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sinopsi

R
aiguer, Ca nostra, sa meva gent, és un documental social participatiu (DSP) on dife-
rents grups de joves autorepresenten la realitat de sis pobles de la zona del raiguer 
mallorquí.

E
l documental ens endinsa en la quotidianitat dels pobles situats a la falda de la serra 
tramuntana i, mitjançant la participació de diferents grups de joves i algunes persones 
grans, es mostra des d’una mirada intergeneracional el seu vincle amb el poble i entre 

elles mateixes.
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fitxa tècnica
Títol
Raiguer - Ca nostra, sa meva gent

Storyline
Documental Social Participatiu de la zona del Raiguer mallorquí

Duració
60’

Idioma original 
Català/Castellano
Subtítols disponibles
Català

Any de producció
2020

País de producció
Espanya

Equip CàmeresiAcció
David Fernández
Àngela Garcia

Banda sonora original
Hirai Afonso

Format original
DVD – Full HD 1920x1080p
Norma - Compressió
PAL - MPG4
Aspect ratio
16:9
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MANCOR
PARTICIPANTS

Catalina Mir Calafell
Francesc Ramis Moranta

Jaina Aloy Grau
Magdalena Martorell Ramis

Paula Gual Ponce

COL·LABORADORES
Biel Alorda Martorell
Maria Gual Martorell

EIXOS TEMÀTICS
Mobilitat
Germanor
Intergeneracionalitat
Estima pel territori
Tradició
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CAMPANET
PARTICIPANTS

Antoni Horrach Morell
Constança Pons Martorell

Guillem Pons Crespí
Júlia Riera Martínez

Yousra El Boukyly
Maria Isabel Gutierrez Murillo

COL·LABORADORES
Joan Vives Pons

Josep Grau

EIXOS TEMÀTICS
Sector agrari
Tradició
Recerca d’oportunitats
Migració/integració
Circulació

8



BÚGER
PARTICIPANTS

Ángel Gual Campillo
María José Valle Mancía
Nikola Nikolaev Boyanov

COL·LABORADORES
Cristóbal Capó Pons 

Joaquín Ernesto Valle

EIXOS TEMÀTICS
Migració/integració
Qüotidianitat
Manca d’oci
Germanor
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SELVA
PARTICIPANTS

Alba Chimenea Morro
Andreu Alorda Llull

Ítalo da Silva
Laura López Sastre

Rosa Sebastian Arvaniti
Sergi Morquillas Llomapart

Laura Alhama Coll
Maria Isabel Vega Monserrat

Margalida Vallcaneras
Maria Magdalena Sastre

COL·LABORADORES
Francisca Rotger
Francisca Sastre Bestard

EIXOS TEMÀTICS
Estima pel territori
Mobilitat
Recerca d’oportunitats
Manca d’oci
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SANTA MARIA
PARTICIPANTS

Alba Cortés Rodríguez
Bàrbara Amengual bennasar

Krystel Liñan Ramos
Nerea Alcántara Bauzà

Yosra Pons Mansouri

EIXOS TEMÀTICS
Recerca d’oportunitats
Diversitat
Dicotomia poble-ciutat
Trajectòria vital
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BINISSALEM
PARTICIPANTS

Catalina Gontchar
Clara Villacreces

Elisabeth Vasilisinova
Margalida Pol 

Ruth Machuca

COL·LABORADORES
Esperança Nadal

Margalida Cirer
Miguel Gontchar

EIXOS TEMÀTICS
Migració/integració nouvingudes
Cuina tradicional
Festes i cultura popular
Projecció de futur
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C
àmeres i Acció és una cooperativa que utilitza el vídeo i el periodisme social com a 
eines d’intervenció i transformació. Joves treballadores del camp audiovisual i so-
cial porten a terme aquest projecte amb l’objectiu d’apoderar i facilitar l’expressió 

de les persones mitjançant la innovació i l’experimentació audiovisual.

E
ns dediquem a l’audiovisual comunitari i participatiu. Aportem coneixements teòrics 
i pràctics per analitzar, entendre i representar la realitat amb l’ús de la càmera. Per 
a fer-ho, realitzem sessions formatives de la tècnica audiovisual mitjançant dinà-

miques de facilitació, treball de processos i resolució de conflictes. Treballem per a for-
mar a les persones amb l’objectiu que siguin elles les que expliquin la realitat en primera 
persona i sense intermediaries. L’eix principal de la cooperativa és proporcionar recursos 
de comunicació i desenvolupament personal a diferents col·lectius en risc d’exclusió per 
a que puguin donar visibilitat a les diferents problemàtiques i portin a terme projectes de 
transformació comunitària mitjançant l’audiovisual.

C
àmeresiAcció facilita tot el procés de creació, es treballa l’autogestió del grup. La 
primera fase consisteix en la creació del guió del documental mitjançant dinàmiques 
de facilitació de grups i treball de processos amb l’objectiu de teixir un grup, conso-

lidar-lo, treballar la confiança i escoltar les necessitats, pors, inquietuds, etc que es ge-
neren; Per acabar sintetitzant els processos amb un CANVAS que servirà per excloure el 
guió del documental. La segona fase consisteix en fer una formació audiovisual bàsica: 
introducció al llenguatge audiovisual, la càmera, il·lu- minació i so. La tercera fase és la de 
producció-realització: es planifiquen els rodatges i es grava. I la última fase és la d’edició 
i muntatge, que és l’única fase que assumeix CàmeresiAcció sense el grup.
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David Fernández
Co-fundador de la Cooperativa CàmeresiAcció. 
Llicenciat en Sociologia per la Universitat de Barcelona i 
Tècnic Superior en Integració Social, també va cursar el 
curs “Com ens expliquen el Món: Comunicació, migració 
i desenvolupament” per l’Institut de Formació Contínua 
UB. En l’actualitat coordina diversos projectes d’inter-
venció social mitjançant l’audiovisual.  Ha format part 
també de diferents companyies de teatre com a actor i 
guionista, realitzant i impartint diferents cursos d’inter-
venció social mitjançant el Teatre Social. Participa del 
projecte LaVeinal.tv, NoBordersFilms i del Punt de Suport 
de Persones Migrants. 

Àngela Garcia
Membre de la Cooperativa CàmeresiAcció. 
Co-dissenya, dinamitza i post-produeix diversos pro-
jectes d’intervenció social mitjançant la creació audio-
visual i participa en la realització, la direcció i el mun-
tatge de diversos documentals. Graduada com a Tècnica 
Superior en Realització Audiovisual i d’Espectacles i for-
mada en Creació de Cinema Documental. Des de 2008 ha 
format i forma part de diverses companyies de dansa 
urbana i teatre. Ha co-dissenyat, co-dirigit i interpretat 
l’espectacle Lab-ARTE (dansa, teatre i circ), seleccio-
nat com a convidat al festival Kaldearte (Vitoria-Gasteiz 
2016). Actualment participa en el projecte LaVeïnal.tv.

equip
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entitats
col·laboradores
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cameresiaccio.org
Carrer del Profeta, 7, 08012 Barcelona

info@cameresiaccio.org


