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ACICOM col·labora amb el projecte audiovisual sobre  Ovidi Montllor, i tu? 

Diverses persones associades a l’ACICOM, com Carles 
Miralles, Vicent Tamarit, Rosana Pastor, estan empentant el 
projecte audiovisual “OVIDI MONTLLOR, El making-of de la 
pel·lícula que mai es va fer”  

ACICOM vol col·laborar en fer-la realitat i t’invitem a participar, 
tant a nivell personal com mitjançant alguna de les organitzacions a la qual 
pertanys. 

L’Ovidi és una de les figures més importants de la cultura valenciana, amb un 
ample ventall de vessants polifacètiques: cantautor amb més de 20 àlbums 
editats, actor en més de 50 pel·lícules, poeta, persona crítica amb els 
poderosos, etc.  

Et demanem una especial cura cap al projecte i t’adjuntem la carta de la 
productora Aire de Cinema per tal de contactar amb ells (Sergi Miralles, 
productor executiu ) i vore com pots ajudar a difondre la campanya de 
micromecenatge que en breu es posarà en marxa,.des de la teua organització, 
difonent-la a la web, les xarxes socials, els butlletins i qualsevol altra visa de 
difusió, a banda de l’aportació directa com a entitat. 

Vinga, crideu-li al Sergi 615 873 541 – sergimirallesreig@gmail.com per 
recolzar el projecte 
 
Pots obtindre més información i realitzar el seguiment del projecte en: 
 

www.facebook.com/ovidimontllor  
 
Si desitges conèixer més coses de l’Ovidi pots consultar per exemple:  
http://arxiuovidi.info/ o la Viquipèdia  
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ovidi_Montllor_i_Mengual 
 
Segur que entre tots i totes, serem capaços d’aconseguir que la història de 
l’Ovidi Montllor siga contada. 
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