
FEM CRÉIXER EL CINEMA INFANTIL 
EN CATALÀ

Un projecte d’ÒMNIUM CULTURAL
Amb la col·laboració de

Pack Màgic i Rita & Luca Films



CINEXIC és un programa d’impuls a la difusió de cinema infantil europeu en català 
arreu del territori. Té per objectiu posar en marxa un nou circuit estable d’espais i 
sales de projecció que aposten per fer una programació regular de cinema familiar 
en català i fer-ho d’una manera transversal, fent xarxa amb el circuit d’estrenes 
ja existents, però reforçant la presència en indrets del país on avui no hi ha una 
programació estable. L’objectiu és molt clar: generar nous públics i nous mercats. 

Les sales i espais adherits a aquesta iniciativa podran projectar una pel·lícula al mes 
dirigida a un públic familiar d’entre 3 i 12 anys. Cada edició tindrà una periodicitat 
de gener a desembre, amb vuit títols per any i amb l’opció de fer-ne quatre, en el cas 
d’aquelles sales que requereixin programacions més reduïdes. Excepcionalment, 
l’inici d’aquest projecte oferirà un títol nadalenc addicional. 

Aquest projecte s’emmarca dins del pla d’accions d’Òmnium Cultural a favor de la 
llengua i la promoció de l’ús social del català. D’aquesta manera, l’entitat sociocultural 
més gran d’Europa reforça el seu paper i dona continuïtat a un 
dels seus compromisos fundacionals. 



QUI IMPULSA EL PROJECTE CINEXIC? 

Des de fa més de seixanta anys, Òmnium Cultural ha treballat intensament en la 
promoció i la defensa de la llengua catalana en diversos àmbits, entre ells l’audio-
visual: ha impulsat, des de fa sis anys, el projecte VOC (Versió Original en Català), 
que busca estimular la producció de continguts audiovisuals de qualitat en llen-
gua catalana, contribuir a la seva difusió i ampliar-ne el públic. Òmnium Cultural 
impulsa aquest projecte amb la col·laboració de Drac Màgic i MODIband, a tra-
vés de les distribuïdores de pel·lícules infantils Pack Màgic i Rita & Luca Films. 

Les distribuïdores Rita & Luca Films i Pack Màgic són dues empreses catalanes cap-
davanteres a l’Estat espanyol especialitzades en la distribució de cinema infantil i 
responsables de projectes com El Meu Primer Festival, Un dia de Festa o Kinosaure. 



QUÈ IMPLICA FORMAR PART DE CINEXIC? 

Formar part del circuit Cinexic ofereix a les sales adherides: 

 • Una programació de pel·lícules amb un segell de qualitat artística i pedagògica  
  que han estat premiades arreu. 

 • Un assessorament tècnic inicial per engegar el projecte, tant pel que fa al material  
  de la projecció i condicionament de la sala com en l’àmbit legal i de drets   
  d’exhibició. 

 • Una campanya digital amb un impacte directe a 305.000 seguidors a Twitter,  
  143.000 seguidors a Instagram i 315.000 seguidors a Facebook. 

 • Campanyes publicitàries en mitjans digitals a través dels canals 
  d’Òmnium Cultural.

 • Una newsletter mensual als socis d’Òmnium i als subscriptors del butlletí Cinexic  
  amb la programació mensual del circuit i les estrenes d’altres sales no adherides  
  al projecte, però que sí que programen cinema infantil en català.

 • Una web pròpia amb tota la informació necessària per assistir a les projeccions 
  de CineXic. 

 • Adaptacions gràfiques per a cartelleria i xarxes socials que apropin el projecte a  
  tots els seguidors dels canals digitals d’Òmnium Cultural.

 • Segell “CineXic” de qualitat artística i pedagògica.

 • Sessions formatives per presentar la programació i l’elaboració de guies 
  de referència per als voluntaris-presentadors.

 • Presentacions de les sessions a càrrec de personal voluntari de la sala o   
  d’Òmnium a cada municipi.



QUÈ SIGNIFICA QUE UNA PEL·LÍCULA 
COMPTA AMB EL SEGELL DE QUALITAT “CINEXIC”? 

• Films de qualitat artística i pedagògica.
  
• Continguts seleccionats amb perspectiva de gènere, respecte a la diversitat 
 i foment dels drets socials i universals.
  
• Versió original en català o versió doblada en català.
  
• Pel·lícules de reestrena.
  
• Distribuïdores independents locals.
  
• Combinació de curtmetratges i llargmetratges.

• Cinematografia majoritàriament europea.
  
• Adequació a diferents grups d’edat (+3 anys, +6 anys, + 9 anys).  

  

CONVOCATÒRIA OBERTA

Òmnium i les dues entitats col·laboradores (Pack Màgic i Rita & Luca Films) 
faran una convocatòria oberta de caràcter anual per convidar tots aquells 
espais i sales del territori que desitgin formar part del circuit. La convocatòria 
s’inicia el mes d’octubre del 2021 i hi haurà temps per rebre peticions fins 
l’1 de desembre. A partir d’aquest moment s’iniciarà un procés de selecció 
per tal d’incorporar els espais que entraran a formar part del circuit.

El programa d’impuls és de 3 anys, durant els quals els espais que hi estiguin 
adherits gaudiran de tots els elements de suport descrits en el punt anterior.



QUI POT ADHERIR-SE AL CIRCUIT?

Totes les entitats, institucions i empreses que disposin de sales o espais on 
fer les projeccions, estiguin tècnicament equipats o no, de Catalunya.

La tipologia d’espais poden ser des de sales de cinema, auditoris de 
biblioteques, cineclubs, cine-cooperatives i sales de teatre, fins sales que 
encara no compten amb equipament complet, a les quals es prestarà 
assessorament per tal que puguin oferir cinema en les millors condicions.

D’entre tots els espais que responguin a la convocatòria, i per tal de decidir quins 
s’incorporaran en cada fase, es farà una tria en què es tindran en compte:

• L’equilibri territorial.
  
• La proximitat a sales en el mateix municipi on sí que hi ha oferta infantil en català.
  
• La tipologia d’espai (espai equipat / no equipat o en vies de fer-ho).

El desplegament del projecte serà progressiu i es farà per fases. Els elements 
que es valoraran a l’hora d’incorporar sales són els següents:

• Adequació tècnica de la sala o espai cultural.
  
• Existència d’una oferta estable de cinema infantil en català, o bé que aquesta oferta  
 sigui puntual.



QUIN COST TÉ?

Els espais que vulguin sumar-se al circuit Cinexic pagaran una quota anual 
per poder fer vuit projeccions de gener a desembre, o bé quatre sessions:

1r any: quota anual per a 8 films: 800€ (per a 4 films: 400€) *

* si es vol engegar el mes de desembre, enguany s’ofereix un 
títol addicional nadalenc, per la qual cosa el cost seria de 900 
€ (per a 9 films). La resta d’anualitats serà de 8 films.

2n any: quota anual per a 8 films: 960€ (per 4 films: 480€)

3r any: quota anual per a 8 films: 1.200€ (per 4 films: 600€)

Aquesta quota, a més de suposar un avantatge competitiu respecte a la 
contractació habitual de pel·lícules per altres vies, implica disposar d’una 
programació de qualitat i prestigi, i el suport en tots elements de comunicació 
i difusió, assessorament tècnic i acompanyament a les sessions.

La quota inclou:

• Disseny de la programació.
  
• Gestió de drets i còpies.
  
• Coordinació amb la distribuïdora del film.
  
• Transport de la còpia per servei de missatgeria.
  
• Material de comunicació físic i digital.
  
• Assessorament tècnic inicial.
  
• Formació als voluntaris.

No inclou:

• Liquidació drets d’autoria a la SGAE o l’entitat que gestioni els drets: 2% de la taquilla,  
 prèvia deducció de l’IVA.

  
• Despeses derivades de la projecció del film: obertura de sala, personal, assegurança, etc.



TÍTOLS 2022

DESEMBRE (nadal 2021)
El nadal del senyor Branquilló i l’escombra voladora (a partir de 3 anys)
https://www.ritalucafilms.com/el-nadal-del-senyor-branquillo/

GENER
Ernest & Celestine (a partir de 3 anys)
https://www.ritalucafilms.com/ernest-celestine/

FEBRER
El bosc de Haquivaqui ( a partir 4 anys)
https://www.packmagic.cat/films/el-bosc-de-haquivaqui/

MARÇ
La revolta dels contes (a partir de 7 anys)
https://www.ritalucafilms.com/la-revolta-dels-contes/

ABRIL
Bon dia món! ( a partir de 5 anys)
https://www.packmagic.cat/films/bon-dia-mon/

MAIG
La meva setmana extraordinària amb la Tess (a partir de 8 anys)
https://www.ritalucafilms.com/la-meva-setmana-extraordinaria-amb-la-tess/

OCTUBRE
El regal de la Molly Monstre (a partir 3 anys)
https://www.packmagic.cat/films/el-regal-de-la-molly-monstre/

NOVEMBRE
Binti, una youtuber sense fronteres. (a partir 8 anys)
https://www.packmagic.cat/films/binti/

DESEMBRE (nadal 2022)
El viaje de Bu + Pippi i el Sr. Sense Son (a partir de 3 anys)
https://www.ritalucafilms.com/pippi-i-el-senyor-sense-son/



CONTACTE 

  cinexic@omnium.cat


