
 

 

CONTRACTE DE SERVEIS 
 
Producció del videoclip d’una cançó creada per víctimes del 
conflicte armat de Colòmbia i elaboració de l’estratègia 
comunicativa per a la seva difusió 
 

 
 

Presentació 
 
En el marc de les funcions com a Secretaria Tècnica a Europa de la Comissió de la Veritat 
de Colòmbia, l’ICIP promou eines creatives per a la participació de les víctimes del conflicte 
colombià que viuen a l’exili. En el cas concret de Catalunya, l’ICIP organitza activitats 
conjuntes amb el grup de treball node Catalunya, un espai de col·laboració voluntària entre 
persones i organitzacions compromeses amb el mandat de la Comissió. 
 
En aquest context, i amb l’objectiu d’entrellaçar experiències de Colòmbia i de l’exili a 
Catalunya, el node Catalunya i l’ICIP han organitzat un procés que ha culminat amb la 
creació de dues cançons, en col·laboració amb la cantautora colombiana resident a 
Barcelona Marta Gómez.  
 
A partir d’aquestes dues cançons, l’ICIP té interès en realitzar aquest producte: 

 

 Un videoclip de la cançó “Vuelve”. Aquest projecte busca mostrar la narrativa de les 

víctimes amb una mirada des de Colòmbia. El videoclip es difondrà per les xarxes 

socials de l’ICIP en col·laboració amb la Comissió de la Veritat. 

 
 
Objecte de contractació 
 
Producció del videoclip de la cançó “Vuelve”, creada en col·laboració entre víctimes del 
conflicte armat de Colòmbia i la cantautora Marta Gómez, i elaboració d’una estratègia 
comunicativa de difusió del videoclip per a les xarxes socials de l’ICIP (disseny d’accions, 
elaboració de missatges i planificació de calendari). 
 

1. Objectiu marc: 

 

 Donar visibilitat a l’experiència de les víctimes que s’han hagut d’exiliar. 

 

2. Objectius específics: 

 

 Oferir un reconeixement a les víctimes del conflicte, tant a les que han participat en 

el procés creatiu de la cançó com a les víctimes en general. 



 

 Promoure l’estratègia de no repetició de les vulneracions dels drets de les víctimes, 

entre el públic colombià. 

 Mostrar la tasca de l’ICIP com a Secretaria Tècnica de la Comissió de la Veritat de 

Colòmbia i del node Catalunya de suport a la Comissió. 

 Contribuir a la projecció internacional de l’ICIP com agent de construcció de pau.  

 

3. Públic destinatari: 

 

 Població colombiana en general. 

 Població colombiana exiliada o migrada, especialment l’exili a Catalunya, i 

sensibilitzada amb la construcció de la pau i la noviolència. 

 Públic català i internacional seguidor de la música de Marta Gómez. 

 
4. Durada del videoclip: El videoclip tindrà una durada aproximada de 4.30 minuts. 

 

5. Termini d’execució: 2 mesos a partir de l’adjudicació  

 

 

Pressupost:  
 
El pressupost màxim serà de 5.000 euros (bruts). Inclou el procés de producció, muntatge, 
so i participació de tercers en el videoclip, i l’elaboració de l’estratègia comunicativa per a 
la seva difusió posterior. 
 
Termini de lliurament de propostes: 
 
L’ICIP acceptarà propostes fins al 8 d’abril del 2021 (inclòs). 
 
Les propostes s’han d’enviar al correu electrònic: anaisabel@icip.cat, incloent a l’assumpte 
“Videoclip víctimes”. Les propostes hauran d’incloure: 
 

 CV sobre l’experiència en produccions de videoclips.  

 Una descripció amb exemples visuals del producte. 

 Pla de treball.  

 Estratègia de difusió. 

 Pressupost. 

 
Tribunal de selecció: ICIP, Node Catalunya, Marta Gómez. 
 
Criteris de selecció: 
 

- Experiència prèvia en produccions de videoclips. 

- Originalitat creativa 
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- Es valorarà que la proposta reconegui el protagonisme de les víctimes a l’exili i en 

reflecteixi els seus sentiments. 

- Es valorarà que l’estratègia de difusió tingui capacitat per atreure el públic objectiu i 

que el missatge s’adeqüi al llenguatge comunicatiu de l’ICIP.  

- Pressupost en relació a la proposta. 

 
La proposta que assoleixi una millor valoració serà l’adjudicatària del contracte, sense 
perjudici que l’ICIP pugui deixar la contractació deserta, si cap de les ofertes presentades 
assoleix la qualitat mínima exigida. L’ICIP es reserva el dret de difondre i reproduir el 
videoclip resultant i serà el titular de qualsevol dret d’autor que se’n derivi, en exclusiva, per 
a l’àmbit mundial. 
 

 


