
INFORME JUSTIFICATIU DE L’AJUT REBUT MITJANÇANT CONVENI 
  
  
1. DADES DE L’ACTUACIÓ 
 
1.1. Títol de l’actuació 
 
Divulgació de la transformació econòmica que s’està duent a terme a les Terres de Lleida, 
mitjançant el llargmetratge de ficció “ALCARRÀS" 
 
1.2. Descripció 
 
La realització de la pel·lícula Alcarràs, film protagonitzat per una família del Segrià que després 
de vuitanta anys cultivant la mateixa terra farà la seva última collita de fruita.  
 
Aquest film es considera òptim per a explicar al gran públic com s’està duent a terme la 
transformació econòmica de les Terres de Lleida, precisament el gran projecte que lidera la 
Diputació de Lleida a través del Patronat de Promoció Econòmica.  
 
Una creació de ficció basada en un entorn identificable és un dels millors mecanismes 
comunicatius per tal de sensibilitzar la ciutadania en general de la realitat que es viu als camps 
del Segrià i, més específicament, ajuda a fixar el discurs de la necessària transformació 
econòmica de les Terres de Lleida que la Diputació lidera a través del Patronat de Promoció 
Econòmica. A més, el rodatge s’ha dut a terme íntegrament a les Terres de Lleida utilitzant 
recursos tècnics i humans del mateix territori. 
  
2. JUSTIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS 
 
2.1. Objectius específics previstos. Grau d’assoliment 
 

 
Promoció de la pel·licula i difusió de la col·laboració del Patronat de Promoció Econòmica 
mitjançant: 
 

Objectius Grau d’assoliment 
Rodatge de la pel·lícula Alcarràs durant 8 setmanes a les Terres de Lleida amb 
intèrprets, tècnics i proveïdors de les Terres de Lleida 

Assolit 

Contractació en diferents rols de 150 persones Assolit 
Despesa a les Terres de Lleida de 756.000€ Assolit 

Objectius Grau d’assoliment 
1. La inclusió del logotip indicat pel Patrocinador: 

a. Als títols de crèdit de la Pel·lícula 
b. Al lloc web de la Pel·lícula 
c. A qualsevol cartellera i material promocional i de comunicació en 

el que figurin els patrocinadors i finançadors de la Pel·lícula 

Assolit excepte 1.a 
ja que no s’ha 
realitzat pàgina 
web específica de 
la pel·lícula 

2. El dret del Patrocinador a comunicar la seva condició de patrocinador en 
campanyes publicitàries, de comunicació i / o de promoció a través de 
qualsevol mitjà, format i / o publicació, fent palès el seu suport a la 
Pel·lícula. 

Assolit 



 
2.2. Activitats previstes. Grau d’assoliment 
 

# Nom Descripció 
[màxim 100 paraules] 

Termini d’execució Grau d’assoliment 
Data inici Data fi 

1 Rodatge 
de la 
pel·lícula 
Alcarràs 

Despeses dietes, viatges, allotjament i 
càterings per a la preproducció i 
producció (és a dir, rodatge) a les 
terres de Lleida (diverses localitats: 
Lleida, Massalcoreig, Aitona, Seròs, 
Alcarràs, Bellvis, etc.). 

01-04-21 31-03-22 Assolit 

 
2.3. Indicadors previstos. Grau d’assoliment (ANNEX 1 i 2) 
 

Activitat Indicador Mitjà de verificació Grau d’assoliment 
Rodatge 
d’Alcarràs 

Finalització del 
rodatge 

Muntatge provisional de la pel·lícula Assolit 
Selecció de fotografies del rodatge Assolit 

 
2.4. Lliurables previstos. Grau d’assoliment (ANNEX 3 i 4) 
 

Activitat Lliurable Grau d’assoliment 
Rodatge 
d’Alcarràs 

Compte econòmic justificatiu Assolit 
Certificat de finalització de rodatge Assolit 

 
  
3. MITJANS MATERIALS, TÈCNICS I HUMANS EMPRATS 
  
La productora, a més de la posada a disposició de tot els seus recurosos humans, tècnics i 
financers va dur a terme les següents accions per realitzar l’activitat: 

3. El dret del Patrocinador a participar exposant productes i materials de 
Comunicació als esdeveniments públics promocionals de la Pel·lícula 
organitzats per la productora. 

Assolit 

4. El dret del Patrocinador a fer servir imatges del rodatge o de la Pel·lícula 
facilitades per la Productora, amb la finalitat de promocionar la província 
de Lleida 

 

Assolit 

5. El dret del Patrocinador a accedir a l'equip artístic i tècnic principal per a 
realitzar-los entrevistes sobre l'experiència del rodatge a la província de 
Lleida. 

Assolit 

6. El dret a utilitzar el tràiler o teaser de la Pel·lícula facilitat per la 
Productora per a la seva difusió als comptes en xarxes socials del 
Patrocinador. 

Assolit 

7. La invitació a la preestrena oficial de la Pel·lícula al territori, amb un total 
de 20 (vint) invitacions dobles a la disposició del Patrocinador. 

Assolit 

8. El dret del Patrocinador a organitzar una estrena exclusiva de la Pel·lícula 
a la província de Lleida, amb presència de la directora, productors i 
membres de l’equip artístic de la Pel·lícula, acompanyat d’un debat amb el 
públic. 

Assolit 

9. El dret a que un càrrec del Patrocinador presenti la Pel·lícula a la pre-
estrena oficial de la Pel·lícula. 

Assolit 

10. La vinculació de continguts entre els comptes en xarxes socials del 
Patrocinador i de la productora / distribuïdora. 

Assolit 



 
- Contractació d’equip tècnic (departaments de producció, direcció i art) 
- Contractació d’equip artístic (95 % del càsting) 
- Contractació d’hotels i apartaments per allotjar els membres de l’equip 
- Contractació d’empreses de càtering i de serveis de restauració 
- Lloguer d’oficines de producció, de magatzems i de vehicles; etc. 

 
 
4. JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA. INGRESOS I DESPESES PREVITOS VS REALS 
  
INGRESSOS:  
 

FONT FINANÇAMENT Previst Real 
Fons propis 113.164,32 113.164,32 
Subvenció sol·licitada 150.000,00 150.000,00 
TOTAL 263.164,32 263.164,32 

 
DESPESES: 
 

ACTIVITAT Rodatge Alcarràs Previst Real 
Dietes i viatges 263.164,32 263.164,32 
   
TOTAL 263.164,32 263.164,32 

 
Compte econòmic justificatiu a l’Annex 3  



5. ACTUACIONS DE PUBLICITAT DUTES A TERME  
 
5.1. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA (Fotografies d’actes, tríptics, captures de pantalla de webs,...) 
 
Mupi Berlín:  
 

 
Foto: Oriol Serra 

 

 



Cartell de la pel·lícula:  
 
Català      Castellà 
   

  
 
Melmelada:  
 

  
 
  



Web Vilaüt Films:  
 

 
 
Web venda d’entrades de la pel·lícula:  
 
https://www.alcarras-film.com/  
 
Tràiler de la pel·lícula:  

En català: https://youtu.be/f_mr7BVLVO8  

En castellà: https://youtu.be/XacARMle0ZY 

  



5.2. ACTE DE PROMOCIÓ DE L’ACTUACIÓ SUBVENCIONADA ON S’HA FET EXPLÍCITA 
LA COL·LABORACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA EN EL LLOC DE L’ACTE:  
 
Preestrena de la pel·lícula a Lleida prevista pel 26 d’Abril de 2022 
 

 

 





 
  



5.3. NOTA DE PREMSA PER FER PUBLICITAT DE L’ACTUACIÓ SUBVENCIONADA ON 
S’HA FET CONSTAR LA COL·LABORACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA 
 
  



El regreso de la cineasta tras su arrollador debut Verano 1993
 

Alcarràs, de Carla Simón, se presentará

internacionalmente en la sección oficial (Competition) de la

72 edición de la Berlinale

 Imagen de la película / © Lluís Tudela

Alcarràs, segundo largometraje de Carla Simón tras su exitosa opera prima Verano 1993 (Estiu

1993), tendrá su premiere mundial en la próxima Berlinale,  formando parte de la sección

oficial (Competition).  La 72 edición del certamen alemán se celebra entre el 10 y el  20  de

febrero. 

Subscribe Past Issues Translate

Alcarràs, de Carla Simón, en sección oficial de la Berlinale https://mailchi.mp/4675572e2419/alcarrs-de-carla-simn-en-seccin-oficial...

1 de 4 22/3/22 13:48

http://www.avalon.me/
http://www.avalon.me/
https://mcusercontent.com/6bedebdd715d419280f886d91/_compresseds/c4f07f85-3015-eb34-a97a-e7161ae6594c.jpg
https://mcusercontent.com/6bedebdd715d419280f886d91/_compresseds/c4f07f85-3015-eb34-a97a-e7161ae6594c.jpg
http://eepurl.com/I8Rm9
https://us5.campaign-archive.com/home/?u=6bedebdd715d419280f886d91&id=ba4897acb5
javascript:;


Alcarràs es una producción de Avalon P.C., Elastica Films, Vilaüt Films y Alcarràs Film AIE, en

coproducción con Kino Produzioni (Italia). Contará con la distribución en España de Avalon

D.A. y Elastica Films. Las ventas internacionales corren a cargo de la casa de ventas francesa

MK2.

El estreno de la película en los cines españoles está previsto para la primavera de 2022.

Cabe destacar que el fulgurante recorrido de Verano 1993 empezó precisamente en la Berlinale

de 2017. Allí se llevó el premio de su sección (Generation K-Plus) y el premio a la mejor opera

prima de todo el festival. A partir de ahí, cinco premios en el Festival de Málaga (entre ellos

Mejor Película), representante española a los Oscars en 2018, tres premios Goya, cuatro Feroz,

cinco  Gaudí  e  infinidad  de  reconocimientos  por  todo  el  mundo.  Además,  contó  con  el

aplauso   de  la  crítica  y  el  público.  En  los  cines  españoles   vieron  la  película  cerca  de

200.000 espectadores y se mantuvo en cartel ininterrumpidamente durante más de 4 meses.

 

· Sinopsis ·

Después de ochenta años cultivando la misma tierra,

la familia Solé se reúne para realizar juntos su última cosecha.

Firman el guion de Alcarràs la propia Carla Simón y Arnau Vilaró. Además, parte del equipo de

Verano  1993  ha  trabajado  de  nuevo  en  Alcarràs.  Tal  es  el  caso  de  María  Zamora  como

Productora Ejecutiva, Ana Pfaff como Montadora, Mónica Bernuy en la Dirección de Arte, Eva

Valiño  como  Jefa  de  Sonido  y  Anna  Aguilà  como  Jefa  de  Vestuario.  Como  Directora  de

Fotografía encontramos a  Daniela Cajías,  ganadora del Goya en la categoría por  su trabajo

en Las Niñas. 

El reparto de esta película coral está formado por actores no profesionales de la zona de Lleida
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y trabajadores de la tierra, tras un largo proceso de casting que duró más de un año ya que se

tuvo  que  paralizar  y  repetir  por  el  inicio  de  la  pandemia.  En  los  personajes  principales

encontramos a Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín, Xenia Roset, Albert Bosch, Ainet Jounou, Josep

Abad, Montse Oró, Carles Cabós y Berta Pipó. 

En palabras de la directora: "Esta es una historia sobre la pertenencia a una tierra, a un lugar,

pero también un drama sobre las perpetuas tensiones generacionales, la superación de antiguas

tradiciones y la importancia de la unidad familiar en tiempos de crisis".

El proyecto cuenta con un largo recorrido en festivales y premios, entre los que destacan el

Premio CNC al Mejor Proyecto, otorgado en el marco del Torino Film Lab (2018), el Premio

Eurimages  al  desarrollo  obtenido  en  el  mercado  de  coproducción  de  Berlín  (2019)  y  la

Mención Especial  en el Pitch des Residents celebrado en el marco del Festival  de Cannes

2019.  Además, Alcarràs cuenta con el apoyo del ICAA, ICEC, MEDIA, EURIMAGES, MIC y la

Diputació de Lleida y la participación de TVE, TV3 y Movistar+.
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 La cineasta Carla Simón. / © David Ruano

Más información y materiales

Contacto de prensa

Paula Álvarez

palvarez@avalon.me

680182956

                 

Síguenos en Twitter |Hazte fan en Facebook  |Síguenos en Youtube |Puedes vernos en Filmin
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ANNEXOS 
 
 
 
 
ANNEX 1:  
 
MUNTATGE PROVISIONAL DE LA PEL·LÍCULA 
 
Entrega prevista després de l’estrena de la pel·lícula  



ANNEX 2: 
 
SELECCIÓ DE FOTOGRAFIES DEL RODATGE 
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