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PRESENTACIÓ 

 

En el marc d’aquesta edició del Festival Internacional de Cinema d’Autor de 

Barcelona, es desenvoluparan les Primeres Jornades Professionals sobres Noves 

Estratègies de Màrqueting de Cinema Independent, que tindran lloc a la seu de la 

Fundació SGAE a Catalunya el 28 i 29 d’abril de 2015. Una cita en què els 

diferents agents locals i internacionals de la indústria cinematogràfica es 

reuniran per impulsar la participació i cooperació en nous projectes. Les 

diferents taules rodones i ponències es complementaran amb espais destinats al 

networking i a reunions informals. Una cita ineludible pels professionals que 

pretenen obrir noves vies de finançament, distribució, promoció i exhibició de 

les pel·lícules. 
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PROGRAMA 

 

28 d’abril de 2015                                                                                                                                 

      
09:30-09:45         Recepció, obertura de sales i acollida dels assistents. 

Presentació de les jornades a càrrec del Sr. Jordi Sellas i Ferrés, 

director general de Creació i Empreses Culturals i Carlos Rodríguez 

Ríos, director del Festival Internacional de Cinema D’Autor de 

Barcelona. 

 

10:00-11:45          La relació de la televisió amb el productor. 

Ponents: Susanna Jiménez (TV3), María Rubín (Canal+). 

Modera: José Nolla (Unión de Cineastas). 

 

11:45-12:15           Cafè i networking. 

 

12:15-14:00           El posicionament i venda internacional d’una pel·lícula. 

Ponents: Vicente Canales (Film Factory Entertainment), Antonio Saura 

(Latido Films), Johannes Klein (The Festival Agency). 

Modera: Michel Rubén (Dynamo Producciones). 

 

14:00-16:00          Dinar i networking. 

 

16:00-18:00           Nous paisatges en la distribució de cinema independent. 

Ponents: Igor Ibeas (eOne Entertainment), Adolfo Blanco (A 

contracorriente Films), Ferran Herranz (La Aventura Audiovisual). 

Modera: Carles Montiel (Sun Distribution Group). 

 

18:00-18:20 Finançament per a la distribució de cinema independent. 

 Ponent: Àlex Pi (ICEC). 

 

18:20-19:00           Finançament de productes culturals Triodos Bank. 

Ponents: María Coronado (Triodos Bank), Daniel María (Triodos Bank). 
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29 d’abril de 2015                                                                                                                                 

      
 

09:30-10:00         Recepció, obertura de sales i acollida dels assistents. 

 

10:00-11:45         L’espectador del futur. El consum en la sala de cinema i el 

                                    consum de cinema online (VoD). 

Ponents: Juan Antonio Gómez (Odeon/UCI/Cinesa), Pedro Barbadillo 

(CineArte), Jaume Ripoll (filmin). 

Modera: Sarah Calderón (The Film Agency). 

 

11:45-12:15           Cafè i networking. 

 

12:15-14:00        Tendències en el consum de mitjans de comunicació, la inversió més 

intel·ligent per arribar al nostre públic. 

Ponent: Vanesa Nieto (Arena Media). 

 

14:00-16:00           Dinar i networking. 

 

16:00-18:00 Mercats i Festivals. El cinema d’autor i independent més enllà de 

les seves fronteres. 

Ponents: Rafael Cabrera (ICAA), Carme Puig (ICEC), Elena Vilardell 

(Ibermedia), Elena Rué (Catalan Films & TV). 

Modera: Lluís Miñarro (Eddie Saeta). 

 

18:00-19:30 Cloenda de les jornades. Trobada i refresc amb els membres 

d’Unión de Cineastas. 
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PONENTS 
 

28 d’abril de 2015                                                                                                                                  
 

 

10:00-11:45    La relació de la televisió amb el productor 
 

SUSANNA JIMÉNEZ FUSTER 

Cap de coproduccions i ficció. TV3  

 

Susanna Jiménez Fuster treballa a TV3 des de l'any 1991 amb 

diverses responsabilitats dins l'àrea financera. A partir del 2002 

s'incorpora al Departament de Coproduccions com a cap de gestió i 

productora executiva i a partir del 2008 assumeix la direcció del 

departament. Actualment i des del 2012, és la cap de Coproduccions 

i Ficció. Ha estat productora executiva de Serrallonga (2008), 

Ermessenda (2011), Tornarem (2011), Olor de colònia (2012), 

Polseres Vermelles (2011), Descalç sobre la terra vermella (2013) i El 

Crac (2014), entre d'altres. 

 

 

MARÍA RUBÍN  

Responsable de Cine Espanyol de Canal+ 

 

Llicenciada en Ciències de la Informació i amb un màster en "The 

Bussines of Television" a New York Univesity. Comença la seva vida 

laboral a Canal+, on actualment continua treballant com a 

responsable de cinema espanyol. Entre altres càrrecs ha estat 

directora del departament de curtmetratges i de programes com La 

Noche + Corta, Madonna: Pop & Clips, 3D Plus, Las mil y una galaxias, 

El sonido de la velocidad, Opina, vota y disfruta, La Palma rueda, etc. 

Comissaria el projecte Cultures organitzat pel Ministeri de Cultura , 

amb motiu de l'Any Europeu del Diàleg Intercultural, el 2008. 
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JOSÉ NOLLA (moderador) 

Productor. Icónica Producciones, S.L. 

 

José Nolla és un productor independent que, a través de la seva 

productora Icónica, ha produït títols com En la Ciudad sin límites 

(2002), 25 Kilates (2008), El muerto y ser feliz (2012) o Sexo fácil, 

películas tristes (2015). En l’actualitat prepara la seva propera 

producció per rodar a Guatemala a l'Octubre, Los gigantes no existen 

de Chema Rodríguez, i desenvolupant la propera pel·lícula de 

Manuel Martín Cuenca. José Nolla imparteix classes de Producció 

Executiva i Anàlisi de Guió a l'ECAM i és membre de la Junta 

Directiva d’Unión de Cineastas. 

 

 

 

12:15-14:00             El posicionament i venda internacional d’una pel·lícula 
 

VICENTE CANALES 

Film Factory Entertainment 

 

Llicenciat en Ciències de la Informació i amb un Media MBA inicia el 

seu camí el 1998 com a responsable de les vendes internacionals de 

Filmax. A finals de 2010 deixa Filmax per posar en marxa l'empresa 

de vendes internacionals Film Factory Entertainment. Des de 

llavors s'ha convertit en una de les principals agències de vendes 

internacionals de cinema espanyol, europeu i llatinoamericà. Entre 

el seu catàleg trobem pel·lícules com Futbolín (Juan José 

Campanella), Las Brujas de Zugarramurdi (Alex de la Iglesia), La isla 

mínima (Alberto Rodríguez), Relatos salvajes (Damián Szifrón), 

entre d'altres. 

 

 

ANTONIO SAURA 

Director general Latido Films. 

 

Des de gener 2015 és director general de Latido Films, una de les 

distribuïdores líders en vendes internacionals de l'àmbit 

castellanoparlant. Va començar en la distribució de cinema com a 

cap d’adquisicions d’Iberoamericana. A partir de l'any 1999 va 

iniciar la seva carrera com a productor independent de cinema i 

televisió. Exerceix de professor i investigador de cinema en 

diverses universitats i màsters. 
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JOHANNES KLEIN 

The Festival Agency 

 

Johannes Klein es va unir a The Festival Agency fa tres anys, on està 

a càrrec d'Amèrica Llatina, Espanya i Romania. The Festival Agency 

és líder en el mercat i està especialitzada en el servei a festivals i en 

circuits no comercials. The Festival Agency dissenya les estratègies 

de pel·lícules en festivals. Des de 2007 també és cap de 

programació al Festival de Documental Musical In-Edit i en el 

recentment creat Feed Dog Fashion Documentary Festival de 

Barcelona. 

 

 

MICHEL RUBEN (moderador) 

Soci fundador de Cactus Flower Producciones, S.L. 

Productor executiu i assessor de desenvolupament a Dynamo 

Producciones. 

 

Productor i consultor de cinema. Va ser el responsable durant 10 

anys del departament internacional d’El Deseo S.A. Ha treballat per 

a empreses internacionals líders en el sector, com HBO Films i 

Pathé, com a consultor de producció i vendes internacionals. 

Actualment és soci fundador de l'empresa Cactus Flower 

Producciones, SL, amb seu a Barcelona, i productor executiu i 

assessor de desenvolupament per a l'empresa Dynamo 

Producciones, amb seu a Colòmbia. 

 

 

 

16:00-18:00   Nous paisatges en la distribució de cinema independent 
 

IGOR IBEAS 

Director general adjunto a eOne Films Spain. 

 

Natural de San Sebastián, Igor Ibeas és llicenciat en Administració i 

Direcció d'Empreses i màster en Màrqueting per la Universitat de 

Deusto. També té una llicenciatura en Dret. Després de treballar en 

diverses empreses de gran consum a Espanya i a l'estranger, entra 

al sector audiovisual integrant-se en el departament de Màrqueting 

d'Universal Pictures. El 2004 s'incorpora a Aurum Producciones on 

ocupa diversos llocs de responsabilitat fins a accedir a la direcció 

general. 
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ADOLFO BLANCO 

Soci fundador i conseller delegat d’A Contracorriente Films. 

 

En els seus més de vint anys en el món de la distribució 

independent, ha adquirit i estrenat en sales d'Espanya més de 300 

pel·lícules, amb èxits com Intocable (2011), Dios mío, ¿però qué te 

hemos hecho? (2014), El pianista (2002) o Shutter Island (2010). 

També ha recuperat clàssics com Mi tío (1958) de Jacques Tati, Una 

partida en el campo (1946) de Jean Renoir, El festín de Babette 

(1987) de Gabriel Axel, Cinema Paradiso (1988) de Giuseppe 

Tornatore o les millors pel·lícules dels mestres japonesos Akira 

Kurosawa, Yasujiro Ozu i Kenji Mizoguchi. 

 

 

FERRAN HERRANZ 

Cofundador de la distribuidora La Aventura i el segell Vial of 

Delicatessens. 

 

Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu 

Fabra, ha treballat com a directiu en diverses distribuïdores 

cinematogràfiques (Manga, Vèrtex, Wide, Versus) i a la productora 

Nostromo, fins que cofunda la distribuïdora La Aventura i el segell 

underground Vial of Delicatessens. Ha produït diversos 

documentals, així com les quatre últimes pel·lícules del finat Jess 

Franco. Ha col·laborat en diverses publicacions i és autor del llibre 

El Quixot i el cinema (Càtedra). 

 

 

CARLES MONTIEL (moderador) 

Business Consultant. Sun distribution Group. 

 

Carles Montiel fa gairebé 20 anys que treballa en la gestió 

audiovisual, tant a Espanya com en l'àmbit internacional. Ha passat 

per companyies com Manga Films, Lauren Films, o Universal 

Pictures. En aquests moments és Business Consultant a Sun 

Distribution Group, el distribuïdor independent líder a Amèrica 

Llatina, buscant noves oportunitats de negoci i adquisició de 

continguts per a la companyia, tant a Amèrica Llatina com a Europa. 
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18:00-18:20 Finançament per a la distribució de cinema 

independent. 
 

ÀLEX PI HERNANDEZ 

Institut Català de les Empreses Culturals. 

 

Cap de Finançament de l'àrea de Desenvolupament Empresarial de 

l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC). Ha desenvolupat 

la carrera professional en l'àmbit financer i de l'exportació en el 

sector industrial, i des de fa set anys gestiona el desenvolupament 

d'instruments financers per a les empreses culturals. 

 

 

 

18:20-19:00    Finançament de productes culturals Triodos Bank 
 

MARÍA CORONADO 

Gerent del sector Cultural de Triodos Bank 

 

Llicenciada en Art Dramàtic per la Universitat de Kent. Màster en 

Direcció i Gestió d'Empreses Audiovisuals en l'IE Business School. 

EL 2001 comença a portar la producció i distribució de les obres 

teatrals, per passar a continuació a la producció audiovisual i 

completa la seva formació com a Tècnic Superior en Producció 

Audiovisual, Ràdio i Espectacles al Centre d'Estudi del Vídeo (CEV) i 

a l'escola de cinema de San Antonio de los Baños (Cuba). 

Actualment és gerent del sector Cultura de Triodos Bank, empresa 

on treballa des de març de 2012. 

 

 

DANIEL MARÍA 

Subdirector de la oficina de Triodos Bank a Barcelona 

 

Llicenciat en Ciències Polítiques i Administració per la Universitat 

Pompeu Fabra i màster en Comptabilitat, actualment exerceix el 

càrrec de sotsdirector de l'oficina de Triodos Bank a Barcelona, 

enfocant la seva activitat en el finançament de projectes culturals i 

socials a Catalunya. Prèviament ha treballat en cooperatives de 

crèdit i banca convencional, tant en l'anàlisi i desenvolupament de 

carteres de crèdit com en l'elaboració i seguiment de polítiques 

comercials. 
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29 d’abril de 2015                                                                                                                                  
 

 

10:00-11:45 L’espectador del futur. El consum en la sala de cinema i 

el consum de cinema online (VoD) 
 

JUAN ANTONIO GÓMEZ 

Film Buying Director de ODEON/Uci/Cinesa 

 

Juan Antonio Gómez és llicenciat en Ciències Empresarials i MBA 

per ESADE, i graduat en el Programa de Gestió Internacional de 

New York University. Després de dos anys en el sector de la 

distribució cinematogràfica a Columbia TriStar Films, va passar al 

sector de l'exhibició unint-se al departament de Programació de 

Cinesa (Grup UCI). Des de 2007 està establert a Londres, on 

exerceix com Group Film Buying Director de ODEON / UCI / Cinesa, 

el major grup europeu d'exhibició amb 2.260 pantalles en 7 països. 

 

 

PEDRO BARBADILLO 

President de CineCiutat i de CineArte 

 

President de CineCiutat, i de la xarxa de cinemes independents 

CineArte. Membre del grup d’Innovació d’Europa Cinemas. 

Llicenciat en Ciències de la Informació, productor i director de 

documentals i sèries de televisió. Exdirector de Mallorca Film 

Commission. 

 

 

JAUME RIPOLL 

Director editorial i de desenvolupament a Filmin 

 

Graduat en Especialitat de Direcció a l'ESCAC. Després d'iniciar la 

seva carrera com a director de documentals i videoclips, va 

compaginar el seu treball d'articulista en premsa i revistes, i va 

treballar durant sis anys a l'empresa Manga Films. El 2005 va 

entrar a formar part de Cameo per exercir funcions de director 

Editorial. Actualment exerceix de director editorial i de 

desenvolupament de Filmin. Des 2012 també ocupa la 

vicepresidència d’Eurovod. Ha exercit de jurat en els festivals de 

Berlín, In-Edit, Cinergia o Sitges entre d'altres. Des de l'any 2008 
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imparteix classes a les universitats UAB, UB, ESCAC, Carlos III, 

Universitat Camilo José Cela i Pompeu Fabra i codirigeix el Màster 

de Distribució Cinematogràfica a la UOC. 

 

 

SARAH CALDERÓN (moderadora) 

CEO. The Film Agency. 

 

Sarah Calderón va cursar l’Especialització en Publicitat per la PUJ 

de Bogotà i el Màster en Comunicació Multicultural a CELSA 

Sorbonne IV a París. Directora de ventes internacionals a 

Coproduction Office – París i coordinadora de distribució a Karma 

Films – Madrid. En paral·lel a The Film Agency, Sarah treballa de 

professora i consultora de màrqueting per EAVE, Europa 

Distribution i diverses oficines del programa Media. Entre els seus 

clients trobem Arts Alliance, Avalon Productions, Entre chien et 

loup, Karma Films, Morena Films, Neueroad Movies, Ridley Scott 

Associates i The Match Factory. 

 

 

 

12:15-14:00 Tendències en el consum de mitjans de comunicació, la 

inversió més intel·ligent per arribar al nostre públic. 
 

 VANESA NIETO 

Strategy Manager. Arena Media. 

 

Actualment és, Strategy Manager a l'Agència de Mitjans Arena, part 

d'Havas Media Group, i professora de Mitjans de Comunicació a la 

Universitat Abat Oliba CEU. Treballa per a clients com Gas Natural 

Fenosa, Grup Agrolimen i Grupo Planeta. Va cursar la carrera de 

Publicitat i RRPP a la Universitat Autònoma de Barcelona i la seva 

formació ha estat continuada en totes les empreses en què ha 

treballat (Social Media, Branded Content, Transmedia, Digital 

Performance, Màrqueting Digital, Programàtica i RTB, New Media, 

etc). 
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16:00-18:00 Mercats i Festivals. El cinema d’autor i independent   

més enllà de les seves fronteres. 
 

RAFAEL CABRERA 

Director de polítiques de màrqueting i coordinador general de 

Promoció en l’Instituto de la Cinematografía y las Artes 

Audiovisuales (ICAA) 

 

Rafael Cabrera és llicenciat en Gestió Comercial i Màrqueting per 

l'escola de Negocis ESIC i actualment i des de l'any 2009 ocupa el 

lloc de director de polítiques de màrqueting i coordinador general 

de promoció a l'ICAA (Institut de la cinematografia i les arts 

audiovisuals). En aquesta posició s'ocupa, entre altres coses, de la 

promoció i distribució internacional de la cinematografia 

espanyola, fet que li ha donat un ampli coneixement dels mercats i 

festivals en el marc internacional. 

 

 

CARME PUIG 

Institut Català de les Empreses Culturals. 

 

Llicenciada en Psicologia per la UB i en Art Dramàtic per l’Institut 

del teatre de Barcelona, entre 1998-2012, treballa com a 

Coordinadora de Promoció Exterior Comercial al Consorci Catalan 

Films & TV, depenent de l’Institut Català d’Empreses Culturals 

(ICEC) del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

Des del 2013 s’incorpora a l’Àrea de l’Audiovisual de l’ICEC com a 

Responsable de Projectes Audiovisuals. A partir d’abril del 2015 és 

la Responsable de Festivals en l’Àrea de Audiovisual de l’ICEC. 

 

ELENA RUÉ 

Catalan Films & TV. 

 

Elena Rué treballa a Catalan Films & TV des de 2006. Les seves 

qualificacions inclouen una llicenciatura en ADE per ESADE, MBA 

per ESADE i estudis de llicenciatura en Filosofia. Catalan Films & TV 

és l'oficina de promoció de la indústria audiovisual catalana al món 

i està present en els principals certàmens, mercats i fòrums; 

assessora les empreses a expandir la seva xarxa de contactes, estar 

presents en els mercats i fòrums, i a introduir produccions en els 

principals festivals del món. 
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ELENA VILARDELL 

Secretaria tècnica i executiva del programa Ibermedia. 

 

Nascuda a València, és llicenciada en Filologia a les especialitats de 

Filologia Hispànica i Literatura Espanyola i en Llenguatges 

Audiovisuals el 1984. Diplomada en Història i Estètica del Cinema 

per la Universitat de Valladolid el 1989. Des de 1998 exerceix el 

càrrec de secretària tècnica i executiva del programa Ibermedia, 

fons financer multilateral de foment a l'activitat cinematogràfica. Ha 

estat membre de jurat en diversos festivals de cinema. 

 

 

LLUÍS MIÑARRO (moderador) 

Cineasta i productor. Eddie Saeta. 

  

Premi Ciutat de Barcelona 2010. Com a productor, el  2010 obté la 

Palma d’Or a Canes, per Uncle Boonmee recorda les seves vides 

anteriors de A. Weerasethakul, el Crystal Globe al Festival de 

Karlovy Vary per La mosquitera (2010) d´Agustí Vila, el Tiger 

Award a Rotterdam per Finisterrae (2010) de Sergio Caballero i 

millor pel.lícula per Aita (2009) de J.M. de Orbe al FICUNAM 

(Mèxic). La seva productora Eddie Saeta, ha participat en 34 

llargmetratges. Ha dirigit documentals com Familystrip (2009) i 

Blow Horn (2009), i el llargmetratge de ficció Stella Cadente (2014). 
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