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MEMÒRIA  DE  PRODUCCIÓ 

 

 

Mirades Cooperativa Valenciana és una productora 

audiovisual ubicada en el poble de Pedreguer, en la comarca 

de la Marina Alta. El nostre equip, tècnics i artistes 

col·laboradors, son de la nostra regió. Coneixem molt bé la 

societat amb la que anem a treballar en el documental, 

perquè formem part activa 

d´estes comunitats. Escoltem 

amb atenció a les persones 

majors, i no tant majors, 

sobre la seua profunda 

preocupació de que 

desaparega una part molt 

important de la seua cultura 

i història. Entenem la seua 

angoixa perquè convivim amb elles quotidianament. Veiem com 

en el transcurs dels anys queda menys jove vivint als 

pobles, provocant la despoblació de les zones rurals i 

sobre saturant les ciutats.   

Els dos directors hem produït i dirigit diversos 

documentals en el País Valencià que aborden diversos temes 

socials, culturals i històrics, alguns d´ells amb premis i 

reconeixements a nivell 

nacional i internacional: “Quan 

les gotes se fan pluja”, “El 

mercat del Riurau: crisi global 

solucions locals”, “Encontres 

d´exili”, “Els fils del 

tauler”, dirigits per Josep 

Gayà i “Green Paradise”, “Litoral de 

retrobament”,“Ladiversidad funcional, funciona” dirigits 

per Pau Soler,  son documentals que aborden en part 

diversos temes sobre la societat valenciana.  
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L´últim projecte documental “L´art de la llata”, actualment 

en fase de postproducció, aborda qüestions  socioculturals 

i econòmiques sobre l´artesania de palma durant el S. XX en 

alguns pobles de la Marina.  

 

Tot el rodatge del documental ho realitzarem en el 

territori de la Comunitat Valenciana, on ens hem criat i 

vivim. Este coneixement profund de la nostra realitat serà 

un factor clau a l´hora de 

produir el documental. Moltes 

persones de la comarca 

col·laboren amb il·lusió en la 

nostra investigació, fent-nos més 

senzilla la nostra concepció dels 

temes a tractar.  Com anem a 

treballar directament amb les persones que fomenten els 

diferents aspectes de la nostra historia, la implicació, 

participació i col·laboració d´estes sondecisives per 

desenvolupar un projecte d´estes característiques.  

Al viure en la zona on rodarem, no necessitarem 

d´allotjament, abaratint notablement els costos de 

producció i el desgast característic en el equip d´un 

rodatge.   

Els desplaçaments son curts 

entre els pobles i territoris 

(localitzacions) on treballarem: 

Pedreguer, Gata, Denia, Xàbia, 

Xaló, Pego, Ondara, Vall de 

Laguar i de Gallinera,  

València, Alacant, Gandia, Cullera, Benidorm, 

Tavernes,estan relativament prop uns dels altres, el que 

beneficiarà notablement els ritmes del rodatge.  

En els pobles rurals es mes complicat treballar en el 

sector audiovisual, doncs en les ciutats es desenvolupa 

molt més esta activitat per ser on es concentra major  
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nombre de professionals vinculats a este sector. Així en 

les zones rurals és mes complicat aconseguir l´equip tècnic 

i artístic, a més de les fonts de finançament. Amb este 

documental volem involucrar a tècnics i artistes locals del 

sector dinamitzant, en la mesura de les nostres 

possibilitats, l´activitat econòmica i oferint alternatives 

als treballadors audiovisuals, per així intentar evitar 

l´emigració de professionals de les zones rurals cap a les 

ciutats o altres països en busca d´ocupació laboral. 

 

Crearem una arxiu audiovisual 

d´alta qualitat o mode de 

videoteca cultural històrica que 

serveixi tant per a acadèmics, 

historiadors,arqueòlegs,estudiants 

i professorat, com per a les 

persones comuns interessades en la 

seua història. 

Actualment el format audiovisual es el mes atractiu i 

massiu per a la majoria de la població, especialment els 

joves. Som conscients de la importància d´este projecte i 

la seua divulgació es part essencial del projecte, per eixe 

motiu volem presentar el documental en diverses escoles, 

instituts i universitats del nostre territori, generant un 

debat i  reflexió en el alumnat i professorat. Però no sols 

volem anar als centres educatius, també presentarem el 

documental en diferents pobles del País Valencià i Espanya. 

Oferirem el documental per la seua difusió als mitjans de 

comunicació autonòmics que compartim llengua: A Punt, TV3 i 

IB3, entre altres, així com altres mitjans de caràcter 

nacional i internacional.  

Els festivals de cinema nacionals i internacionals seran 

altres espais on difondrem el documental.  
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El pla de producció es distribuirà en: 

1. Preproducció 

Investigació Febrer i Març de 2020 

Guió Març, abril i maig de 2020 

 

2. Producció 

Pla de rodatge Gener de 2021 

Rodatge Febrer i març de 2021 

 

3. Producció 

Edició Abril i maig de 2021 

Animació Abril i maig de 2021 

Banda Sonora Original Abril i maig de 2021 

Postproducció d´imatge Juny 2021 

Postproducció de so Juny 2021 

Disseny gràfic Abril 2021 

 

4. Estrena 

 Desembre 2021 
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Amb la col•laboració de:   


