
 

 

PREGUNTES FREQÜENTS 
Sobre l'Acreditació de DocsBarcelona 

 

Què inclou l’acreditació professional? 

L’acreditació professional del DocsBarcelona 2021 és exclusivament online amb ella tindràs 

accés a: 

• Accés online a totes les pel·lícules del festival  

• Conferències i master class online 

• Public Pitch i Rough Cut Pitch online 

• Activitats de networking online 

• Llistat de People attending 

• Informació dels projectes seleccionats 

 

Què inclou l’acreditació d’estudiant? 

L’acreditació d’estudiant del DocsBarcelona 2021 és exclusivament online amb ella tindràs accés 

a: 

• Conferències i master class online 

• Public Pitch i Rough Cut Pitch online 

 

Vaig participar al DocsBarcelona l'any passat i ja estic registrat al DocsBarcelona&Me. 

Quin és el procediment per a mi aquest any? 

Inicia sessió amb el teu e-mail i contrasenya al DocsBarcelona&Me, un cop dins, selecciona 

l’acreditació que més t’encaixi i fes el pagament. Recorda assignar les teves dades a l’acreditació  

 
 

Quins mètodes de pagament estan disponibles? 

Pot pagar amb targeta de crèdit o dèbit i PayPal. 

 

Rebré un rebut / factura per la meva tarifa d'acreditació? 

Sí. Una vegada que es completa el pagament, els acreditats rebran la factura al seu correu 

electrònic. Per a consultes sobre la factura, escrigui a molivella@parallel40.com amb tots els 

seus detalls de facturació. 

 

Com puc accedir a les pel·lícules? 

Dins del seu perfil al DocsBarcelona&Me, s’activarà l’accés a “FILMS” un cop hagi comprat la 

seva acreditació. Allà, podrà veure totes les pel·lícules del festival. L’acreditació NO dona accés 

a cap projecció presencial i en cas de voler-hi assistir s’ha de comprar una entrada.  

 

 

 

 



 

 

Necessitaré acreditació per accedir a les activitats de la indústria? 

Sí, les conferències, public pitch i rough cut pitch només es poden veure si disposes d’una 

acreditació professional o d’estudiant.  

 

Puc accedir a totes les activitats d’indústria amb la meva acreditació? 

No, els tallers, consultories, Doc Series forum i Speed Meetings són solament per als participants 

seleccionats. Els estudiants acreditats no tenen accés a les activitats de Networking.  

 

On es duu a terme les activitats d’indústria del DocsBarcelona? 

Enguany totes les activitats d’indústria del DocsBarcelona seran online, i es podran seguir a 

través del DocsBarcelona&Me. 

 

Tinc una acreditació. On puc recollir-la? 

L’acreditació del DocsBarcelona 2021 és online i no existeix acreditació física ni presencial. 

 


