de maig de l’any 

1991 a Barcelona. La seva carrera 

esportiva en el món de la 

competició va començar quan tenia 

8 anys amb el patinatge artístic. 

Aquesta va durar fins als 15 anys, 

on va començar la seva passió per 

l’atletisme, especialment amb la 

prova dels 400 metres tanques va 

iniciar la seva carrera esportiva en 

el món de l’atletisme. L’Anna va 

haver de deixar l’atletisme quan 

tenia 17 anys a causa d’una lesió i 

va decidir enfocar-se als estudis de 

Batxillerat.  

A l’any 2009 va iniciar el grau en psicologia a la Universitat de Barcelona, des 

del primer dia de la carrera es va especialitzar en l’esport. Un cop graduada, a 

l’any 2014, va continuar estudiant un postgrau en Tècniques de Coaching per a 

la Intel·ligència Emocional i Social a la UB i Institut Gomà. Al 2015 va iniciar un 

postgrau en psicologia i Coaching de l’Esport a la Universitat Abat Oliva. Aquell 

mateix any va començar un màster en Coaching y Liderazgo personal a la UB i 

Institut Gomà. L’any 2018 va estudiar un màster en Autoliderazgo y conducción 

de Grupos a la Universitat de Barcelona.  

No va ser fins l’any 2016 quan l’Anna va iniciar la seva carrera professional. Va 

obrir una consulta privada com a psicòloga i coach col·laborant principalment 

amb l’Institut Gomà, el centre on es va formar i va donar llum la seva trajectòria 

professional en el món de la psicologia. Acompanyant esportistes a aconseguir 

les seves metes esportives, i persones que estaven disposades a millorar el 

seu ben estar psico-emocional, al mateix temps, va començar a col·laborar en 

un altre centre d’alt rendiment esportiu com a psicòloga i coach de l’esport. El 

Real Club de Polo de Barcelona, CEAM atletisme, Peñíscola Futsal, CB 
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Minguella entre d’altres van ser els clubs van acompanyar la seva trajectòria. 

L’any 2019 va obrir la seva pròpia consulta, en la qual desenvolupa els 

processos de canvi amb els seus pacients i clients. A més de ser formadora en 

diferents cursos com el de “ByeBye Ansidedad” de Ferran Cases i de 

col·laborar amb atletes del CAR puntualment. Actualment té el camí obert en 

diferents camps, l’esportiu i d’alt rendiment, la psicologia i el coaching personal 

i la formació fent cursos i tallers.  

 

El seu objectiu com a psicòloga esportiva és ajudar als esportistes a gestionar 

els diferents moments de la seva vida esportiva, a conèixer-se, a entendre’s, a 

aprendre recursos per aplicar a la competició, a gestionar les seves emocions i 

a entendre la ment de cada un d’ells, ja que és el que més l’apassiona.  
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4.2.6 ÚRSULA BALDUZZI 

Nascuda el 22 de maig del 1976 a 

Barcelona, ciutat on actualment resideix. 

Va estudiar la llicenciatura de química a 

la Universitat Autònoma de Barcelona 

(UAB), on també va començar la tesi 

doctoral en química orgànica, però no la 

va acabar i es va quedar al DEA.  

Mentre estava estudiant la tesi va tenir 

contractes com a professora associada i 

va poder fer algunes classes 

relacionades amb el laboratori. A l’any 

2009 fins a dia d’avui ha estat fent 

classes a alumnes de secundària. Els 

primers anys però, van ser fent substitucions a diferents centres, fins que al 

2010 va quedar-se fixe com a professora de química. L’any 2016 li va sorgir la 

oportunitat d’anar a treballar a l’Institut del CAR, la qual cosa va pensar que 

seria un repte, ja que no havia tractat amb esportistes anteriorment.  

La seva vocació per la química sempre ha estat la seva prioritat. També, la de 

tractar amb nens. Així doncs, va trobar que els alumnes de secundària era una 

edat que a ella li agradava treballar.  

La seva experiència al CAR la recorda de manera molt positiva. Tot i que creu 

que no hi ha molta diferència entre l’alumnat del CAR amb la resta dels centres, 

la flexibilitat era un dels punts clau per a aquests alumnes. També, va observar 

que els alumnes eren molt competitius i que no toleraven els seus propis errors, 

cosa que va ajudar a créixer com a professora i treballar la gestió de les 

emocions amb ells. Coneixent que els esportistes tenien poc temps per 

treballar a casa, havia de gestionar els deures i els treballs de manera diferent. 

L’Úrsula durant la seva trajectòria com a professora, va aprendre que els 

estudiants que es dedicaven a l’esport de manera professional, necessitaven 

molta empatia, ja que tenien molta pressió a les competicions i als 
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entrenaments. D’aquesta manera, creu que la relació alumne- professor és molt 

important per tal de que l’alumne rendeixi i estigui motivat. Tanmateix, la 

flexibilitat respecte els estudiants és un punt molt important que va aprendre 

treballant amb esportistes d’elit, que no havia hagut d’afrontar anteriorment.  

 

4.3 LOCALITZACIONS 

Per la realització d’aquest documental he volgut centrar-me en una localització 

bàsica, el CAR (Centre d’Alt Rendiment) de Sant Cugat.  

El Centre d’Alt Rendiment esportiu de Sant Cugat és un organisme públic 

ubicat a Sant Cugat del Vallès. Va ser el primer centre d’alt rendiment esportiu 

del món que va disposar d’un centre educatiu, fet que va permetre que tots els 

esportistes poguessin seguir amb els seus estudis acadèmics. Es financia a 

través del Consell Superior d’Esports i del Consell Catlà de l’Esport, a més a 

més del que genera a través de les concentracions d’esportistes i seleccions 

d’altres països.  

El CAR es va inaugurar a l’Octubre de l’any 1987 amb motiu de la designació 

dels Jocs Olímpics de Barcelona l’any 1992. Hi va haver dos factors molt 

importants que van propiciar l’emplaçament del centre a Sant Cugat: la 

proximitat amb Barcelona i la possibilitat de reutilitzar les instal·lacions del 

Centre Mutual de Rehabilitació d’Accidentats de Treball (CMR).  

Les primeres modalitats que es van començar a entrenar al CAR van ser tennis 

taula, lluita, judo, esgrima i halterofília.  

L’any 1999, el CAR va ser un dels centres que va impulsar la creació de 

l’Associació Internacional de Centres d’Alt Rendiment (ASPC) amb l’objectiu de 

sumar esforços conjunts per a compartir experiències i posar en comú les 

qüestions que ajudin a millorar el rendiment dels atletes. A més a més, el CAR 

ha estat acreditat per la IAAF (International Association of Athletics 
Federations)  des de l’any 2015 com un dels centres internacionals 

d’entrenament d’atletisme. Aquesta, és al primera distinció concedida per la 
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IAAF a nivell estatal gràcies a l’alt nivell de les instal·lacions i serveix que 

ofereix el centre.   

 

Dins del mateix recinte, el projecte es focalitzarà en diferents estàncies:  
 

- Les pistes d’atletisme del CAR 
- Estàtua entrada principal del CAR 
- Les classes del CAR 
- El centre de rehabilitació del CAR 
- La biblioteca de la Universitat de Barcelona 

 
En aquesta localització és on hi ha l’únic Centre d’Alt Rendiment de tot 

Catalunya. Actualment una gran diversitat esportistes s’allotgen en aquestes 

instal·lacions becats per la Federació Catalana d’Esports. Es tracta d’una zona 

situada a les afores del poble de Sant Cugat (Barcelona). Aquesta és una zona 

molt tranquil·la de fàcil accés i amb una gran abundància de naturalesa que 

l’envolta.  
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4.3.1 LES PISTES D’ATLETISME DEL CAR 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

En aquesta localització apareixeran escenes de les protagonistes entrenant. És 

important que l’espectador visualitzi el lloc on s’entrenen i identifiquin el seu 

entorn al dia a dia. La pista està rodejada d’arbres i és un lloc molt tranquil, així 
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doncs aconseguirem que la imatge tingui un fons de natura i la llum sigui molt 

natural.  

També es farà l’entrevista a l’entrenador Fausto Augusto Godinez, ja que és el 

seu lloc de treball i on passa la majoria de les seves hores del dia.  

 

4.3.2 ESTÀTUA ENTRADA PRINCIPAL DEL CAR 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'entrada principal disposa d'una escultura anomenada “Atletes”, feta de 

marbre de l’autora Rosa Serra. És molt reconeguda en el món de l’esport, ja 

que, representa dos atletes arribant ala meta i al llarg dels anys s’ha convertit 

en la imatge emblemàtica del CAR i també en el logotip del centre.   

Aquí és on es duran a terme les entrevistes de les tres protagonistes. Es troba 

a l’entrada del recinte envoltada d’una gran àrea d’herba. Vam pensar que era 

important que les atletes s’identifiquessin amb el centre on viuen i que 

l’espectador pugui identificar on ens situem.  
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4.3.3 LES CLASSES DEL CAR 

 
 

El centre disposa d’una gran varietat de classes. Vam pensar que la zona on es 

donen conferencies seria la més indicada per dur a terme les entrevistes amb  

l’Úrsula, la professora i també l’Anna, la psicòloga. Aquesta localització és una 

de les poques zones tancades que apareixeran en el documental. Busquem 

identificar el personatge amb la seva professió.  
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4.3.4 CENTRE REHABILITACIÓ DEL CAR  

 
 

Aquesta localització és on apareixerà una de les nostres protagonistes, la 

Cristina Lara després d’haver patit una lesió. Aquí veurem com és el seu dia a 

dia i els tractaments als quals s’ha de ometre.  

 

4.3.5 LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSITAT DE 

BARCELONA 

 
La biblioteca de la Universitat de Barcelona és on la protagonista més jove, 

,Jäel estudia entre classe i classe abans d’anar a entrenar. Aquí buscàvem un 

lloc d’aspecte acadèmic, per mostrar que les protagonistes tot i entrenar moltes 

hores també han de fer lloc per els estudis.  
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4.4 ESCALETA 

L’escaleta és el guió que ens ajuda a veure de manera ordenada l’estructura 

que presentarà el documental. Aquesta també ens ajudarà a veure l’estructura 

argumental i les imatges que l’acompanyaran en cada escena.  

 

Comença a sonar la música i al mateix moment veiem imatges molt dinàmiques  

de les tres protagonistes quan comencen el seu dia a dia. Entre la música i les 

imatges ens adonem que hi ha una situació de caos, d’estres i de poc temps . 

Aquestes imatges donen peu a la introducció del nostre projecte.  

 

TEXT IMATGE 

Jäel, Cristina i Estela 
Començament del dia a dia de cada 

una d’elles. 

Jäel: Situació complicada per 
compaginar universitat 

Estudiant a la biblioteca 

Cristina: Lesió Rehabilitació 

Estela: No poder acabar la carrera Entrenament 

 
Comença el nus del documental amb l’entrevista de la psicòloga que enllaça 

aquest estres i caos amb una entrevista on ens desenvoluparà què passa per 

la ment dels esportistes d’alt nivell i com actuen davant d’aquesta situació.  

A continuació les protagonistes desenvolupen el tema de l’auto motivació, què 

estan disposades a fer per tal de poder compaginar aquesta vida tant difícil. 

Seguidament, enllacem el tema de l’esforç que han de fer els esportistes 

d’aquest nivell, no només a la pista i als entrenaments sinó que a la seva vida 

quotidiana, ja que estan destinats a tenir un temps lliure molt reduït per poder 

estudiar i per a l’oci. D’aquesta manera ens endinsem dins el tema dels estudis 

amb l’entrevista del professor Albert Mas, que ens proporciona informació 

sobre com ensenyar i com tractar esportistes d’elit. Amb ell, les protagonistes 

exposen les dificultats que han hagut d’afrontar durant la carrera acadèmica. 
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Enllacem i finalitzem el tema dels estudis i de les dificultats que han patit les 

protagonistes amb el suport emocional i psicològic que han tingut durant la 

seva trajectòria esportiva i d’estudiants.  

 

Anna Girbau: Com és la vida 
d’un esportista? 

Entrevista Anna Girbau a la classe 

Cristina: Auto motivació Readaptació a l’entrenament 

Jäel: Auto motivació Entrenament 

Augusto: Esforç 
Entrevista Augusto a les pistes 

d’atletisme 

Estela: Com es reflecteix 
l’esforç? 

Entrevista Estela Vida quotidiana / Temps 

lliure/ Oci 

Jäel: Com es reflecteix l’esforç? 
Entrevista Jäel Vida quotidiana / Temps 

lliure / Oci 

Úrsula Balduzzi: Ensenyar a 
esportistes d’alt nivell (DAN) 

Entrevista a Úrsula Balduzzi a la classe 

Cristina: És difícil poder 
compaginar esport i estudis 

Entrevista Cristina Lara entrada del CAR 

Jäel: És difícil poder compaginar 
esport i estudis 

Entrevista Jäel biblioteca 

Estela: És difícil poder 
compaginar esport i estudis 

Entrevista Estela entrada del CAR 

Cristina: Suport Emocional Entrevista Cristina entrada CAR 

Augusto: Suport Emocional 
Entrevista Augusto pistes d’atletisme + 

imatges entrenament amb les atletes 

Jäel: Suport Emocional Entrevista Jäel entrada CAR 
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Anna Girbau: Recolzament 
psicològic i emocional 

Entrevista Anna Girbau a la classe + 

imatges atletes entrenant 

 
 

 
El final tracta el tema de les ganes de seguir lluitant i de continuar fent el que 

més els apassiona, que és l’esport i resumeixen com al final de tot afrontar 

aquests temes a dia d’avui els hi ha valgut la pena per totes les recompenses 

que han rebut.  

 

Cristina: Influència de la seva 
lesió en la seva professió  + 

Motivació per continuar 
lluitant 

Recuperació de la lesió + imatges 

competició 

Jäel: Objectius futurs Entrevista Jäel + imatges competició 

Estela: És possible i val la 
pena lluitar 

Imatges competició Olimpíades 

 

 

4.5 FITXA TÈCNICA DEL DOCUMENTAL  

 

TÍTOL Dones d’elit 

DIRECCIÓ Laura Hernandez Arteaga 

GÈNERE Documental 

PAÍS Espanya 

ANY 2020 
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DURACIÓ 30:00 

IDIOMA Català - Castellà 

PRODUCCIÓ Laura Hernandez Arteaga 

MUNTATGE I SO Laura Hernandez Arteaga 

PRESSUPOST 5.407,09€ 

ARGUMENT 

Dones d’elit és un documental que 

tracta de dones que han dedicat la 

seva vida a l’esport d’elit. Aquestes 

esportistes hauran de lluitar per 

poder compaginar una doble carrera, 

l’esportiva i l’acadèmica. La motivació 

i la constància els farà lluitar per 

aconseguir els seus objectius.  

 

4.6 PRESSUPOST  

He creat un pressupost estimat de manera fictícia amb la finalitat de saber quin 

hauria estat el total de les despeses basat amb dades reals. Per això, hem 

buscat el conveni laboral en la indústria audiovisual, on apareixen les taules 

salarials de l’any 2017, les últimes publicades fins avui segons el “Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social”.  

 

Aquesta taula mostra el pressupost estimat del que ens costarà produir el 

documental. En aquesta tindrem en compte el material que es necessitaria, les 

hores invertides en el projecte, i els desplaçaments:  

El preu de les hores de dedicació l’extraiem de la Resolució del 10 d’abril de 

2017, creades per la Direcció General de Treball. En aquesta resolució es 

proposen els salaris de les produccions de baix pressupost. D’aquesta manera, 



 62 

necessitem consultar l’Annex 1.2, dins l’apartat “8.2. Conveni laboral en la 

indústria audiovisual” del projecte. 

MATERIAL 

Concepte Unitats Model Import per 
unitat 

Import total 

Gravadora  1 Tascam 

DR-05X 

89€ 89€ 

Trípode 1 Hama 

00004175 

Star 75 

21,99€ 21,99€ 

Disc dur extern 1 Seagate 

Expansion 

Plus 

119€ 119€ 

 Total 229,99€ 

DESPLAÇAMENTS 

Concepte Unitats Import per 
unitat 

Import 
total 

Comentaris 

Gasolina 3 45€ 135€ Desplaçament 

des d’Olot a 

Sant Cugat 

Transport 2 2,40€ 4,80€ Tren des de 

Barcelona – 

Sant Cugat  

 Total 139,8€ 

HORES INVERTIDES 
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Fase Tasca Hores Preu total Comentaris 

Preproducció 

(21,78€/h) 

Guió, 

entrevistes, 

permisos i 

memòria 

30h 653,4€ 3h/ setmana 

10 setmanes 

Producció 

(21,78€/h) 

Gravar, 

entrevistes 

65h 1.415,7€ 5h/dia (13 

dies de 

rodatge) 

Postproducció 

(16,49€/h) 

Muntatge, 

edició, 

memòria 

180h 2.968,2€ 15h/ setmana 

(12 setmanes) 

 Total  5.037,3€ 

Pressupost final del documental 5.407,09€ 

 

 

5. POSTPRODUCCIÓ 
La part de postproducció és aquella on un cop tenim la part de producció feta, 

manipulem el material audiovisual. En aquest apartat, trobarem el bloc del 

muntatge, és a dir, quins programes farem servir per editar i què volem 

aconseguir durant el temps d’edició. També, trobem la llum que li volem donar 

al documental, ja que, si aquesta no s’ha aconseguit durant la part del rodatge, 

caldrà editar-la digitalment. Per acabar, la banda sonora, on definim quina 

música ha d’acompanyar el documental i quines funcions té aquesta.    

Tot i que el documental es realitzarà a posteriori, així doncs, els apartats de la 

postproducció és una proposta de postproducció i aquests poden variar durant 

el procés de producció. 
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5.1 MUNTATGE 

Per el muntatge del documental farem servir el programa d’edició Adobe 

Premier Pro CS6.  

Un dels principals objectius d’aquest projecte era que el documental tingués 

una fluïdesa, d’aquesta manera no volem treballar per transicions sinó que 

treballarem per talls de clips, ja que cada personatge té la seva entrevista i 

desenvolupa un tema concret en la narració que anirem enllaçant amb la 

següent entrevista. 

El ritme que volem aconseguir és molt dinàmic al principi, més lent pel que fa a 

les entrevistes, i acabar amb una música potent i reforçar la narració de les 

entrevistes finals.  

Pel que fa a la imatge, volem que el documental tingui una tonalitat que 

s’assembli a la real, és a dir, no volem imatges molt editades ni colors molt 

saturats que ens allunyin de la realitat. D’aquesta manera, el documental 

presentarà uns tons càlids, vermellosos per emfatitzar el color de la pista 

d’atletisme, però poc retocats.  

Una idea de la imatge que volem aconseguir per el nostre documental són les 

següents: 
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5.1.1 LLUM  

Pel que fa a la llum, com hem dit abans volem aconseguir plasmar la realitat. 

Així doncs, aprofitarem la llum natural de dia. Per les entrevistes a l’exterior, 

intentarem gravar durant les 6-8 de la tarda, ja que, comença a marxar el sol i 

no tindrem una llum tant intensa com la que apareixerà a l’hora de gravar els 

entrenaments a ple sol al mig dia entre les 12-2h. Intentarem retocar el menys 

possible i adaptar la llum a les hores que tenim disponibles. Per altra banda, les 

escenes que gravarem en interiors buscarem la llum natural a través de 

finestres, si l’espai és molt fosc, comptarem amb llum artificial per donar més 

exposició a la imatge.  

 

5.1.2 BANDA SONORA 

En una producció audiovisual, qualsevol referència a les paraules, sons i 

música s’anomena banda sonora. Aquesta, té dues funcions, establir un vincle 

narratiu amb el discurs cinematogràfic per tal de donar credibilitat a les accions,  
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i reforçar el significat de les idees que per si soles, les imatges no són capaces 

d’expressar. 

La banda sonora d’aquest projecte consta de diferents tipus de sons: la 

paraula, és a dir, el diferents diàlegs dels protagonistes, els sorolls naturals que 

acompanyen les gravacions i finalment la música. No volem introduir cap FX o 

Efecte Especial, ja que, aquests distorsionarien la idea de realitat. Els sons que 

la càmera no sigui capaç de gravar, els gravarem amb una gravadora en el 

rodatge.  

Segons 35mm, l’Escola Audiovisual online, les funcions de la música en el 

cinema és bàsicament donar un ritme al relat. També diu, que la música té una 

funció dramàtica que afecta directament a les emocions. No obstant això, les 

funcions de la música les divideix en dos grans grups, la funció expressiva i la 

narrativa.  

- Funció expressiva  
o Contribueix al desenvolupament psicològic dels 

personatges. A més, a més indica el que senten i la música pot 

ajudar a l’espectador a conèixer la seva personalitat.  

o Implica emocionalment a l’espectador. Pot influir sobre els 

sentiments i les emocions que l’espectador experimenta durant la 

peça audiovisual, modificant el sentit de la imatge o bé anticipant-

se a una situació determinada.  

o Canvia el contingut emocional. En una mateixa escena, la 

música pot canviar totalment el contingut. Per exemple, en una 

escena romàntica pot convertir-se en una escena d’intriga o 

còmica segons el la música de fons que l’acompanyi.  

 

 

- Funció narrativa 

o Fons per a diàlegs. Dramatitzen i també substitueixen aquells 

que són innecessaris.  

o Recreen èpoques i llocs. Situen al públic i l’ambient de la peça. 

o Uneix escenes. Sense la música a vegades serien difícils de 
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connectar. 

o Fan més accessibles algunes escenes. La música ajuda a que 

l’espectador rebi de manera clara la lectura que el director vol 

d’una escena o una acció determinada.  

 

La música té un paper molt important en una peça audiovisual. Tanmateix, per 

el nostre documental busquem que la música tingui dues funcions; expressiva, 

ja que, busquem implicar de manera emocional a l’espectador i volem que la 

música ajudi a comunicar i que doni ritme al documental. Per altra banda, la 

música tindrà una funció narrativa, ja que, l’utilitzarem com a fons per als 

diàlegs, en les entrevistes amb els diferents personatges i també per unir 

escenes.  

Molta de la música que trobarem en el documental la podríem trobar en vídeos 

de motivació personal.  

 

5.1.2.1 DESGLÓS DE LA MÚSICA 
Al principi del documental busco una música intranquil·la, ràpida, amb molt de 

dinamisme, que acompanyi la vida quotidiana i que expressi el caos de les 

atletes des de que es desperten de bon matí i es preparen per a començar el 

seu dia. Un exemple d’aquesta música és 

https://www.youtube.com/watch?v=4LZSZMfPZoI del minut 0:00 fins al minut 

1:56 on el dinamisme s’acaba. Aquí la música dramatitzarà l’escena i també 

ajudarà a conèixer els principals personatges.  

Pel vull que l’espectador connecti amb els personatges i que la música pugui 

transmetre el missatge de manera emotiva. D’aquesta manera buscant que es 

creï un vincle i l’espectador pugui emfatitzar de manera involuntària.  

A l’hora de les entrevistes el documental tindrà una música neutre, per tal de no 

desviar el focus, ja que volem que l’espectador sigui capaç d’entendre les 

paraules dels protagonistes i que la música no interfereixi i actuï en un segon 

pla. Aquí la música farà la funció d’acompanyament de fons de les imatges. Un 

https://www.youtube.com/watch?v=4LZSZMfPZoI
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exemple d’aquesta melodia és  

A l’hora de la creació d’aquest documental i d’escollir la música que acompanya 

les imatges s’ha tingut en compte diferents referents com el documental “I am 

Bolt”, i una gran varietat de vídeos d’inspiració i motivació sobre l’esport com 

per exemple, “The Greatest – Muhammad Ali Inspirational Video”, “I’ve come 

too far to quit”, “Chase Your Greatness”...  

Per acompanyar el tema de les lesions, del qual parla la Cristina Lara 

juntament amb la psicòloga Anna Girbau, l’acompanyarà una música amb aire 

esperançador, una melodia que podríem escoltar en un vídeo inspirador i 

motivador sobre l’esport. Aquí la música fa la funció d’emfatitzar l’espectador 

amb la situació de la protagonista, i la força del final de la cançó crea una 

seguretat i ganes de continuar endavant.   

Aquí podem trobar les melodies esmentades anteriorment:  

“The Greatest – Muhammad Ali Inspirational Video” 

https://www.youtube.com/watch?v=V2EfL1j4KYE  

“I’ve come too far to quit – Best Motivational Video” 

https://www.youtube.com/watch?v=5aPntFAyRts   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V2EfL1j4KYE
https://www.youtube.com/watch?v=5aPntFAyRts
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6. CONCLUSIONS 
Amb només 18 anys vaig decidir marxar a l’altra punta del món, als Estats 

Units. Ho vaig deixar tot enrere per tal de realitzar un dels meus somnis, poder 

estudiar una carrera, entrenar i competir a nivell professional, ja que el meu 

país no m’oferia la possibilitat de poder compaginar ambdues. Aquells van 

estar els millors tres anys de la meva vida, fins que una lesió al genoll em va 

frenar de poder perseguir el meu somni. 

La pròpia experiència dins del món de l’esport professional m’ha portat a voler 

plasmar de manera visual les dificultats per compaginar l’esport i l’educació a 

les pantalles per tal de conscienciar a la societat del que molts esportistes 

pateixen al llarg de la seva carrera acadèmica.    

Personalment vaig començar aquest projecte amb molta il·lusió, ja que la 

temàtica té un pes molt important, no només per haver-me dedicat tota la meva 

vida a l’esport professional, sinó que també per el fet de ser una dona i voler 

visualitzar-la dins l’esport.  

Crec que la part audiovisual hagués estat un dels aspectes que més hagués 

gaudit de fer, ja que, a part de transmetre el missatge de manera més clara i 

visual, en el futur em veig treballant en la branca de la producció i 

postproducció i gravar i editar és el que més m’agrada.  

Tot i que hagués preferit treballar en equip, ja que, la creació d’aquest projecte 

comporta moltes hores de treball, el fet de no seguir un pla d’estudi determinat i 

per tant, no compartir el mateix horari ni assignatures amb uns companys 

determinats ha estat la principal raó per la qual he decidit treballar de manera 

individual. Tanmateix, el meu horari laboral dificultaven a l’hora de poder 

coincidir amb companys per tal de crear el documental.  

La finalitat d’aquest documental era que tingués una transcendència més enllà 

del món acadèmic. La situació en la qual ens trobem ha fet que no pogués 

realitzar el projecte tal i com esperàvem. És en aquest moment doncs, que la 

motivació va anar disminuint, ja que, en el món audiovisual és molt més 

satisfactori la peça audiovisual i el producte final en termes de pràctica que la 
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part teòrica i escrita.  

No obstant això, el meu interès per el tema no ha canviat, per la qual cosa, crec 

que d’aquí un temps m’agradaria poder acabar realitzant el documental i 

perfeccionar i professionalitzar el projecte.  
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8. ANNEX 
En aquest bloc trobarem el guió d’entrevistes proposades per a cada 

personatge i separades per els diferents temes que proporciona el documental. 

També s’inclou els acords salarials del sector audiovisual de la “Dirección 

General de Empleo”.  

 

 

8.2 GUIÓ D’ENTREVISTES 

En aquest apartat trobarem la proposta d’entrevistes de cada personatge del 

documental. Aquestes, seran organitzades segons els temes que exposa el 

documental. 

La narrativa d’aquest documental es basa en la compatibilitat d’estudiar i ser 

esportista d’elit alhora. Així doncs, es divideix en dos grans temes. 

El primer, què és ser un esportista d’elit, què comporta i com es diferencia de la 

resta d’esportistes. El segon tema, com s’arriba a ser un esportista d’elit. Dintre 

d’aquest, es desenvoluparan diferents subtemes com l’esforç que hi ha darrera 

d’aquest esport, l’auto motivació dels esportistes, les dificultats que s’han 

d’afrontar, és a dir, lesions, disponibilitat i gestió de temps lliure i oci, suport 

familiar i d’amistats, de l’equip d’entrenament i el suport de l’àmbit escolar.  

Temes:  

- Auto motivació 

- Esforç  

- Temps lliure i oci 

- Compaginar estudis 

- Suport emocional  

- Lesions 

 

8.1.1 Auto motivació 
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1. Quina és la teva motivació diària?  

2. De quina manera trobes la teva motivació? 

3. Què t’empeny a seguir treballant i renunciar a altres coses? 

4. Com actues després d’una mala competició? 

5. Com actua la ment dels atletes d’alt nivell? 

6. Quines característiques presenta un esportista d’elit davant d’una 

situació complicada?  

7. Creus que és important l’auto motivació en el món de la competició? Per 

què? 

8. Creus que la teva motivació és constant? En quin punt és més feble i en 

quin punt és més forta? 

 

8.1.2 Esforç  

1. Quin esforç requereix per a tu ser atleta d’alt nivell?  

2. Creus que l’esforç que destines és més gran que la satisfacció que 

obtens? 

3. Penses que l’esforç dels atletes d’elit és reconegut en la societat que 

vivim?  

4. Què suposa per tu l’esforç que dediques a l’atletisme? 

5. De quina manera valores l’esforç dels teus atletes?  

6. Creus que l’esforç es valora per igual en homes i dones? 

7. Creus que el fet de ser una dona et suposa més esforç en el món de 

l’atletisme? 

8. Penses que se’t jutja de manera diferent per el sol fet de ser una dona? 

9. La recompensa a nivell d’èxit o econòmic és la mateixa entre homes i 

dones? 

 

8.1.3. Temps lliure i oci 

1. Com gestiones el temps lliure per poder compaginar l’atletisme i els 

estudis? 

2. Tens temps de fer tot el que voldries o el que t’agradaria? 
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3. Com s’organitza un esportista d’elit a la vida quotidiana? 

4. T’agradaria tenir més temps per a destinar-lo a fer altres coses? 

5. 5.  

 

8.1.4 Compaginar estudis 
 

1. Creus que dins l’educació està ben valorat ser un esportista d’elit al 

nostre país? 

2. Com creus que hauria de gestionar el sistema d’educació el tema dels 

esportistes professionals? 

3. T’has trobat en alguna situació en la que els professors no t’han facilitat 

les coses per poder compaginar les dues professions?  

4. Què voldries que canviés per a les properes generacions?  

5. Com és educar en un centre d’esportistes d’alt nivell? Hi ha alguna 

diferència respecte els altres estudiants? 

6. Creus que es podria gestionar de diferent manera que els estudiants 

puguin fer esports?  

7. Penses que formació acadèmica és important? Per què?  

8. Prioritzes l’esport davant dels estudis? 

9. Tenen alguna avantatge els esportistes d’elit? Si és així, quina?  

 

 

8.1.5 Suport emocional  
 

1. Com creus que afecta el suport emocional als esportistes d’alt nivell?  

2. Amb qui et recolzes en els moments més durs?  

3. Quina relació estableixes amb el teu entrenador? 

4. Què penses de la relació atleta-entrenador? Quines característiques ha 

de seguir per tal de que els atletes rendeixin al màxim? 

5. L’entrenador és el major suport emocional per un esportista?  

6. T’has trobat mai en alguna experiència on un esportista no rendeix degut 

a la falta de suport emocional? 
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8.1.6 Lesions 
 

1. Què suposa per a un esportista d’elit estar lesionat? 

2. T’has trobat mai en la situació on la lesió ha vençut la teva motivació? 

3. Amb què et recolzes quan estàs lesionat? 

4. Creus que una lesió pot desencadenar el final d’una carrera esportiva 

per falta de motivació o de suport?  

5. Valores més l’esforç que has realitzat després d’una lesió?  

6. Quins aspectes valores positivament en una lesió?  

7. Què suposa per a un entrenador haver estat treballant dur i que es 

lesioni el teu atleta?  

 

8.1.7 Preguntes generals 

Com és el teu dia a dia? 

En quin moment t’adones de que l’atletisme deixa de ser un hobbie i comença 

a tenir un pes més important? 

Com t’organitzes el teu dia a dia a l’hora de compaginar estudis, esport i/o 

feina? 

Quins valors has aprés al llarg de la teva carrera com atleta? 

Quin creus que és la característica que més defineix un esportista d’alt nivell? 

Quina és la teva motivació diària?  

Creus que aquest sobre esforç t’està valent la pena? 

Creus que hi ha molta diferència entre home i dona dins de l’atletisme? Per 

què? 

T’has trobat mai en una situació on la dona tingués un pes menys important 

que l’home?  

Penses que se’t jutja de manera diferent per el sol fet de ser una dona? 
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Quines coses has hagut de renunciar per poder ser esportista d’elit? (amistats, 

hobbies...)  

Creus que dins l’educació està ben valorat ser un esportista d’elit?  

T’has trobat en alguna situació en la que els professors no t’han facilitat les 

coses per poder compaginar les dues professions?  

Què voldries que canviés per a les properes generacions? 

Com creus que evolucionarà el món dels esportistes d’elit en un futur?  

Creus que tindran més ajudes en el món acadèmic de les que has tingut? 

A què t’agradaria que es fes més reconeixement dins del món dels esportistes?  

 

8.2 Acord salarial  

 

III. OTRAS DISPOSICIONES 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de 10 de abril de 2017, de la Dirección General de Empleo 

(Ministerio de Empleo y Seguridad Social), por la que se registran y publican 

las tablas salariales para el año 2017 del Convenio colectivo del sector de la 

industria de producción audiovisual -técnicos-. ANEXO I.2, Técnicos en 

producciones cuya explotación primaria sea su explotación en salas 

cinematográfica- bajo presupuesto. (B.O.E. no97 del Dilluns 24 d’abril de 2017, 

Sec. III. Pàg. 31846).  

III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL 

Resolución de 10 de abril de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registran y publican las tablas salariales para el año 2017 del Convenio 

colectivo del sector de la industria de producción audiovisual -técnicos-.  
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Visto el texto de las tablas salariales para el año 2017 del Convenio colectivo 

del sector de la industria de producción audiovisual –técnicos– (código de 

Convenio número 99012985012002), que fue suscrito con fecha 24 de marzo 

de 2017, de una parte por la Confederación de Asociaciones de Productores 

Audiovisuales Españoles (FAPAE) en representación de las empresas del 

sector, y de otra por la Federación de Servicios a la Ciudadanía-Comisiones 

Obreras (FSC-CC. OO.), Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de la 

Unión General de Trabajadores (FeSMC-UGT), Confederación General del 

Trabajo (CGT), Técnicos Audiovisuales y Cinematográficos del Estado Español 

(TACEE), Autores Literarios de Medios Audiovisuales (ALMA) y Foro de 

Asociaciones de Guionistas Audiovisuales (FAGA) en representación de los 

trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 

3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por 

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y en el Real Decreto 

713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos 

colectivos de trabajo,  

Esta Dirección General de Empleo resuelve:  

Primero. 

Ordenar la inscripción de las citadas tablas salariales en el correspondiente 

Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a 

través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la 

Comisión Negociadora.  

Segundo. 

Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

Madrid, 10 de abril de 2017.–El Director General de Empleo, Xavier Jean 

Braulio Thibault Aranda.  

ACTA DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO DE 

LA INDUSTRIA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (TÉCNICOS)  

En Madrid, siendo las 11 horas del día 24 de marzo de 2017, se reúnen en las 

oficinas de Olleros Abogados sitas en Madrid, calle María de Molina, 39.  
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Por Confederación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles 

(FAPAE): Mabel Klimt Yusti. Adriana Piquet Balbuena. 

Por la Federación de Servicios a la Ciudadanía-Comisiones Obreras (FSC-CC. 

OO.):  

Javier Agudo García. Andrés Arenas Gómez  

Por la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de 

Trabajadores (FeSMC-UGT): 

José María García González. 

Juan José Martínez Tendero.  

Carlos Blázquez Pérez.  

Por la Confederación General del Trabajo (CGT): Alberto Gómez Ramírez.  

Alberto Bueno Manrique. Ángel Rojo Ramos.  

Por Técnicos Audiovisuales y Cinematográficos del Estado Español (TACEE): 

Gabriela Weller. 

Por Autores Literarios de Medios Audiovisuales (ALMA): Eva Nuño Gómez. 

Por Foro de Asociaciones de Guionistas Audiovisuales (FAGA): Ramón Rey 

García.  

La reunión es presidida por don José María García González, quien declara 

válidamente constituida la Comisión Negociadora del II Convenio Colectivo de 

la Industria de la Producción Audiovisual (Técnicos).  

Tras lo anterior, los presentes, por mayoría, adoptan los siguientes acuerdos:  

I. Se acuerda aprobar las tablas salariales para el año 2017 que figuran como 

anexos I y II del presente documento. Las mismas incorporan un incremento a 

cuenta de un 3% sobre las tablas salariales del año 2016, en los términos del 

III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2015, 2016, 2017 

suscrito entre CEOE, CEPYME, UGT y CC. OO., respetando el acuerdo 

anterior en el sentido de que los salarios han de estar, al menos, un 7% por 

encima del SMI.  
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II. Se acuerda, además, publicar la actualización de las dietas aplicables al 

presente convenio colectivo, quedando para el 2017 de la siguiente forma:  

–Comida: 12,85 euros. 

– Cena: 14,99 euros. 

– Alojamiento y desayuno: 47,08 euros. 

– Gastos de bolsillo: 8,56 euros.  

III. Dicho acuerdo entrará en vigor con carácter retroactivo a partir del 1 de 

enero de 2017 para las tablas salariales y a partir del 1 de febrero de 2017 para 

las dietas indicadas en el apartado II anterior.  

IV. Se acuerda facultar a UGT en la persona de don Juan José Martínez 

Tendero, para que se encargue de los consiguientes trámites de registro y 

solicite la publicación de las mencionadas tablas, a sus efectos.  

V. Voto particular de CGT: manifiestan que mientras opere la compensación y 

absorción, sus bases no les permiten firmar las tablas salariales y declaran que 

no quieren paralizar la negociación.  

VI. Don Ramón Rey García de FAGA delega su firma en doña Eva Nuño 

Gómez de Alma mediante el documento adjunto al presente acta.  

No habiendo más asuntos que tratar, se procede a levantar la sesión, 

procediéndose a la redacción de la presente acta que es firmada por todos los 

presentes, siendo las 13 horas. 

 

–Por la Patronal.  

–Por la Parte Social.  

ANEXO I.2 

Técnicos en producciones cuya explotación primaria sea su explotación 
en salas cinematográfica- bajo presupuesto 
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Esta tabla salarial será aplicable únicamente a producciones cinematográficas 

con un presupuesto máximo de 750.000 euros. 

El salario semanal incluye la prorrata de pagas extraordinarias y la 

compensación económica de las vacaciones.  

El salario mensual incluye la prorrata de pagas extraordinarias y la 

compensación económica de las vacaciones.   
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