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Donant suport a la indústria audiovisual europea



Amb l’objectiu d’esbrinar quin ressò ha tingut el Programa 
MEDIA en l’audiovisual català, l’octubre del 2012 es va 
realitzar una enquesta en línia als receptors d’ajuts del 
programa. 

MEDIA Antena Catalunya va fer arribar la seva enquesta a 
través de correu electrònic a 89 beneficiaris del Programa 
MEDIA des de l’inici de la seva actuació a Catalunya a l’any 
1991.  L’enquesta va ser completada per 76 professionals 
de les diverses àrees del sector audiovisual. 

MeTOdOLOGIa I aNÀLISI 
deLS PaRTICIPaNTS
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salutació

N o cal insistir gaire en la importància del sector audiovisual al nostre país, Catalunya, però sí que cal, si 
més no, adreçar-nos a la nostra societat i a tots els que treballem en aquest sector per fer un modest 
resum de les dades objectives que ajuden a visualitzar-ne l’abast concret.

Ho fem, a més, des de MEDIA Antena Catalunya, des de la qual intentem canalitzar els fons europeus, per tal 
d’incidir en temes tan importants per al sector audiovisual com ara els ajuts al finançament i al desenvolupa-
ment de projectes, a la formació o al networking. Aquestes activitats es duen a terme mitjançant el contacte 
personalitzat amb els nostres creadors i professionals.

Tot això ho fem perquè volem anar més enllà de les xifres que mostren la força d’aquest sector, perquè cre-
iem en el sector i en els seus professionals, perquè sabem el que significa tot plegat per a l’economia i el teixit 
industrial i cultural català, i perquè, consegüentment, volem fer-lo créixer i que esdevingui més competitiu, 
tot apostant per una mirada col·lectiva estratègica que vol guanyar la batalla apassionant de fer-se un lloc en 
l’era digital.

Vull donar les gràcies a totes les persones que, vinculades estretament al sector audiovisual, han dut a terme, 
al llarg d’aquests últims decennis, una tasca molt valuosa al si de MEDIA Antena Catalunya, i que l’han con-
vertit en una oficina capdavantera a causa de la quantitat i la qualitat de feina feta i dels projectes en els quals 
ha intervingut.

Que sigui per molts anys, pel bé del nostre sector audiovisual, cabdal en l’escenari econòmic català del futur.

Gorka Knorr, 
director de l’ICeC



L’aUdIOVISUaL a CaTaLUNYa

L a indústria audiovisual catalana represen-
ta un dels motors clau de la indústria a tot 
l’Estat espanyol, i un sector d’importància 

estratègica dins l’economia catalana: l’any 2009, el 
sector audiovisual català va representar un 11% del 
VAB (valor afegit brut) generat pel sector al conjunt 
de l’Estat espanyol, així com una aportació a l’eco-
nomia catalana de 189 milions d’euros. 

Segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalu-
nya, el volum de negoci generat per les empreses 
del sector audiovisual al país aquell mateix any va 
ser de 1.812 milions d’euros, més d’un 17% del total 
de l’Estat espanyol. Del global d’aquesta xifra, un 
82% corresponia a les activitats de cinema i vídeo, 
mentre que gairebé el 18% corresponia a les activi-
tats de ràdio i televisió. 

A Catalunya, segons el Registre d’Empreses Audi-
ovisuals, hi ha 1.466 empreses dedicades, princi-
palment, a la producció i distribució d’obres audi-
ovisuals, a l’exhibició d’obres cinematogràfiques, al 
doblatge d’obres audiovisuals, a l’exportació i a ser-

veis tècnics auxiliars. Aquestes empreses donaven 
feina, fa tres anys, a més de 13.000 persones, un 
18% del total de l’Estat en el sector. S’ha de tenir en 
compte que, amb la crisi econòmica que pateix la 
totalitat de l’Estat espanyol, aquesta xifra pot haver 
disminuït, essent el sector audiovisual un dels més 
afectats. 

Un aspecte destacable és que, de les persones ocu-
pades, la majoria (59%) desenvolupa activitats de 
cinema i vídeo, de les quals un 73% es dedica a la 
producció de cinema, vídeo i programes de televi-
sió, mentre que el 27% restant es dedica a activitats 
de distribució de cinema, vídeo i programes de te-
levisió i d’exhibició de cinema. 

Segons dades de l’última dècada, Catalunya repre-
senta gairebé el 40% de la producció de llargme-
tratges a l’Estat espanyol, amb 596 llargmetratges 
catalans, dels 1.595 llargmetratges produïts a l’Es-
tat, una xifra que va arribar a ser el 50% fa tot just 
un parell d’anys. Pel que fa a les coproduccions, 
Catalunya representa el 34% de les coproduccions 
internacionals de l’Estat. 

Les xifres de recaptació i espectadors tampoc se’n 
van gaire lluny. A nivell de tot l’Estat espanyol, úni-
cament la Comunitat de Madrid supera Catalunya 
en recaptació a les sales de cinema i en nombre 
d’espectadors.

Només el 2011, Catalunya va registrar més de 20 
milions d’espectadors a les sales de cinema i va 
recaptar gairebé 137 milions d’euros a les taquilles, 
un 20% del total de l’Estat en ambdós casos, ex-
hibint el 60% dels títols de tot l’Estat. L’any 2012 
es planteja també amb xifres importants i amb pel-
lícules com Les aventures d’en Tadeu Jones i Tengo 
ganas de ti, ambdues produccions catalanes, entre 
els primers llocs de les pel·lícules espanyoles més 
taquilleres de l’any. 

Aquestes dades demostren que, tot i que Espanya 
es troba al capdavant dels rànquings de països amb 
més descàrregues il·legals, a Catalunya, l’assistèn-
cia a les sales de cinema segueix sent una de les 
activitats de consum cultural més freqüent. Les da-
des dels darrers anys demostren que un 40% de 
la població objecte d’estudi assisteix al cinema de 

Insensibles (media i2i audiovisual)
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forma habitual, amb una mitjana d’11,4 assistències 
anuals per persona. L’edat també és un factor de-
terminant: entre els 15 i els 29 anys hi assisteixen el 
91% de les persones; entre els 30 i els 44, el 80%; 
un 62% entre els 45 i els 64 anys, i només un 32% 
de persones de 65 anys o més. 

De totes maneres, s’ha de tenir en compte que 
l’elevada assistència a les sales no sempre es tra-
dueix en més quota de pantalla per al cinema de 
casa. L’any 2011, el 68% dels espectadors a les sales 
de cinema catalanes es va decantar per pel·lícules 
de producció nord-americana, un 15% ho va fer per 
produccions de països de la Unió Europea, un 7% 
per produccions catalanes, i el mateix percentatge 
per produccions de la resta de l’Estat espanyol. 

És en aquest àmbit on el Programa MEDIA desen-
volupa una tasca important, donant suport a la in-
dústria audiovisual europea a través del cofinança-
ment d’iniciatives de formació per als professionals 
de la indústria audiovisual, el desenvolupament de 
projectes (llargmetratges, televisió, documentals, 
animació, nous mitjans) i la promoció de l’audiovi-
sual europeu.  Tenint en compte que Catalunya 
representa el 16% de la població de tot l’Estat i 

únicament el 6% a nivell de superfície, el suport 
del programa MEDIA és una nova demostració 
de força i de qualitat per part de la indústria 
audiovisual catalana. Catalunya rep de mitjana 
el 40% de les ajudes MEDIA de tot l’Estat es-
panyol, arribant a xifres superiors en el cas dels 
ajuts destinats als productors, com el suport al 
desenvolupament, amb un 46,13% en la darrera 
dècada; l’ajut i2i Audiovisual, amb un 44,95%, i 
els ajuts de promoció, que inclouen festivals i 
mercats, amb un 50%. 

A nivell europeu, on MEDIA arriba a 32 països actu-
alment, les xifres també són reveladores: la indús-
tria audiovisual catalana representa gairebé un 3% 
dels ajuts MEDIA rebuts respecte de la resta d’Eu-
ropa. En aquest cas, és el suport a la promoció, a la 
distribució i a l’accés al finançament (i2i Audiovisual) 
el que s’emporta els percentatges més elevats en 
l’historial dels darrers deu anys. 

A través del programa MEDIA, la indústria audiovi-
sual catalana ha rebut gairebé 28 milions d’euros en 
els darrers 10 anys, distribuïts en les seves diverses 
àrees, tal com es pot veure a continuació: 

S,estima que, al llarg dels vint anys d
,
actuació del 

programa Media a Catalunya, l
,
audiovisual catalÀ Ha 

rebut MÉS de 40 milions d
,
euros d

,
inversió. 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Formació 333.650 286.315 225.000 171.813 169.271  123.127 175.000 180.000 184.516 190.000

Desenvolupament 385.000 170.000 475.000 450.000 440.000 260.000 505.000 649.000 765.574 561.524 385.000

i2i Audiovisual 164.781 172.268 127.460 50.000 145.288 78.730 50.000 50.000 81.562 101.486

Promoció 405.659 191.099 200.000 226.500 260.000 194.000 140.000 200.000 201.000 217.000 215.500

Distribució 1.169.914 1.525.334 2.142.678 1.304.173 1.036.815 2.660.468 1.020.087 1.690.412 1.307.285 987.828 630.294

Exhibició 72.000 100.000 125.000 141.600 170.000 187.500 205.000 176.500 221.000 213.500 214.000

TOTAL 2.366.223 2.437.529 3.339.946 2.421.546 2.126.086 3.447.256 2.071.944 2.940.912 2.724.859 2.245.930 1.736.280

27.858.511

FONT: memòria anual 2011 de l’ICEC (Institut Català de les Empreses Culturals); ICAA (Insituto de la Cinematografia y las Artes Audiovisuales); Producció cinema-
togràfica a Catalunya. Trets i dimensions. José i Solana, C. Observatori de la Producció Audiovisual, 2012 ; Estadística de l’Audiovisual a Catalunya 2010, IDESCAT; 
Enquesta de consum i pràctiques culturals 2006, IDESCAT; resultats anuals del Programa Media a Brussel·les. 

worldbrain (media desenvolupament) 



Quina opinió té la indústria 
audiovisual catalana de MedIa?

«El finançament de les institucions 
constitueix una part molt important 
dels ingressos del nostre festival. L’ajut 
MEDIA dóna una empenta important a 
la projecció de pel·lícules europees.»

«Gràcies a l’ajut econòmic del progra-
ma MEDIA, el nostre cinema pot garan-
tir una programació de qualitat i oferir 
una oferta lluny del cinema comercial.»

«L’ajut que rebem del programa consti-
tueix el 40% del pressupost de la nos-
tra activitat. La seva aportació és im-
prescindible per dur-la a terme.»

«De moment, l’experiència ha estat 
només amb ajuts al desenvolupament. 
L’ajuda, a més de fer possible un desen-
volupament més complet, suposa una 
garantia de cara al mercat.» 

«L’ajut de MEDIA no només és impor-
tant a nivell econòmic, sinó que també 
ens ha servit com un reconeixement de 
vàlua del projecte i ens ha obert portes 
a trobar altres vies de finançament.» 

«El suport de MEDIA ha determinat la 
viabilitat d’alguns dels nostres projec-
tes.» 

«Ens ha servit de guia d’aprenentatge. 
És un important aval internacional.» 

«L’aportació de MEDIA ha estat molt 
valuosa en tots els projectes amb els 
quals he col·laborat, hagin estat direc-
tament aconseguits per la meva em-
presa o no.»

«La qualitat i diversitat dels coneixe-
ments adquirits en els cursos finançats 
per MEDIA, que estaven molt orientats 
a la pràctica i al dia a dia dels produc-
tors, van ser molt útils. També ho va ser 
la xarxa de networking creada a partir 
del curs.» 

«Els cursos finançats per MEDIA són 
imprescindibles per ampliar la xarxa de 
contactes.»

 «La presència continuada, sumada a 
l’èxit d’algunes de les produccions, ha 
fet que ara els commissioning editors i 
compradors em reconeguin com un 
player a tenir en compte. En altres pa-
raules, assistir als actes de networking fi-
nançats per MEDIA m’ha ajudat a deixar 
de ser invisible.»
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«El fet de participar en les trobades de 
MEDIA et dóna una visibilitat general, és 
a dir, fa que existeixis, que formis part 
d’alguna cosa, que estableixis una xar-
xa de reconeixements mutus, més enllà 
de consolidar una feina a nivell pràctic. 
I aquesta qüestió, que és més general, 
al meu entendre, és important perquè 
t’obliga a mirar els altres i preguntar-te 
com seguir fent allò que fas.» 

«És important mantenir aquests espais 
de trobada, de creuament, de siner-
gies, que van més enllà dels resultats 
pràctics i concrets immediats vinculats 
a produccions. Treballar a llarg termini 
em sembla imprescindible en allò que 
fem. Em sembla molt més important i 
interessant apostar per la sostenibilitat 
(nosaltres som passatgers, però allò que 
fem roman) que per la viabilitat (que pot 
ser lucrativa, però pot acabar amb els 
recursos ràpidament i sense deixar un 
pòsit veritable).» 

«És una manera d’apropar-nos a Europa 
d’una forma eficaç.» 

«Els requeriments de MEDIA ‘t’obliguen’ 
a treballar directament en el desen-
volupament d’una manera que fa que 
n‘aprenguis molt.»

«La feina i la reflexió que implica presen-
tar-se a un ajut MEDIA és un esforç que 
resulta útil per al projecte independent-
ment de si s’aconsegueix l’ajut o no.»

«No ho hauria aconseguit sense l’aten-
ció personalitzada de l’Antena.» 

«MEDIA són diners, però també és pres-
tigi i garantia de la qualitat del projecte.»

 «Les exigències de la sol·licitud perme-
ten treballar en aspectes que la pel·lícula 
necessita. Pensar-hi des del principi 
obliga a obrir perspectives, a pensar en 
el projecte des d’una altra perspectiva, 
preveure, imaginar, projectar... ja des de 
la fase de projecte. Tot plegat és sempre 
enriquidor i permet enfortir la proposta, 
potenciant la solidesa, el compromís i la 
coherència en la proposta mateixa i en 
la manera de treballar-la.»

«Poder treballar en el desenvolupament 
amb més profunditat repercuteix en el 
resultat final del projecte.»

 «El procés de sol·licitud de l’ajut ens ha 
ajudat a planificar millor els projectes i 
l’estructura global de l’empresa.»
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Viatge màgic a l’africa (media desenvolupament, media distribució)



91,8%

75%

77,2%

71,4%

94,7%

dels enquestats que ha rebut l’ajut  
MEDIA al desenvolupament creu que 
ha estat «molt eficaç» o «eficaç» a 
l’hora de portar els projectes des del 
desenvolupament fins a la producció. 

dels enquestats que ha rebut l’ajut  
MEDIA a l’exhibició considera que el 
suport ha estat «molt eficaç» a l’hora 
de permetre l’exhibició de pel·lícules 
europees no nacionals a les seves sa-
les. 

dels enquestats que ha assistit a un 
acte de networking finançat per MEDIA 
afirma que ha millorat la seva posició 
amb compradors i inversors. 

dels enquestats que ha rebut l’ajut  
MEDIA a la distribució el considera 
«molt eficaç» o «eficaç» en l’adqui-
sició de pel·lícules no nacionals que, 
d’altra manera, la seva empresa no 
hauria adquirit.

dels enquestats que ha assistit a un 
curs finançat per MEDIA afirma que li 
ha permès millorar els seus coneixe-
ments. 

«el programa Media és un 
exemple de bon funciona-
ment. Si quelcom funciona, 
no ho canviïs!»

«els actes de MedIa són fo-
namentals per mantenir i am-
pliar la xarxa de contac-
tes amb els quals es poden 
abordar col·laboracions de 
negoci presents i futures.»«Sense Media antena

Catalunya, el nostre
desenvolupament
empresarial no hauria
estat possible.»

UNa VISIÓ GeNeRaL



«el procés d’un ajut MedIa 
obliga a una anàlisi i refle-
xió prèvies per a la viabilitat 
comercial del projecte.»

91,7% 67%

93,4%

dels enquestats que ha rebut l’ajut  
MEDIA a la difusió per televisió el con-
sidera «molt eficaç» o «eficaç» a l’hora 
de maximitzar el potencial internacio-
nal del seu projecte. 

dels enquestats creu que l’ajut del pro-
grama MEDIA ha estat «eficaç» en la 
consolidació del seu negoci. 

dels enquestats està  «molt d’acord» o  
«d’acord» en què el servei que ofereix 
MEDIA Antena Catalunya és necessari 
per a la indústria audiovisual catalana. 
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Los ojos de Julia (MedIa i2i i MedIa distribució)

el regne de Mr. edhi (media desenvolupament)



ajut al desenvolupament

L ’ajut al desenvolupament té diverses líni-
es d’actuació: Projecte Individual, Paquet 
de Projectes, Paquet de Projectes 2a Fase i 

Obra Interactiva. 

En els darrers deu anys, el programa MEDIA 
ha destinat gairebé 5 milions d’euros a ajuts 
al desenvolupament de projectes catalans, 
una xifra que representa un 2,53% dels ajuts 
al desenvolupament respecte de la resta d’Eu-
ropa i un notable 43,08% pel que fa a la resta 
d’Espanya. 

Objectiu: promoure, mitjançant l’adjudicació d’ajut 
financer, el desenvolupament de projectes de pro-
ducció destinats al mercat internacional, i presentats 
per productores europees independents dins dels gè-
neres següents: ficció, documental de creació i ani-
mació. 

El 2008 i el 2009 van ser els anys de més bonança 
per a la indústria audiovisual catalana pel que fa a 
ajuts del programa MEDIA, coincidint amb un bon 
moment del sector en general.  

Segons les línies d’actuació, des de l’any 2001 s’ha 
rebut anualment ajut al desenvolupament Projecte 
Individual, amb un total de 2.893.798 euros invertits 
per part del programa MEDIA. Cal destacar que l’únic 
projecte a l’Estat espanyol en rebre un ajut al desen-
volupament interactiu (una línia activa des de 2009) 
va ser un projecte català, el passat 2011. 

Cervantes i la llegenda de don Quixot (MedIa desenvolupament)



75,5% 69,4%

91,8%85,7%

76,1%

dels enquestats que ha rebut l’ajut  
MEDIA al desenvolupament creu que 
ha estat «molt eficaç» o «eficaç» per 
al seu projecte. 

dels enquestats que ha rebut l’ajut  
MEDIA al desenvolupament creu que 
ha estat «molt eficaç» o «eficaç» en la 
millora de qualitat del guió. 

dels enquestats que ha rebut l’ajut  
MEDIA al desenvolupament creu que 
ha estat «molt eficaç» o «eficaç» a 
l’hora de portar els projectes des del 
desenvolupament fins a la producció. 

dels enquestats que ha rebut l’ajut  
MEDIA al desenvolupament considera 
que li ha servit per generar confiança 
als seus socis i/o futurs col·laboradors. 

dels enquestats que ha rebut l’ajut  
MEDIA al desenvolupament conside-
ra «molt important» o «important» 
que l’ajut els permetés salvaguardar el 
control creatiu del projecte. 

«Media estimula la qualitat 
dels projectes fins i tot si 
no els dóna suport.»

«Haver de fer l’esforç, des 
dels estadis inicials del des-
envolupament, per dissenyar 
una estratègia coherent 
global per al projecte ens 
ha permès anticipar-nos a 
moltes necessitats futures.»

«Media ajuda a consolidar i 
fer avançar un projecte.»

«Media és una ajuda estra-
tègica que aporta un reco-
neixement de qualitat i/o vi-
abilitat davant de terceres 
fonts de finançament i, per 
què no, talent tècnic i artís-
tic.»
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La plaga (media desenvolupament)



aJUT a La dIFUSIÓ PeR TeLeVISIÓ

E n els últims deu anys, el programa MEDIA ha destinat 2.694.791 euros a donar suport a la difusió de 
projectes per a televisió. Cal destacar que, l’any 2012, els dos únics projectes a l’Estat espanyol en rebre 
ajut en aquesta línia del programa van ser dues produccions catalanes. 

Objectiu: promoure la difusió transnacional dels 
treballs audiovisuals europeus produïts per produc-
tores independents europees, encoratjant la coope-
ració entre cadenes de televisió per una banda i pro-
ductors i distribuïdors independents per l’altra. 

44,4%

91,7%

100%
dels enquestats que ha rebut l’ajut  
MEDIA a la difusió per televisió creu 
que el documental és el gènere més 
difícil de finançar. 

dels enquestats que ha rebut l’ajut  
MEDIA a la difusió per televisió el con-
sidera «molt eficaç» o «eficaç» a l’hora 
de maximitzar el potencial internacio-
nal del seu projecte. 

dels enquestats que ha rebut l’ajut  
MEDIA a la difusió per televisió el con-
sidera «molt eficaç» o «eficaç» en l’as-
soliment del finançament necessari 
per als seus projectes. 

«Media és una plataforma 
essencial per a la sostenibi-
litat i la simple existència de 
la indústria audiovisual eu-
ropea.»

«el suport de Media ens ha 
permès consolidar la nostra 
presència en l’àmbit inter-
nacional i, per tant, ha estat 
eficaç en la consolidació 
d’aquesta part del nostre 
negoci.»

COMPRaR, LLeNÇaR, COMPRaR
(media dIFUSIÓ PeR TV)



aJUT i2i aUdIOVISUaL

L ’ajut i2i Audiovisual va començar a atorgar-se 
l’any 2002. Des de llavors, el programa  
MEDIA ha destinat més d’1 milió d’euros a 

donar suport financer a projectes provinents de  
Catalunya. 

Al llarg de l’última dècada, aquest ha estat l’ajut amb 
un percentatge més alt d’atorgament a Catalunya, 
representant gairebé el 4% dels ajuts respecte de la 
resta d’Europa i gairebé la meitat (49,91%) pel que fa 
a la resta d’Espanya. 

Després d’uns anys (2007-2010) amb unes quanti-
tats d’ajuts més baixes, l’any 2011 MEDIA va aportar 
101.486 euros en suport financer a projectes cata-
lans, coincidint amb un dels moments més difícils 
del sector pel que fa a aconseguir finançament per 
als seus projectes. 

Objectiu: promoure, mit-
jançant suport financer, 
projectes de produc-
ció (ficció per a cinema 
o televisió, documentals 
creatius, films d’anima-
ció per a televisió o cine-
ma, treballs que explotin 
l’herència audiovisual 
i cinematogràfica) pre-
sentats per empreses in-
dependents, en particu-
lar les mitjanes i petites 
empreses, i orientats als 
mercats internacionals ; 
així com promoure pro-
jec tes de producció 
que facin ús de les noves 
tecnologies de creació, 
producció i difusió. 

91,7%

72,8%
dels enquestats que ha rebut l’ajut  
MEDIA i2i Audiovisual ho ha fet per a 
projectes de ficció. 

dels enquestats que ha rebut l’ajut  
MEDIA i2i Audiovisual el considera 
«molt eficaç» o «eficaç» per a la con-
secució final del projecte. 

«ens ha ajudat en el
finançament del projecte»

«Ha minorat el nostre risc»
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Les noves aventures de les tres 
bessoneS (media i2i audiovisual)



aJUT a La dISTRIBUCIÓ

D es del 2001, el programa MEDIA ha aportat a la indústria audiovisual catalana gairebé 11 mi-
lions d’euros en ajuts Selectius i Automàtics de Distribució, xifra que representa al voltant del 
25% pel que fa a la resta d’Espanya. Una dada del tot positiva considerant que el negoci de la 

distribució Europea està majoritàriament centralitzat a Madrid.

Objectiu: encoratjar i donar suport a una distribució 
transnacional de títols europeus recents més àmplia 
mitjançant una aportació financera als distribuï-
dors, en funció del seu paper en el mercat, per a una 
reinversió posterior en noves pel·lícules europees no 
nacionals. 
aquesta modalitat de suport té també com a objectiu 
fomentar el desenvolupament de llaços d’unió entre 
els sectors de la producció i la distribució i millorar, 
d’aquesta manera, la presència i la competitivitat dels 
films europeus no nacionals al mercat. 

BURIed (media distribució)



71,4%

50%

71,5%

dels enquestats que ha rebut l’ajut  
MEDIA a la distribució el considera 
«molt eficaç» o «eficaç» en l’adqui-
sició de pel·lícules no nacionals que, 
d’altra manera, la seva empresa no 
hauria adquirit.

dels enquestats que ha rebut l’ajut  
MEDIA a la distribució ha reinvertit el 
fons de l’ajut en les despeses de dis-
tribució de noves pel·lícules europees 
no nacionals.

dels enquestats que ha rebut l’ajut  
MEDIA a la distribució el considera 
«molt eficaç» o «eficaç» en la sosteni-
bilitat del seu negoci. 

«Sense MedIa, hi hauria una 
disminució en el nombre 
d’adquisicions, en el nombre 
de còpies exhibides i en la di-
fusió de la pel·lícula en els 
diferents mitjans.»

«Tenim molt en compte si les 
pel·lícules que volem distri-
buir compten amb aquest su-
port a l’hora de distribuir-
les. Sense aquest ajut, seríem 
incapaços de tirar endavant 
molts títols.»

«Menys possibilitat de distri-
bució en general.»
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Singularidades de una chica rubia
(media distribució)

Mientras duermes (media distribució)



aJUT a L’eXHIBICIÓ

E l programa MEDIA ha destinat 1.744.100 
euros a ajuts a l’exhibició a Catalunya al llarg 
de la darrera dècada, la qual cosa representa 

gairebé un 2% pel que fa a la resta d’Europa i més 
d’un 20% a la resta d’Espanya. 

Els ajuts a l’exhibició a la indústria audiovisual cata-
lana han anat a l’alça des de l’any 2001, únicament 
amb una lleugera davallada els anys 2008 i 2011. 

Objectiu: millorar la circulació de les pel·lícules eu-
ropees no nacionals en el mercat internacional amb 
mesures que fomentin la seva explotació, la seva dis-
tribució en tots els suports i la seva programació en 
sales de cinema; així com fomentar la projecció de pel-
lícules europees no nacionals en el mercat, en par-
ticular, mitjançant el suport a la coordinació d’un 
circuit de sales cinematogràfiques.

75%

50%

100%

75%

dels enquestats que ha rebut l’ajut  
MEDIA a l’exhibició considera que el 
suport ha estat «molt eficaç» a l’hora 
de permetre l’exhibició de pel·lícules 
europees no nacionals a les seves sa-
les. 

dels enquestats que ha rebut suport 
MEDIA a l’exhibició considera que l’ajut 
ha estat «eficaç» en la creació de no-
ves audiències a les seves sales. 

dels enquestats que ha rebut l’ajut  
MEDIA a l’exhibició el considera «efi-
caç» a l’hora d’allargar el temps en 
cartellera d’una pel·lícula europea no 
nacional. 

dels enquestats que ha rebut suport MEDIA 
a l’exhibició està «d’acord» amb el fet que 
l’ajut permet intercanviar idees i experièn-
cia amb altres membres de la xarxa Europa 
Cinemas. 

«el nostre cinema sempre 
s’ha distingit per una de-
fensa del cinema europeu. el 
problema és que el mercat de 
l’exhibició necessita més di-
namisme respecte a la circu-
lació de les còpies.»



aJUT a La dIGITaLITZaCIÓ

Objectiu: fomentar que 
les sales que projectin 
un percentatge significa-
tiu d’obres europees no 
nacionals aprofitin les 
possibilitats que ofereix 
la distribució en for-
mat digital, i facilitar la 
transició digital de les 
sales de cinema que pro-
jecten pel·lícules euro-
pees finançant les despe-
ses indirectes vinculades 
a l’adquisició d’un pro-
jector digital.

100%

100%

dels enquestats que ha rebut suport 
MEDIA a la digitalització creu que l’ajut 
ha estat «eficaç» a l’hora de facilitar la 
transició digital de les sales de cinema. 

dels enquestats que ha rebut suport 
MEDIA a la digitalització creu que el 
programa ha estat «eficaç» a l’hora de 
crear noves audiències a les seves sa-
les. 

«Sense MedIa, segurament el 
més afectat seria el cinema 
europeu, ja que amb l’ajut 
vetllem per tenir sempre, com 
a mínim, un parell de sessions 
de cinema europeu»

«La digitalització va ser 
possible gràcies, en part, a 
l’ajut del programa Media, 
però, prèviament i en un 80%, 
va ser finançada per l’em-
presa»
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princesas (media distribució)



aJUT a La FORMaCIÓ

E l programa MEDIA ha donat suport a la for-
mació per a professionals a Catalunya apor-
tant més de 2 milions d’euros en ajuts des de 

l’any 2001, amb un sol any, el 2006, en què no es 
van rebre ajuts d’aquesta línia.

L’import dels ajuts a la indústria audiovisual catala-
na representa un 2,6% dels ajuts en l’àmbit euro-
peu i gairebé un 35% en l’estatal. 

Objectiu: desenvolupar una oferta completa d’inicia-
tives de formació per a professionals, tot responent 
a les actuals necessitats de la indústria audiovisu-
al europea. els candidats elegibles són institucions, 
associacions, organitzacions i empreses europees les 
iniciatives de formació de les quals contribueixin a la 
realització dels objectius del Programa MedIa.

66,7%

66,7%

66,7%

dels enquestats que ha rebut l’ajut  
MEDIA a la formació considera que el 
suport ha estat «eficaç» a l’hora de fi-
nançar les seves activitats formatives. 

dels enquestats que ha rebut el suport 
MEDIA a la formació considera que 
l’ajut ha estat «eficaç» a l’hora de trobar 
altres fons de finançament i/o socis. 

dels enquestats que ha rebut el suport 
MEDIA a la formació està «d’acord» 
que l’ajut dóna confiança a les seves 
activitats formatives. 



aJUT a La PROMOCIÓ 
I aCCÉS a MeRCaTS

Objectiu: facilitar i im-
pulsar la promoció i 
la circulació d’obres  
audiovisuals i cinemato-
gràfiques europees en 
el marc d’esdeveniments 
comercials, mercats pro-
fessionals i festivals au-
diovisuals a europa i al 
món, quan aquests esde-
veniments exerceixin un 
paper important en la pro-
moció d’obres europees 
i en la creació de xarxes 
de professionals, i impul-
sar la creació de xar-
xes d’operadors europeus, 
donant suport a accions 
comunes portades a ter-
me en el marc europeu i 
internacional per orga-
nismes nacionals de pro-
moció, públics o privats.

80%

80%

80%

60%

dels enquestats que ha rebut el suport de MEDIA a 
la promoció i accés a mercats considera que l’ajut 
ha estat «molt eficaç» en l’organització d’actes en 
què els professionals de la indústria catalana poden 
relacionar-se amb d’altres de l’àmbit internacional. 

dels enquestats que ha rebut el suport de MEDIA a 
la promoció i accés a mercats considera que l’ajut ha 
estat «molt eficaç» per als participants en aquests 
actes a l’hora de fer avançar els seus projectes des 
del desenvolupament fins a la producció. 

dels enquestats que ha rebut el suport de MEDIA a 
la promoció i accés a mercats considera que l’ajut 
ha estat «molt eficaç» en la cerca d’altres fonts de 
finançament i/o socis col·laboradors. 

dels enquestats que ha rebut el suport de MEDIA a 
la promoció i accés a mercats està «molt d’acord» 
en què l’ajut redueix el cost de l’organització 
d’aquests actes i facilita l’accés als participants. 
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L’ajut a la promoció i accés a mercats del 
programa MEDIA ha deixat 1.775.659 eu-
ros des de l’any 2001 a Catalunya, on, a 

banda del pic d’aquell any, s’ha mantingut amb 
unes xifres estables al llarg de la dècada amb 
una aportació mitjana anual de 143.500 euros.



aJUT a FeSTIVaLS

E l programa MEDIA, a través del suport 
als festivals, ha aportat a Catalunya 
675.099 euros des de l’any 2001 en 

aquesta línia d’actuació, amb una mitjana de 
56.000 euros anuals, llevat de l’any 2005, 
en què MEDIA va aportar-ne gairebé el do-
ble. 

Objectiu: facilitar i fomentar la promoció i la circu-
lació de les obres audiovisuals i cinematogràfiques 
europees en actes comercials, en mercats professio-
nals i en festivals audiovisuals dins i fora d’europa, ja 
que aquests actes poden tenir un paper important en 
la promoció de les obres europees i la interconnexió 
dels professionals, així com millorar l’accés del pú-
blic europeu i internacional a les obres audiovisuals 
europees. 

66,7%

66,6%

66,7%dels enquestats que ha rebut el suport 
de MEDIA a festivals considera que 
l’ajut ha estat «eficaç» a l’hora de per-
metre l’exhibició de pel·lícules euro-
pees en el seu festival. 

dels enquestats que ha rebut el suport 
de MEDIA a festivals considera que 
l’ajut ha estat «molt eficaç» o «eficaç» 
en la participació de professionals de 
primer nivell en el seu festival. 

dels enquestats que ha rebut el suport 
de MEDIA a festivals afirma que l’ajut 
MEDIA ha fet augmentar el nombre 
d’acreditats de la indústria. 

«L’ajut de Media dóna una 
empenta important a la pro-
jecció de pel·lícules europe-
es en el nostre festival.»

«el programa MedIa ha aju-
dat quan s’ha col·laborat 
en la difusió de les jornades 
per a professionals.»



L ’ajut MEDIA al VoD és una línia d’ac-
tuació que va començar a atorgar-se 
l’any 2008. Des de llavors, llevat de 

l’any 2009, en què no es va rebre l’ajut, ME-
DIA ha aportat 1.453.808 euros a Catalunya 
destinats a la consolidació d’un nou model de 
consum i a la creació d’un nou públic. 

Objectiu: donar suport 
a la creació i explotació 
de catàlegs d’obres eu-
ropees per distribuir-les 
digitalment a un públic 
més ampli i/o als exhibi-
dors de cinema a través 
de serveis avançats de 
distribució que integrin 
sistemes de seguretat di-
gital necessaris per pro-
tegir el contingut en lí-
nia, així com encoratjar 
la indústria audiovisual 
europea a adaptar-se als 
nous desenvolupaments 
en tecnologia digital.

100%

100%

100%50%

dels enquestats que ha rebut el suport 
de MEDIA al VoD i la distribució de ci-
nema digital considera que l’ajut ha es-
tat «molt eficaç» a l’hora d’incentivar 
el VoD i la distribució digital a Europa. 

dels enquestats que ha rebut l’ajut  
MEDIA al VoD i la distribució de cine-
ma digital el considera «molt eficaç» 
en l’ús de les noves tecnologies per tal 
de crear un nou públic. 

dels enquestats que ha rebut el suport 
de MEDIA al VoD i la distribució de ci-
nema digital considera que l’ajut ha es-
tat «molt eficaç» en la consolidació del 
seu negoci. 

dels enquestats que ha rebut l’ajut 
MEDIA al VoD i la distribució de cine-
ma digital considera que ha estat «efi-
caç» a l’hora de proporcionar un marc 
legal adaptat a un nou model de con-
sum. 

«Sense MedIa, la nostra 
política d’adquisicions –i 
el nostre model de ne-
goci en general– seria 
més conservadora eco-
nòmicament i, és de supo-
sar, editorialment»
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aJUT aL VOd I La 
dISTRIBUCIÓ de CINeMa dIGITaL
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eL FUTUR: eL MaRC 2014/2020

E l programa Europa Creativa donarà suport al 
cinema europeu i als sectors cultural i cre-
atiu, i els permetrà augmentar la seva con-

tribució a la creació de llocs de treball i creixement 
econòmic. Amb un pressupost proposat de 1.800 
milions d’euros per al període 2014-2020, Europa 
Creativa donarà suport a desenes de milers d’artis-
tes, professionals culturals i organitzacions culturals 
en les àrees de les arts escèniques, belles arts, edi-
torial, cinema, televisió, música, arts interdisciplinà-
ries, patrimoni i indústria del videojoc, i els ajudarà 
a operar arreu d’Europa per arribar a noves audièn-
cies i desenvolupar les competències necessàries 
per a aquesta era digital. Ajudant les produccions 
culturals europees a arribar a noves audiències en 
altres països, el nou programa també contribui-
rà a salvaguardar i promoure la diversitat cultural i  
lingüística d’Europa.

Dins d’Europa Creativa tindran cabuda el programa 
MEDIA (i el programa MEDIA MUNDUS), així com 
el programa CULTURA. Durant el 2013 es duran 
a terme les negociacions fins acabar de definir el 
nou programa i les línies sectorials. Actualment, sa-
bem que gaudirà d’un pressupost més elevat i que 

es pretén que sigui una primera finestra d’accés a 
plataformes de finançament per a les empreses 
culturals. Europa vol donar resposta a un sector, el 
cultural, que sap que està patint greument la crisi, 
amb un sistema més senzill i flexible.

La cultura té un paper essencial en l’economia de 
l’Europa dels 27. Estudis de la Unió Europea han 
mostrat que les indústries culturals i creatives for-
men al voltant del 4,5% del PIB de la UE i suposen 
un 3,8% dels llocs de treball (8,5 milions de llocs de 
treball, o molts més si es té en consideració l’impac-
te en altres sectors als quals influencien). L’estudi 
mostra que el sector té un potencial de creixement 
impressionant: entre l’any 2000 i el 2007, l’ocupa-
ció en aquests sectors ha crescut una mitjana del 
3,5% anual, comparat amb l’1% de la resta de l’eco-
nomia de l’Europa dels 27. Les taxes de creixement 
de l’ocupació en aquests sectors als Estats Units i la 
Xina també van ser altes, amb una mitjana d’un 2% 
anual. Europa és, de llarg, el líder mundial en expor-
tació de productes de les indústries creatives. Per 
mantenir aquesta posició, necessitem invertir en la 
capacitat del sector d’operar entre fronteres.
Europa Creativa respon a aquesta necessitat, amb 

Bruc (media desenvolupament)
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una aproximació més estratègica i plans per orien-
tar la inversió allà on l’impacte serà més gran. Eu-
ropa Creativa té en compte els reptes creats per 
la globalització, en particular l’impacte de les tec-
nologies digitals, que estan canviant la manera en 
què els productes culturals es fan, es distribueixen, 
s’hi accedeix i es transformen en fluxos d’ingressos 
i models de negoci. Tanmateix, aquests desenvo-
lupaments també creen oportunitats per a les in-
dústries culturals i creatives europees, i el programa 
busca ajudar-les a aprofitar aquestes oportunitats, 
de manera que puguin beneficiar-se del canvi di-
gital i crear més carreres internacionals i llocs de 
treball.
 
La Comissió Europea estima que, entre el 2014 i el 
2020, almenys 8.000 organitzacions culturals i 
300.000 artistes, professionals culturals i les se-
ves obres podrien rebre suport transfronterer i ad-
quirir l’experiència que els permetrà desenvolupar 
carreres internacionals. El programa també donarà 
suport a la traducció de més de 5.500 llibres i altres 
obres literàries.

MEDIA té una previsió pressupostària del 55% 
d’aquests 1.800 euros, segons el text proposat Si 
s’aprovés, significaria un pressupost per actuar del 
2014 al 2020 de 990 milions d’euros. MEDIA dona-
rà suport a la distribució mundial de més de 1.000 
films europeus, via plataformes tradicionals i digi-

dictado (media desenvolupament)

tals; també dotarà de finançament els professionals 
de l’audiovisual per permetre’ls l’accés als mercats 
internacionals i fomentarà el desenvolupament de 
pel·lícules i d’altres treballs audiovisuals amb poten-
cial per a la circulació transfronterera.

Hi ha molta feina per fer: gràcies, en part, al suport 
de MEDIA, la proporció de pel·lícules europees en-
tre les noves estrenes cinematogràfiques va créixer 
del 36% el 1989 al 54% el 2009. La xarxa Europa 
Cinemas, que comprèn més de 2.000 pantalles 
en la majoria de cinemes independents, ajuda a 
assegurar una àmplia diversitat de pel·lícules per  
audiències a 475 ciutats. Els films van atraure 59 
milions d’espectadors el 2009, davant dels 30 mi-
lions de l’any 2000.

Europa Creativa estarà oberta als Estats membres, 
així com als països de l’EFTA (European Free Tra-
de Association: Islàndia, Liechtenstein, Noruega i 
Suïssa), països adherits i candidats a la UE, candi-
dats potencials i països veïns. Altres països podrien 
ser inclosos en accions específiques. Actualment, 
els Estats membres de la UE, els països de l’EFTA, 
Croàcia, Turquia, Macedònia, Sèrbia, Montenegro 
i Bòsnia i Hercegovina participen en el programa 
Cultura. Els Estats membres de la UE, Croàcia, Is-
làndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa participen en 
el programa MEDIA.

herois (media i2i audiovisual)



conclusions

eL 90 % deLS eNQUeSTaTS aSSeGUReN 
QUe eLS aJUTS MedIa HaN CONSOLIdaT 
eLS SeUS PROJeCTeS, TOT aFIRMaNT QUe 
MOLTS NO HaGUeSSIN eSTaT POSSIBLeS 
d’aLTRa MaNeRa

Rebre l’ajut de MEDIA suposa un suport clau entre 
les diverses àrees de la indústria, des dels produc-
tors a l’hora d’aixecar finançament als distribuïdors, 
exhibidors i organitzadors de festivals a l’hora d’as-
segurar una programació europea de qualitat, allu-
nyada de la cartellera més comercial. Més del 90 % 
dels professionals enquestats asseguren que l’ajut 
ha consolidat el seu projecte i, en molts casos, afir-
men que no hauria estat possible d’altra manera. 

MÉS de La MeITaT deLS eNQUeSTaTS aFIR-
MeN QUe MedIa eLS Ha aJUdaT a CON-
SOLIdaR eL SeU NeGOCI, I La MeITaT, QUe 
eLS Ha aJUdaT a MaNTeNIR LLOCS de 
TReBaLL

El 70 % dels enquestats comparteixen la idea que 
el suport MEDIA pot ajudar a consolidar un negoci, 
especialment en el moment de crisi actual que viu 
el país i, en particular, el sector audiovisual. Rebre 

el suport de MEDIA no només pot ajudar a conso-
lidar un negoci, sinó que pot incentivar la creació 
de nous llocs de treball. El 50 % dels enquestats 
afirmen que l’ajut MEDIA els ha ajudat a mantenir 
llocs de treball a les seves empreses.

aSSISTIR a CURSOS de FORMaCIÓ I TRO-
BadeS de NeTWORKING eSdeVÉ PeLS 
eNQUeSTaTS UNa aMPLIaCIÓ de CONeI-
XeMeNTS, de NeGOCI, de SOCIS I de COL-
LaBORadORS

Els professionals catalans enquestats han assistit 
a pocs training courses finançats per MEDIA. Tan-
mateix, els que ho han fet opinen que els ha per-
mès ampliar els seus coneixements (95 %), els ha 
proporcionat més negoci (57,9 %) i els ha donat 
l’oportunitat de conèixer socis amb els quals ja han 
treballat (63,3 %). 

Les trobades de networking han servit als enques-
tats per millorar la seva posició amb compradors i 
inversors (77,2 %), “deixar de ser invisibles” i conèi-
xer socis per a futures col·laboracions (94,3 %). 

4 amics i mig (media deSeNVOLUPaMeNT I media dIFUSIÓ PeR TV)
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eL SeRVeI de L’aNTeNa ÉS MOLT eFICaÇ I 
aPROPa LeS eMPReSeS a eUROPa

El paper de l’Antena tampoc passa desapercebut 
per als professionals enquestats: gairebé el 90 % 
dels enquestats consideren que el servei de MEDIA 
Antena Catalunya és molt eficaç o eficaç i estan 
d’acord que és necessari per a la indústria audiovisu-
al catalana, ja que és una bona manera “d’apropar-se 
a Europa”. Per ells, a més, l’atenció personalitzada de 
l’Antena és important a l’hora de presentar les sol-
licituds. 

L’aJUT MedIa aL deSeNVOLUPaMeNT eS 
PReSeNTa COM eL PRINCIPaL POTeNCIa-
dOR eN eL MeRCaT INTeRNaCIONaL, a MÉS 
d’HaVeR CONSOLIdaT TaNT eL dOCUMeN-
TaL COM La FICCIÓ a La INdÚSTRIa

Una gran part dels productors consideren que el su-
port del programa MEDIA en matèria de desenvolu-
pament els ha ajudat a potenciar el seu projecte en 
el mercat internacional, a generar confiança entre 
els seus socis i col·laboradors i a trobar altres fonts 
de finançament. Els mateixos productors conside-
ren que per ells l’ajut MEDIA pot ser determinant a 
l’hora de col·laborar en un projecte i pel que fa a les 
garanties que aquest els pugui generar. 

Destaquen en especial el documental i la ficció com 
a gèneres majorment beneficiaris de l’ajut MEDIA al 
desenvolupament. I el 80 % d’aquests casos consi-
deren que la marca MEDIA ha servit per consolidar 
el gènere dins la indústria. 

L’I2I aUdIOVISUaL ÉS L’aJUT QUe ReP MÉS 
VaLORaCIONS POSITIVeS, I S’UTILITZa eS-
PeCÍFICaMeNT PeR MINORaR eL RISC I 
COMPLeTaR La deSPeSa FINaNCeRa

Un dels ajuts del programa MEDIA més populars a 
Catalunya, que ha rebut, en l’última dècada, gairebé 
el 50 % dels ajuts d’aquesta línia que es donen a 
tot l’Estat, és l’i2i Audiovisual. Els beneficiaris cata-
lans en fan una valoració molt positiva: el 72,8 % el 
considera molt eficaç o eficaç per a la consecució 
final del projecte i gairebé un 70 % opina que els va 
ajudar a maximitzar el potencial internacional del 
projecte. 

El 90 % dels enquestats que van rebre aquest ajut 
ho van fer per a projectes de ficció, però, curiosa-
ment, la majoria considera que és el documental, 
seguit de la ficció, el gènere més difícil de finançar. 
Un 100 % dels enquestats han estat beneficiaris del 
mòdul de despeses de finançament, fet que con-
sideren de gran importància, ja que els ha permès 
“minorar el risc” econòmic de les seves empreses i, 
en alguns casos, “completar la despesa financera”.  

eLS dISTRIBUÏdORS I eXHIBIdORS OPINeN 
QUe UN FUTUR SeNSe MedIa eLS dURIa 
PROBLeMeS FINaNCeRS I POLÍTIQUeS d’ad-
QUISICIÓ CONSeRVadOReS eN deTRIMeNT 
deL CINeMa eUROPeU

Pel que fa als distribuïdors i exhibidors, més d’un 
70 % considera que l’ajut MEDIA ha estat eficaç en 
l’adquisició i programació, respectivament, de pel-
lícules europees no nacionals que d’altra manera no 
hauria estat possible. En ambdós casos es coincideix 
a pensar que un futur sense el programa MEDIA els 
portaria inevitablement “problemes financers”, “po-
lítiques d’adquisició conservadores” i una situació en 
què “el cinema europeu en seria el gran afectat”. 

eLS eSdeVeNIMeNTS de NeTWORKING aMB 
SUPORT MedIa HaN PeRMÈS QUe MOLTS 
PROJeCTeS aVaNCeSSIN CaP a La PRO-
dUCCIÓ I/O dISTRIBUCIÓ INTeRNaCIONaL

De la mateixa manera que molts professionals del 
sector consideren que els actes de networking oferts 
per MEDIA ajuden a l’hora de “formar part” de la in-
dústria, un 80 % dels professionals enquestats que 
han estat beneficiaris del suport del programa en 
la promoció i accés a mercats consideren que l’ajut 
ha estat molt eficaç en l’organització d’actes on els 
professionals de la indústria catalana s’han   pogut 
relacionar amb altres professionals internacionals. 
En general, els enquestats consideren que l’ajut a 
aquest tipus d’esdeveniments ha permès que molts 
projectes avancessin cap a la producció o poguessin 
ser distribuïts en l’àmbit internacional.

TORNaReM (media I2I, media deSeNVOLUPaMeNT)



L’aJUT MedIa aL Vod I La dISTRIBUCIÓ dI-
GITaL Ha eSTaT TOTaLMeNT eFeCTIU PeR 
INCeNTIVaR LeS NOVeS TeCNOLOGIeS, 
CReaR NOUS PÚBLICS I MILLORaR La CIR-
CULaCIÓ de FILMS eUROPeUS

Una línia d’ajut relativament recent és la que va diri-
gida al Video on Demand i la distribució de cinema 
digital. En un moment en què el sector viu afectat 
per la pirateria i els canvis en el model de consum 
dels espectadors, el programa MEDIA pretén donar 
suport a la creació i explotació de catàlegs d’obres 
europees en format digital i negocis adaptats als 
nous desenvolupaments tecnològics. 

En aquest sentit, els professionals catalans enques-
tats en aquest camp consideren que l’ajut MEDIA 
ha estat 100 % eficaç a incentivar el VoD i usar les 
noves tecnologies a l’hora de crear un nou públic, 
així com permetre la circulació d’obres europees 
que d’altra manera no s’haurien exhibit a l’Estat es-
panyol. 

La PeRCePCIÓ deL PROGRaMa MedIa PeR 
PaRT de La INdÚSTRIa CaTaLaNa ÉS MOLT 
POSITIVa

La percepció del programa MEDIA per part de la 
indústria audiovisual catalana és molt positiva, no 
només pel que fa a l’aportació en el finançament 
i la consolidació de projectes i negocis que d’altra 
manera tindrien polítiques molt més conservado-
res, sinó perquè és considerada una “plataforma 
essencial per a la simple existència de la indústria 
audiovisual europea”. 
 

Rudy the cloud boy (media desenvolupament)
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aGRaÏMeNTS
A la unitat MEDIA i a l’ICEC. A totes les oficines ME-
DIA de tot Europa. A les associacions de productors. 
A Maria Dolors Clemente i a Maria Jesús Sánchez 
Fernández, de l’Àrea de l’Audiovisual de l’ICEC. A 
Manel Camós i a tot l’equip de la Comissió Europea 
de Barcelona. A tots els col·legis i associacions de 
professionals de l’audiovisual a Catalunya. A tot el 
personal que durant aquests més de vint anys ha 
format o forma part de MEDIA Antena Catalunya. 
A totes les empreses que han col·laborat en la re-
alització d’aquesta enquesta i a totes les persones, 
empreses i institucions que al llarg d’aquests vint 
anys han treballat amb nosaltres.



Direcció: Helena Moreno Núñez
Continguts: Mar Vilà Barceló
Administració: Natàlia Giménez Teixidó
Coordinació de mitjans: Helena Vilaplana Carnerero
Disseny: EPA Disseny SL – www.epasg.com

Us podeu descarregar l’Informe complet sobre els beneficiaris
del Programa MEDIA a Catalunya a:
http://www.antenamediacat.eu/comunicacio/guies_media
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