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17a edició del Festival Barcelona VisualSound On line 
  

 
 
 

http://barcelonavisualsound.org/blog/2012/10/08/presentacio-10a/
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El Festival Barcelona VisualSound és un espai d’exhibició i una plataforma de promoció per a 
la gent jove artista i creadora de l’àmbit audiovisual. 
 
El Barcelona VisualSound aposta per les persones joves, per la seva presència a diferents 
barris de la ciutat, per la diversitat de formats i disciplines audiovisuals i per donar cabuda a 
públics i persones creatives amb sensibilitats diferents. L’originalitat, la creativitat i l’enginy 
que aporten els realitzadors i les realitzadores fan d’aquest festival una aposta única i 
diferenciada a la ciutat de Barcelona.  
 
Entre els objectius del Festival podem anomenar els següents: 
 

• Esdevenir una plataforma de difusió de la creació en l'àmbit audiovisual de la ciutat. 

• Promocionar i difondre a joves creadors en l'àmbit audiovisual. 

• Introduir a persones en inquietuds creatives en l'àmbit audiovisual. 

• Convertir el festival en un esdeveniment de referència per a noves propostes en el camp 

audiovisual. 

• Aconseguir el màxim d'impacte i promoció dels i les participants. 

 

La població a la qual va adreçat el festival és: 
 

• Joves creadors/es en l'àmbit audiovisual entre 16 i 35 anys. 

• Públic en general interessant en el camp audiovisual. 
 
Enguany, degut a l’emergència sanitària el Festival ha aplaçat el seu calendari i es celebrarà 
la 17a edició del Festival en format on line: 
 
- El Barcelona VisualSound se celebrarà entre el 9 i el 18 de desembre de 2020. 

 
- La secció competició del Festival distingeix entre categories i un concurs: 

 
o Les categories fan referència a les seccions ja consolidades dins del Festival: 

 

▪ Documental 

▪ Ficció 

▪ Videoclip 

 

https://joves.bcn.cat/visualsound/
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-  El concurs 2 minuts en 1 dia és un premi dirigit a atraure un sector de concursant 

concret o experimentar nous formats. Consisteix en realitzar un curtmetratge de màxim 

2 minuts de durada des de l'inici de la primera seqüència fins a l'últim fotograma 

(incloent els crèdits) en un màxim de 24 hores, seguint les tres premisses facilitades per 

l'organització just en començar el concurs. El concurs s’iniciarà divendres 11 de 

desembre a les 20h, quan es donaran a conèixer les premisses a seguir a totes les 

persones inscrites i s’haurà de lliurar la peça, màxim de 2 minuts incloent crèdits, el 

pròxim dissabte 12 de desembre a les 20h. 

 

- Entre el 9 i el 18 de desembre  2020 es realitzarà la programació d’activitats on line i les 

sessions de visionat i premi públic de les 69 obres seleccionades en les categories de 

Documental, Ficció i Videoclip a través de la plataforma Festhome amb inscripció prèvia. 

Per accedir-hi i fer la inscripció cal dirigir-se a la web del Festival 

barcelona.cat/visualsound. 

 

- El 9 de de desembre de 2020 finalitzarà el període d’inscripcions per al concurs de 2 

minuts en 1 dia. 

- Per a cada categoria  hi ha tres premis diferenciats: el Premi Públic, el Premi Jurat i el 

Premi especial MAX 20 (adreçat a tots els menors de 21). La valoració del Premi Jurat i 

MAX 20 la realitza persones provinents del món de l’audiovisual i un dels/les membres 

de l’equipament organitzador i la valoració del Premi Públic la realitzen  les persones que 

assisteixen a les projeccions a traves de la plataforma Festhome. Per accedir-hi i fer la 

inscripció cal dirigir-se a la web del Festival barcelona.cat/visualsound. 

 
- Pel concurs  2 minuts en 1 dia hi ha dos premis diferenciats: el Premi Públic i el Premi 

Jurat. La valoració del Premi Jurat la realitza persones provinents del món de 

l’audiovisual i un dels/les membres de l’equipament organitzador i la valoració del 

Premi Públic la realitzen  les persones que assisteixen a les projeccions a traves de la 

plataforma Festhome . Per accedir-hi i fer la inscripció cal dirigir-se a la web del 

Festival barcelona.cat/visualsound. 

 
 

- La dotació dels premis dels concursos i de les categories és: 

o Premi Jurat: 1300 € 

o Premi del Públic: 450 € 

o Premi especial MAX 20 per cada categoria, a la millor obra realitzada per joves 

fins a 21 anys: 400 €  

 

https://joves.bcn.cat/visualsound/competicio/2minuts1dia-2/
https://inscripcions-ajuntament.barcelona.cat/index.php/234624?lang=ca
https://joves.bcn.cat/visualsound/
https://inscripcions-ajuntament.barcelona.cat/index.php/314273?lang=ca
https://inscripcions-ajuntament.barcelona.cat/index.php/234624?lang=ca
https://joves.bcn.cat/visualsound/
https://inscripcions-ajuntament.barcelona.cat/index.php/234624?lang=ca
https://joves.bcn.cat/visualsound/
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- El Festival Barcelona VisualSound és una iniciativa conjunta del Departament de Joventut 

i els districtes de Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, 

Horta-Guinardó i Sant Andreu. 

 

- El disseny del cartell del Festival d’aquesta edició ha estat realitzat per Sergi Serra 
Merlos que sota el pseudònim de SEGULL ha presentat la seva proposta a la 4a edició del  
concurs de cartells de festivals per a joves organitzat pel Departament de Joventut de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
 

Més informació: 
 
Web del Festival barcelona.cat/visualsound 
Facebook www.facebook.com/BarcelonaVisualSound 
Twitter  @BCNVisualSound 
Hashtag #BVS20 

http://www.barcelona.cat/visualsound

