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Preestrena del curtmetratge Bruna, recurs educatiu per 
prevenir situacions d’assetjament escolar!

 !
Aquest divendres 28 de setembre Filmative preestrenarà aquest curtmetratge 

coproduït per Fundació Aprender a Mirar i amb la col·laboració de l’Associació 
de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya!

 als Cinemes Girona de Barcelona!!
Bruna és un curtmetratge creat per joves i per a joves amb el propòsit de prevenir situacions 
d'assetjament escolar. Presenta una peculiaritat clau i innovadora: se centra en el punt de vista del 
rol de l'espectador.  

Es tracta d'una iniciativa de Filmative, un programa d'acompanyament per a joves que volen 
posar en marxa projectes audiovisuals amb impacte social positiu, en col·laboració amb diverses 
entitats. 

La Fundació Aprender a Mirar, que desenvolupa un programa escolar contra l’assetjament 
escolar a tot l’Estat, és una de les entitats co-productores. També ha donat suport l’Associació de 
Consumidors de Mitjans Audiovisuals, partner de l’esmentada fundació educativa. Un dels 
seus coordinadors, Alejandro Estébanez declara que “Bruna és una gran ocasió de reforçar la 
tasca que Consumidors fa a les escoles, doncs ens proporciona un material didàctic que fa èmfasi 
en l’empatia, un tema clau per prevenir i resoldre l’assetjament escolar”. 

Aquest assessorament d’entitats especialitzades ha donat lloc a la seva certificació com a bona 
pràctica de sensibilització dins del Programa PDA Bullying. El procés ha servit per formar a un 
equip de 8 joves vinculats a l'àmbit audiovisual, que ofereix eines i recursos per al seu procés 
creatiu. 

“Busquem despertar un canvi en la consciència col·lectiva a favor de la diversitat, partint de la 
responsabilitat individual.” 

Equip Filmative 

Els mitjans de comunicació interessats a acreditar-se per donar cobertura informativa de la 
preestrena han de confirmar la seva assistència a premsa@taconline.net, abans de les 18.00 
hores de divendres 28 de setembre.!

Dia: Divendres, 28 de setembre de 2018 
Hora: 19.00 h arribada dels actors i de l’equip tècnic, 19:30 inici de l’acte 
Lloc: Cinemes Girona (Carrer de Girona, 175, 08037 Barcelona) !!!!!

http://www.filmative.org/
http://fundacionaprenderamirar.org/
https://consumidorsaudiovisuals.cat/
http://pdabullying.com/
mailto:premsa@taconline.net
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Informació afegida 

Sinopsis: Bruna es refugia en el silenci quan veu a Laia sofrint assetjament a classe, mai han 
intercanviat paraules entre elles. Això canviarà quan es troben per "causalitat" cara a cara en una 
festa i la seva relació fa un gir determinant en les seves vides. 

Actors: Yordanos Padrosa (Bruna), Laber García (Laia), Ferran Rull (Ricard), Mariona Trias 
(Lola), Aleix Navarro (Alex), Christian Luján (Dani), Marta Puente (Carlota) i Raquel Camon 
(professora). 

Equip Filmative: Albert Blay i Cristina Massagué (direcció), Javi Pérez, Claudia Calcara i Ariadna 
Fabregat (guió), Alberto Sánchez i David Tristany (fotografia), Pol Sureda, Pia Mill i Adrián Arrebola 
(producció). 

A l’acte, a més de projectar-se el curtmetratge i comptar amb la presència de l'equip que ho ha fet 
possible, també es farà la presentació de la següent fase del projecte, on es vol aprofitar Bruna 
com a recurs didàctic adreçat als centres educatius, mitjançant tallers d’educació emocional i 
prevenció del ciberbullying. Aquesta segona fase comptarà amb la col·laboració d’entitats com la 
Fundación Aprender a Mirar (co-productors de Bruna), l’Associació de Consumidors de 
Mitjans Audiovisuals de Catalunya amb el seu Programa d’Educació Audiovisual i l’Equip 
SEER. 

A la preestrena assistiran les persones que hi han participat o col·laborat a través de la campanya 
de finançament realitzada a Verkami, així com entitats implicades en la prevenció de l'assetjament 
escolar i/o vinculades a l'àmbit audiovisual. Els centres educatius i organismes que tinguin interès 
a portar aquest projecte a les aules poden contactar a educa@taconline.net. 

!
!
L’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya és una organització sense afany de 
lucre, que treballa per la qualitat als mitjans audiovisuals i per la defensa dels drets dels usuaris, 
especialment dels menors, en l’entorn digital. La col·laboració amb el curtmetratge Bruna el converteix en 
una de les propostes formatives del seu Programa d’Educació Audiovisual. Un programa educatiu que 
ajuda professors, alumnes, pares i mares a minimitzar l’impacte negatiu de l’ús incorrecte dels dispositius 
digitals i a maximitzar el positiu. Actualment, una de les principals tasques de l’Associació en l’àmbit 
educatiu és sensibilitzar i prevenir el ciberbullying a les aules. 
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