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Moving Cinema està liderat per A Bao A Qu, un grup de cineastes, fotògrafs, 

artistes i creadors que treballen a les escoles i col·laboren amb museus i prestigi-

oses institucions culturals de la ciutat. També formen gestors culturals.

Moving Cinema és un projecte de recerca aplicada que es desenvolupa a 

diverses ciutats europees alhora: Meno Avilys (Lituània), Os Filhos de Lumière 

(Portugal), Centre for the Moving Image (Escòcia), La Cinémathèque française 

(França), British Film Institute (Regne Unit), i Kijufi (Alemanya). El projecte con-

sisteix en diverses activitats, com ara projeccions i diàlegs, pràctiques de cinema 

amb dispositius mòbils i descobrir pel·lícules en plataformes de vídeo on demand.

El projecte desenvolupa diverses accions en cadascuna d'aquestes àrees, que 

posteriorment s'analitzen per definir models de treball. El projecte també con-

strueix una xarxa essencial de festivals, cinemes, espais de projecció, escoles, 

institucions, professors i cineastes que treballen conjuntament per a l'educació 

cinematogràfica dels joves.

Moving Cinema

https://engagenow.eu/ca/case-studies/moving-cinema/

UBICACIÓ: ESPANYA, BARCELONA

WEB: MOVINGCINEMA.EU/

ANY D'INICI DEL PROJECTE: 2014

DURADA: 9 MESOS

ORGANITZADOR: A BAO AO QU

COL·LABORADORS: MENO AVILYS, OS 

FILHOS DE LUMIÈRE, CENTRE FOR THE 

MOVING IMAGE, LA CINÉMATÈQUE 

FRANÇAISE, BFI- BRITISH FILM INSTITUTE, 

KIJUFI

Activitats per a 
joves vinculades al 
llenguatge audiovisual.

OBJECTIU PRINCIPAL DEL PROJECTE

Facilitar i estimular l'interès dels joves envers el cinema europeu, alhora que es 

comparteixen i intercanvien idees que sorgeixen durant el projecte per propiciar 

la coproducció i difusió del cinema.

  

SECTOR CULTURAL: 

     – CINEMA

EDAT DEL TARGET: 

     – JOVES I ADOLESCENTS (16-25 ANYS)

GÈNERE DEL TARGET: TOTS

TARGET SOCIODEMOGRÀFIC: 

      – URBÀ

OBJECTIUS: 

      – HABILITATS CREATIVES

http://movingcinema.eu/
http://abaoaqu.org/
http://www.menoavilys.org
http://osfilhosdelumiere.com/home/
http://osfilhosdelumiere.com/home/
http://www.cmi-scotland.co.uk
http://www.cmi-scotland.co.uk
http://www.cinematheque.fr
http://www.cinematheque.fr
http://www.bfi.org.uk
http://www.kijufi.de
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Les plataformes de vídeo on demand permeten als joves accedir a una gran 

varietat de pel·lícules des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, fet que els 

permet compartir pel·lícules amb la seva família i amics.

El projecte els permet relacionar la visualització de pel·lícules amb la pràctica de 

dispositius mòbils i tauletes i, a posteriori, propicia que els joves desenvolupin una 

àmplia reflexió sobre la

pel·lícula: analitzen el guió, l'estil i les opcions cinematogràfiques del cineasta, i 

qüestionen les seves decisions cinematogràfiques.

ROL DELS JOVES EN EL PROJECTE

PROPÒSITS DEL PROJECTE

Analitzar de manera comparada el resultat de les experiències generades en 

cada país que participa en el projecte.

Millorar l'accés dels joves als films europeus a través d'estratègies que generin 

hàbits presents i futurs.

PER QUÈ ESTÀ CONSIDERAT UN CAS DE BONES PRÀCTIQUES?

El projecte promou que els adolescents accedeixin al cinema europeu d’una 

manera innovadora. Amb aquest projecte, els joves estableixen un vincle adequat 

amb el cinema que veuen i les pel·lícules que programen. Les creacions gen-

erades en el projecte es publiquen en un bloc anomenat We are Moving Cinema. 

D'aquesta manera, consideren que  la seva feina és pública, valorada i vista. El fet 

de treballar amb telèfons mòbils fa que el cinema s’integri amb dispositius propis 

del seu dia a dia. Per als joves, l’smartphone és una eina atractiva, quotidiana i a 

l'abast de tothom.


