
03NÚMERO

SESSIONS 
C O P R O D U C C I Ó A EUROPA
I DISTRIBUCIÓ DIGITAL 

A BARCELONA

DESENVOLUPAMENT
DE CONTINGUTS 
DE FICCIÓ 
I ANIMACIÓ 
AMB SOURCES
 M A R T A
ANDREU
S E L EC C I O N A DA
PER A L’EMERGING
P R O D U C E R S

JULIOL 2012



Editorial
un únic objectiu: millorar la 
competitivitat dels projectes catalans
Diuen que els mesos d’estiu eren tranquils. Ara, en aquesta època de lluita, incertesa i canvis, ja no ho són. L’equip 
de MEDIA Antena Catalunya treballem dur per oferir-vos tot un calendari interessant d’activitats de formació, 
taules i conferències amb un únic objectiu: millorar la competitivitat dels projectes catalans. Al mes de setembre 
celebrem a Barcelona la segona sessió de desenvolupament de continguts. La primera, celebrada el passat mes 
de Juny, va pivotar sobre els documentals. Aquesta segona serà sobre projectes de ficció. Molts de vosaltres 
m’heu preguntat el perquè d’aquestes jornades. Normalment, totes les opinions que un productor rep sobre 
els continguts en la fase de desenvolupament provenen de persones vinculades d’una manera o una altre al 
projecte. Això vol dir que tenen interessos. Productors, televisions, coproductors... cadascú amb el seu punt de 
vista i defensant la seva posició. Aquestes sessions, pagades per MEDIA Antena Catalunya, tenen la intenció 
d’oferir l’opinió d’un expert que no té cap vinculació amb el projecte ni amb cap de les empreses que el finançaran. 
Evidentment, l’objectiu és potenciar la capacitat internacional d’aquests continguts per fer-los més atractius a un 
mercat que cada cop és més necessari per poder aixecar projectes. A finals de setembre celebrarem a Barcelona 
unes jornades d’aspectes legals sobre les coproduccions europees. Podeu trobar més informació en aquestes 
pàgines. Una de les demandes dels productors era sentir-se més còmodes en àmbits de negociació a gran escala. 
En aquest sentit, portarem a Barcelona els millors experts per compartir les seves experiències. 

Us recomanem subscriure-us als nostres serveis d’informació perquè ara no podem donar molts més detalls 
sobre les taules i accions que estem tancant per als últims mesos d’aquest any, a banda d’anomenar-les. MEDIA 
Antena Catalunya treballa activament amb el Festival de Cinema Fantàstic de Catalunya per oferir-vos dues 
activitats a principis d’octubre, una sobre televisió i una altra sobre projectes interactius. Amb especial cura 
treballem amb MEDIMED per oferir al sector del documental català una taula sobre noves vies de distribució del 
documental. Aquesta taula estarà oberta al públic en general (tinguin o no acreditació per assistir a MEDIMED).
Per a MEDIA, la MEDIA Literacy és molt important. És per això que, al novembre, MEDIA Antena Catalunya 
estarà present de forma activa al FIAB, col·laborant amb l’OETI. Tancarem l’any amb un parell d’accions més, una 
centrada en fonts de finançament europees i una altra sobre aspectes legals en els rodatges de documentals. 

Esperem que totes aquestes accions a Catalunya també us donin l’oportunitat d’ampliar les vostres agendes de 
contactes i d’establir relacions professionals que donin els seus fruits en el futur. En aquest sentit, m’agradaria 
mencionar la importància dels cursos de formació que recolza MEDIA i encoratjar-vos a consultar les noves guies 
(disponibles al nostre lloc web) que tot just hem publicat amb tota la informació disponible a Europa. 

Finalitzem dient que molts productors passen per l’oficina preguntant si els pressupostos destinats a les línies 
de suport de MEDIA patiran també retallades. El programa MEDIA actua en períodes de set anys. Aquest en 
el què ens trobem va començar el passat 2007 i finalitzarà el proper desembre del 2013, deixant pas al nou 
marc d’acció, que es dirà EUROPA CREATIVA i que actuarà de Gener del 2014 a Desembre del 2020. Així doncs, 
l’estabilitat del programa està garantida. En cas que això canviés, evidentment us informaríem.
Ja no ens queda més que desitjar-vos un bon estiu i millors vacances i emplaçar-vos a continuar amb força a partir 
del setembre.
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Ja està disponible la nova guia MEDIA sobre les fonts de finançament públic a la 
Unió Europea per a aquells projects transmedia o interactius. Es tracta d’un recull 
dels ajuts més destacables, tot i que no hi seran tots, i podeu trobar-los classificats 
per transregionals, nacionals i locals. 

Recomanem, però, que si voleu una informació exhaustiva de cada ajut, acudiu als 
llocs webs oficials, els quals apareixen a la guia. 

Aquest document, per ara, està disponisble exclusivament en francès. Podeu 
descarregar la guia en aquest enllaç o bé consultar la secció del web de MEDIA 
Antena Catalunya, Guies MEDIA, on trobareu altres publicacions del programa.

Recordem, però, que a banda d’aquests suports, el programa MEDIA ofereix l’ajut 
al desenvolupament d’obres interactives, que previsiblement obrirà convocatòria 
després de l’estiu i tindrà data límit de presentació de sol·licituds al novembre. 

MEDIA Antena Catalunya és l’oficina 
d’informació del Programa MEDIA a 
Catalunya

Nova guia MEDIA de 
Finançament Públic per 
a projectes Transmedia

MEDIA: Més 
de vint anys 
donant 
suport a 
L’audiovisual 
català.
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“Esperem 
sorprendre i que 
ens sorprenguin!” 

Entrevista a Sergi Doladé, director de MEDIMED

La 13ª edició de Medimed se celebrarà al palau Maricel de Sitges els dies 12, 13 i 14 d’octubre. Medimed ofereix un espai 
de negoci real, dissenyat per facilitar l’intercanvi professional entre els productors independents, les televisions i els 
distribuïdors internacionals, amb la finalitat de promoure la coproducció de documentals a Europa i als països del sud de 
la Mediterrània. MEDIMED compta amb el suport del Programa MEDIA, i està organitzat per l’Associació Internacional de 
Productors Independents de la Mediterrània (APIMED).

D’on sorgeix el MEDIMED i en què 
consiteix? 
MEDIMED és el mercat de 
documentals produïts a la Unió 
Europea i als països del Magreb 
i Orient Mitjà. Per tant, és un 
mercat focalitzat als documentals 
de la regió Euro-Mediterrània, de 
la qual Barcelona n’és la capital i 
seu permanent de la Unió per la 
Mediterrània (UpM). 
Precisament, arrel del Tractat de 
Barcelona’95 del que se’n deriva 
la voluntat política de millorar la 
cooperació entre ambdues ribes 
de la Mediterrània, l’any 1999 es 
va crear l’Associació de Productors 
Independents de la Mediterrània 
(APIMED) amb el suport del Govern 
de la Generalitat de Catalunya, a 
través de l’Institut Europeu de la 
Mediterrània, que acull la seva seu, 
i la col·laboració de les associacions 
catalanes de productors audiovisuals. 
El 2000, l’APIMED va impulsar 
la gestació de MEDIMED en el 
calendari de cites anuals de mercats i 

festivals internacionals dedicats a un 
gènere, el documental, que aleshores 
no gaudia de l’interès, el prestigi, les 
vies de distribució i el reconeixement 
social que té avui.  D’aleshores ençà, 
hem treballat per consolidar un 
mercat específic de documentals en 
el que no només són importants les 
produccions acabades sinó que el 
Fòrum de Pitchings ha esdevingut un 
escenari indispensable per presentar 
nous projectes a les principals 
televisions i financers internacionals.

Quines novetats ofereix aquest 2012 
vers les altres edicions?
Aquest any ens fixarem especialment 
en els projectes de documentals 
interactius, en els formats pensats 
per a les plataformes digitals i en 
les noves vies de finançament de 
projectes. 
D’altra banda, el país convidat és 
la bella Itàlia, amb un nombre 
significatiu de programes acabats al 
catàleg i altres activitats paral·leles.

En aquesta edició es farà especial 
atenció a les propostes provinents 
d’Egipte, Líbia, Síria i Tunísia. Què us 
ha portat a aquesta decisió? Com ho 
afronteu?
El documental està directament 
connectat amb la realitat i la realitat 
avui, com ahir, és conflictiva. 
L’any passat ens varem fixar en la 
Primavera Àrab i varem seleccionar 
projectes que parlaven dels canvis 
socials i polítics que viuen els nostres 
veïns del sud de la Mediterrània. 
Aquest any, molts d’aquests 

El programa MEDIA és 
la garantia de què a 
Europa la indústria 
audiovisual tingui un 
marc jurídic i creatiu 
de referència

AJUT MEDIA A ACCÉS 
A MERCATS  (80.000€)
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projectes tornen a MEDIMED 
acabats i busquen distribució o 
vendes internacionals. La nostra 
tasca, és facilitar que arribin el més 
lluny possible i per tant organitzem 
rondes de reunions minutades entre 
els productors i els compradors. 
També presentaren una selecció de 
nous projectes provinents dels països 
mencionats, alguns d’ells amb una 
forta càrrega política. 

Què aconsellaríeu als professionals 
que volen fer-vos arribar el seu 
projecte per al MEDIMED?
Els professionals no necessiten 
consells, però sempre és bo 
recordar que per a seleccionar un 
projecte, aquest ha de complir 
tots els requisits: Ha de comptar 
amb el suport d’una televisió i/o 
institució pública o privada i/o haver 
establert un acord de coproducció 
que asseguri un mínim garantit del 
25% del pressupost. D’altra banda, 
un teaser de no més de 3 minuts és 
imprescindible així com presentar un 
dossier complert amb un tractament 
d’un mínim de 5 pàgines. 
Busquem projectes originals, amb 

punts de vista diversos, que ens 
apropin a realitats desconegudes, 
experiències extraordinàries, o a les 
vides de comunitats desafavorides o 
senzillament invisibles... 
Els projectes poden estar en 
ple procés de post-producció, 
en producció o en fase de 
desenvolupament.

Quins són els punts forts que creieu 
que han fet que MEDIA aposti per la 
iniciativa?
La seva especificitat. És l’únic mercat 
dedicat a la producció Nord-Sud en 
l’àmbit euro-mediterrani, una zona 
geogràfica importantíssima des del 
punt de vista històric, polític, cultural 
i també econòmic. 
El creixement de la producció 
audiovisual en els països del sud de la 
Mediterrània ha estat extraordinari en 
els darrers anys, especialment en el 
gènere documental. La formació de 
tècnics, productors i realitzadors a les 
escoles de cinema de nova creació 
i l’experiència dels professionals en 
actiu ha fet emergir el talent i per 
tant, s’està produint més que mai. 
D’altra banda,, en els darrers anys, 

MEDIMED ha contribuït a aquest 
fet facilitant que les coproduccions 
Nord-Sud siguin avui una realitat en 
vies de créixer.

Què ha significat per a la 
organització del MEDIMED l’ajut 
MEDIA?
És imprescindible. El programa 
MEDIA va impulsar la creació de 
MEDIMED i el seu suport financer 
i moral són indissociables. Sense 
l’ajut de MEDIA, l’organització 
d’esdeveniments com MEDIMED 
seria  molt més local i dificultaria 
enormement obrir-nos a la resta dels 
països mediterranis.
El programa MEDIA és la garantia de 
què a Europa la indústria audiovisual 
tingui un marc jurídic i creatiu de 
referència, que possibilita la diversitat 
cultural, el pluralisme ideològic, la 
coproducció entre països propers i 
llunyans i amb desigual capacitat de 
producció audiovisual, la difusió de 
la producció audiovisual i sobretot és 
garantia de rigor en els procediments 
interns i en l’administració dels bens 
públics.

Què espereu d’aquesta edició? 
Quina sensació teniu dels projectes 
que us estan arribant?
Esperem sorprendre i que ens 
sorprenguin! Ara encara és aviat per 
parlar de sensacions, però sabem 
que la “familia mediterranea” 
respondrà amb entusiasme, enginy i 
creativitat, com sempre.

>> AJUT MEDIA A ACCÉS A MERCATS, 

 La previsió de data límit de presentació 

serà desembre 2012 (per a nous 

beneficiaris).

>> AJUT MEDIA A ACCÉS A MERCATS, 

ACORD DE 3 ANYS: 

 Previsió de data límit de presentació, 

desembre 2012.

Video promocional de MEDIMED
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ASSumpta Ayuso, productora de I will be 
murdered, de Justin Webster PROductions 

“MEDIA  hA EStAt 
prIMorDIAl pEr tAncAr 
El fInAnçAMEnt I PER 
DONAR LA CONFIANçA 
A LA RESTA DE 
COPRODUCTORS”

Justin Webster Productions és 
una productora de documentals 
amb seu a Barcelona des de 1996. 
Ha realitzat documentals com 
Connexió Madrid, Garzón, o 
FC Barcelona Confidential, emesos 
per Televisions d’arreu del món 
com Televisió de Catalunya, la BBC, 
Arte, Channel 4, etc. Acutalment, 
sota la dirección de Justin Webster 
i la producció de Sumpta Ayuso, 
preparen el projecte “I will be 
murdered”, una història ambientada 
a la Guatemala de l’any 2009.

Qué ens pots explicar de I will 
be murdered? Com va néixer el 
projecte?
I Will Be Murdered és una història 
d’assassinat, amor i conspiració 
succeïda a Guatemala l’any 2009. 
El projecte va néixer de converses 
amb en Nick Fraser de la BBC 
Storyvile, es va prendre atenció a 
aquests fets i conversa rere conversa 
va anar creixent un projecte que 
ha esdevingut ara una coproducció 
internacional.

Quin és el vostre pressupost 
aproximat? Com vau plantejar-vos 
el finançament del projecte?
El pressupost per la realització del 
documental és de 380.000€. 
Amb el suport de la BBC, que 
ens va finançar una part del 

desenvolupament, varem fer un 
primer viatge a Guatemala per 
endinsar-nos en la història.
En aquests primer viatge es van 
recollir imatges per preparar un 
tràiler i es va presentar per el Central 
Pitch del Festival d’IDFA al novembre 
2011. La història i el tràiler varen 
agradar molt i allà vam començar 
els contactes amb els Comissioning 
Editors interessats.
A l’IDFA ja ens hi va acompanyar, 
a part de la BBC, en Joan Salvat i 
la Muntsa Tarrés de Documentals 
de TV3, que eren, ja en aquells 
moments, part del projecte.
Allà també es va tenir el primer 
contacte amb MEDIA Distribució. 
Mónica Galerieu, que ens va 
acompanyar en tot el procés de 
presentació del projecte, juntament 

AJUT MEDIA A LA DIFUSIÓ 
PER TELEVISIÓ (70.000€)
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amb l’Helena Moreno, de l’Antena 
MEDIA Catalunya, que també va 
estar a la presentació de l’IDFA 
Central Pitch.

A quin públic va dirigit I will be 
murdered?
I Will Be Murdered va dirigit a un 
públic internacional interessat en 
històries extraordinàries de no-ficció 
que tracten de temes del món d’avui 
en dia, importants per entendre la 
nostre societat.

En quin estat es troba exactament el 
vostre projecte?
Amb la ajuda de la BBC, que s’ha 
arriscat amb nosaltres i el suport 
d’Antàrtida Produccions, el rodatge 
va començar el mes de març de 
2012, amb dos viatges a Guatemala. 
Tenim un equip de producció amb 
molta dedicació, estem en aquest 
moments preparant la part de 
reconstrucció i ens queda encara una 
altra visita a Guatemala.
En quant a finançament, han 
estat 8 mesos de molta feina per 
aconseguir la totalitat del pressupost. 
En aquest moments encara estem 
tancant contractes amb la resta de 
coproductors.

Quina és la vostra experiència 
amb el programa MEDIA? Havíeu 
comptat amb l’ajut MEDIA en altres 
línies o convocatòries? 
Si, MEDIA ha estan sempre un 
bon aliat de JWP. Ens va ajudar en 
el desenvolupament de Connexió 
Madrid i Garzón, Judici al jutge. 
Es però, el primer cop que ens 
presentem a MEDIA Distribució.

Quin ha estat el paper de l’ajut de 
difusió per televisió de MEDIA al 
vostre projecte?
Amb el pressupost força important i 
amb les retallades que totes les  

 
televisions públiques Europees estan 
tenint en els seus pressupostos, 
MEDIA  ha estat primordial per 
tancar el finançament i també 
donar la confiança a la resta 
de coproductors per acabar de 
comprometre’s amb el projecte.

Quins creus que han estat els punts 
que han fet que el programa MEDIA 
donés suport al projecte I will be 
murdered per a la seva difusió per 
televisió?
L’èxit a IDFA va ser el detonant cap 
al sí de MEDIA. Allà ja es va veure 
que les Televisions Europees estaven 
interessades i, per tant, es complia 
amb escreix la difusió entre diversos 
països europeus, punt essencial per 
l’Ajuda Media a Distribució.

Quins són les vostres expectatives 
amb aquest projecte?
Com hem dit abans, la 
internacionalització. Arribar al 
major nombre de públic possible. 
La història és un  thriller real, que et 
porta davant d’uns fets rellevants per 
entendre el món d’avui en dia.

I Will Be Murdered 
va dirigit a un públic 
internacional 
interessat en històries 
extraordinàries 
de no-ficció que 
tracten de temes 
del món d’avui en 
dia, importants per 
entendre la nostre 
societat.

>> AJUT MEDIA A LA DIFUSIÓ PER 

TELEVISIÓ  La previsió de data límit de 

presentació és desembre 2012 i juny 2013. 
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“el pla 
d’interactius 
farà DE Four
and a Half 
Friends una 
veritable marca 
cross-media”

Edebé Audiovisual és la 
productora del Grupo Edebé, 
que va iniciar la seva trajectòria 
amb la reconeguda sèrie 
animada Edebits. Al 2008 i 
seguint en l’escala de l’èxit en 
la producció de continguts per 
nens i joves, van coproduir la 
pel·lícula en 3D Los Cachorros 
y el código de Marco Polo, 
recentment estrenada a la 
nostra cartellera. 
4 amics i mig és la seva nova 
aventura, iniciada al 2010 i que 
ha obtingut l’ajut per a la difusió 
per Televisió del programa 
MEDIA. 

D’on sorgeix Four and a Half Friends? 
Four and a Half Friends neix d’una 
col·lecció de llibres de l’autor alemany 
Joachim Friedrich, que ha venut més 
de 20 milions de còpies arreu del món. 
En el seu moment, vàrem avaluar 
centenars de projectes y aquest és 
el que va mostrar un potencial més 
sòlid. El grup Edebé porta anys editant 
aquesta col·lecció i ja ha venut a 
Espanya més de 500.000 exemplars. 
A més, la marca ha generat un gran 
interès internacional des del primer dia 
que es va començarà tantejar als canals 
de televisió.

El suport de MEDIA en el cas 
d’aquest projecte ha vingut per tres 
vessants, la del desenvolupament, 
la de difusió per televisió i la dels 
interactius. De quina manera va ajudar 
al projecte el suport de MEDIA al 
desenvolupament?
El suport de MEDIA al 
desenvolupament ha permès donar 
forma a aquesta iniciativa, contribuint 
a fer les primeres exploracions a nivell 
de guió i art. Ha estat crucial trobar 
la manera de convertir cada llibre, 
de més 200 planes, en un episodi 
de 26 minuts i donar-li una estètica 
universal. Sense aquest treball, hagués 

Ajut MEDIA a la difusió per 
televisió de Four and a Half 
Friends  (300.000€) 

Entrevista a Agustí Llinàs, 
director de producció
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estat impossible trobar el suport 
de coproductors i d’altres fons de 
finançament
 
I en el cas de l’ajut a la difusió per 
televisió, quin paper juga en el 
vostre finançament? En què es 
tradueix?
Tant el suport a la difusió com als 
interactius en permeten assolir el 
finançament total més ràpidament 
i possibilitar la creació d’una marca 
global molt més sòlida. En tota 
coproducció, és molt important 
que alguna de les parts lideri la 
propietat per tal de garantir que es 
pugui avançar amb eficàcia. Gràcies a 
aquest suport, és més fàcil preservar 
aquest estatus davant la resta de 
socis.

A més d’aquest projecte, quina és la 
vostra experiència anterior amb el 
programa MEDIA?
L’experiència amb el programa 
MEDIA ha estat sempre molt 
positiva. Aquesta és la primera 
vegada que rebem un suport total 
per a una de les nostres propietats, 
culminat tot el que hem après sobre 
el Programa MEDIA. La complexitat 
i riquesa de les dades exigides en 
els expedients del Programa són el 
millor aliat per tot productor, ja que 
t’obliguen a ordenar i donar cos a tots 
els actius d’un projecte.

Què creieu que té d’especial Four 
and a Half Friends per haver estat 
seleccionada pel programa MEDIA? 
Four and a Half Friends és una 
propietat amb un marcat ADN 

Europeu de gran èxit internacional, 
com han demostrat el milers 
de llibres que s’han venut als 
5 continents. A més, tot el pla 
d’interactius que també ha rebut 
el suport de MEDIA, farà d’aquesta 
propietat una veritable marca cross-
media.

L’estrena està prevista per al 2013, 
què li depararà aquell any a Four 
and a Half Friends? 
Confiem en que la marca estarà 
present a molts territoris, donat 
l’interès sòlid que ja han expressat 
un bon nombre de canals de 
televisió. ZDF Enterprises és uns 
de les distribuïdores més potents 
globalment i estem treballant 
amb ells per tal que Four and a 
Half Friends es presenti al mercat 
internacional amb tot “l’ample de 
banda” que es mereix. En definitiva, 
creiem fermament en el que estem 
fent i ens fa pensar que els més 
petits es faran fans ràpidament de 
les aventures d’aquests 4 amics i mig.

I, per últim, qualsevol anècdota, 
consell, suggeriment, idea, etc. Que 
vulgueu afegir, serà ben rebuda.
Volem expressar l’agraïment a la 
tasca que està duent a terme el 
Programa MEDIA. Un tasca que té 
especial transcendència a territoris 
com el nostre on el finançament 
d’àmbit nacional està particularment 
minvat. Gràcies a MEDIA, les 
productores espanyoles podem jugar 
una paper més significatiu en les 
coproduccions internacionals.
 

Gràcies a MEDIA, les productores 
espanyoles podem jugar una paper 
més significatiu en les coproduccions 
internacionals.

>> AJUT MEDIA AL DESENVOLUPAMENT 

DE PROJECTES INDIVIDUALS:  La 

propera convocatòria s’obrirà després de 

l’estiu i la primera data límit de presentació 

serà novembre 2012.  

>> AJUT MEDIA AL DESENVOLUPAMENT 

D’OBRES INTERACTIVES :  La previsió 

de data límit per a presentar projectes és 

també el novembre 2012.
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Cinema 
en curs
EntrEVIStEM núria Aidelman i laia colell 

Què és Cinema en curs i com va 
néixer el projecte?
És un programa de pedagogia del 
cinema a escoles i instituts que vam 
posar en marxa des de l’Associació 
A Bao A Qu el 2005 amb un doble 
objectiu: apropar els infants i joves 
al cinema com a art i cultura, i 
explorar les potències pedagògiques 
de la creació cinematogràfica a 
l’aula.  S’estructura a través de 
quatre eixos:  la introducció del 
cinema a les escoles i instituts de 
la mà de professionals del cinema 
(realitzadors, directors de fotografia, 
muntadors...) que imparteixen els 
tallers juntament amb un equip de 
docents i dins l’horari lectiu; el vincle 
entre la pràctica creativa i el visionat 
de films de tots els temps i cultures, 
amb una presència fonamental del 
cinema europeu (sempre en VOS); 
la construcció del projecte com a 
laboratori de recerca generador de 
propostes, materials i metodologies 
extensibles a qualsevol context 
educatiu; la formació dels docents 
per donar-los eines instrumentals 
i metodològiques per una bona 
transmissió del cinema, integrant-
lo dintre del currículum escolar i 
enriquint els modes d’aprenentatge 
(també més enllà del cinema).

Per posar en marxa Cinema en 
curs, vam prendre com a referent 
el projecte ‘Le Cinéma, cent ans 
de jeunesse’ de la Cinémathèque 
française, que existia des de 1995, 
i des de l’inici vam treballar en 
associació. Cinema en curs té una 
dimensió pròpia com a programa 
estructural que va molt més enllà 
dels tallers. Podem dir que és 
una referència a nivell estatal i 
internacional d’una determinada 
manera d’entendre i articular la 
transmissió del cinema en l’àmbit 
educatiu.

Com es finança un projecte 
d’aquestes característiques? 
Al llarg dels anys s’ha anat consolidant 
una xarxa d’institucions de l’àmbit 
cultural i educatiu que donen 
suport a Cinema en curs a través de 
subvencions i d’ajuts: vVam començar 
amb el Departament de Cultura 
(l’EADC i l’ICIC, i després el CoNCA). El 
2008 es va incorporar l’Ajuntament 
de Barcelona a través de l’ICUB 
i després s’hi ha sumat també la 
majoria d’ajuntaments de les localitats 
on es desenvolupen els tallers.  El 
2011-2012 hem rebut un ajut decisiu 
de l’ICAA i un ajut de l’Obra social ‘la 
Caixa’. 

Cinema en curs, dins el Film Literacy, és un programa de pedagogia 
del cinema a escoles i instituts que es va posar en marxa des de 
l’Associació A Bao A Qu el 2005, amb un doble objectiu: apropar 
els infants i joves al cinema com a art i cultura, i explorar les 
potències pedagògiques de la creació cinematogràfica a l’aula.  

Amb el Departament d’Ensenyament 
treballem estretament a través d’un 
conveni de col·laboració. També 
col·labora la Filmoteca de Catalunya, 
que acull la jornada de cloenda. La 
UPF cedeix els espais per les jornades 
de formació. Finalment, la Fundació 
Propedagògic va finançar el web de 
recursos “Fent cinema”. 
Malgrat el teixit aconseguit al llarg 
d’aquests anys, ens trobem en un 
moment extremadament delicat pel 
que fa al finançament. El 2011-2012 
ja no es va convocar la subvenció 
del CoNCA, pel moment el 2012 
l’ICEC no ha convocat cap línia de 
subvencions a la qual ens puguem 
acollir i  l’ICAA ha suprimit la seva línia 
de formació pel 2012-2013. Estem 
treballant també per incorporar 
suports econòmics privats, tot i que 
sabem que tampoc no és fàcil en 
aquests moments.

El vostre projecte apropa el cinema 
als nens i joves de Catalunya, com 
enfoqueu el curs per a cridar la seva 
atenció?
El programa no és una oferta 
educativa, sinó que els docents, 
juntament amb els professionals, 
fan i pensen el programa, són l’equip 
de treball, i, per tant, i la implicació 
directa dels centres educatius és 
fonamental.  El programa es basa en 
el diàleg constant i el seguiment dia a 
dia, juntament amb les formacions i 
les trobades de tot l’equip de treball.

El cinema ja porta amb ell un 
atractiu molt gran; després, al veure’l 
i sobretot al fer-ne, els alumnes 
descobreixen que el cinema són 
també moltes altres coses... El repte 
fonamental és descobrir als nens 
i joves un cinema diferent, que el 
valorin, l’estimin i el facin seu.  La 
pràctica cinematogràfica pròpia es 
porta a terme amb rigor, constància, 
dedicació (valors essencials però no 
sempre fàcils de vehicular a l’escola), 
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és difícil, però alhora també és 
extremadament gratificant.  

Veient el material que creen, penseu 
que tenim bons professionals de 
l’audiovisual en camí?
Les pel·lícules són realment 
extraordinàries, tant des d’un punt 
de vista cinematogràfic com pel 
que fa a l’expressió d’emocions molt 
pròpies de les edats dels participants 
i que el cinema adult aborda amb 
dificultat i sovint carregat de tòpics i 
estereotips.
Tanmateix, l’objectiu del programa no 
és despertar vocacions professionals, 
sinó formar persones sensibles al 
cinema i, en general, a la cultura 
i l’art; persones amb interessos i 
inquietuds. 

Quin paper juga Cinema en curs al 
Film Literacy?
Creiem que és clau. El programa 
genera una descoberta activa del 
cinema, dels films, del patrimoni 
universal i molt especialment de 
l’europeu, traçant ponts entre la 
tradició i el cinema més actual. En 
aquesta sensibilització és essencial la 
doble aproximació entre el visionat i 
la pràctica. Veient cinema també es 
genera una descoberta activa d’altres 
cultures, realitats, llengües, és un acte 
cultural en el sentit més fort. Fent 
cinema es transforma profundament 
la mirada vers el cinema. Tots els 
alumnes ho expliquen amb emoció 
al finalitzar el curs: es fixen en la 
llum, en els moviments de càmera, 
en les tries expressives, en el so i el 
muntatge... Valoren molt més les 
pel·lícules i aquells que les fan.
Un altre element fonamental és 
que el cinema s’introdueix en el 
currículum, vehiculant de forma 
transversal àrees i  competències. 
Això és molt important, ja que el 
cinema esdevé important per a 
l’escola, se situa al cor del dia a dia 
dels centres educatius, de la vida dels 
joves i els docents. Cinema en curs  
genera una experiència prolongada, 

transformadora, 
capaç de crear 
vincles duradors 
amb el cinema.

El passat mes de 
juny, Cinema en 
curs va fer l’acte 
d’estrena dels 
curtmetratges del 
curs 2011-2012 
a la Filmoteca de 
Catalunya. Què 
ens pots explicar de 
l’experiència?
És un acte molt important. 
Tant pel valor de projectar 
els films a la Filmoteca 
de Catalunya, celebrant i 
fent visible el treball, com 
perquè els participants (i 
els convidats) constaten un 
aspecte essencial: la capacitat 
dels alumnes de parlar del 
cinema, del propi i del que han vist, 
de valorar el treball propi i el dels 
altres.  
Després els films es presenten als 
centres educatius, als barris i als 
pobles. La repercussió de Cinema 
en curs va molt més enllà dels 
directament implicats als tallers. A 
través de les projeccions i d’internet 
en 15 dies les pel·lícules realitzades 
pels alumnes han estat vistes per 
més de 10.000 persones! 
 
Què li depara el curs 2012-2013 a 
Cinema en curs?
Ens trobem en una situació 
particular. Per una banda, és un 
moment molt difícil pel que fa al 
finançament. Però per l’altra, després 
de set anys, és el moment en què el 
projecte està preparat per fer un salt 
d’escala. El 2012-2013 ampliarem 
dues modalitats de tallers que 
desenvolupem de forma pilot des de 
2009-2010: els tallers de programa 
modular  i ‘Petit cinema en curs’ (de 
3 a 8 anys).També volem treballar 
noves qüestions, amb nous objectius, 
alhora que fem extensibles les 

metodologies, pràctiques i propostes 
dutes a terme. Un altre objectiu és 
ampliar la repercussió dels films 
realitzats.  Finalment, també estem 
creixent en territori. El programa es 
va iniciar a centres de tot Catalunya; 
des de fa dos anys fem també un 
taller a Galícia i tot just ara acaba de 
començar ‘Cine en curso’ a Argentina. 
És impossible restituir tot el que 
passa a Cinema en curs entre els 
alumnes, els professionals del 
cinema, els docents, les famílies, 
els barris i pobles... Sentir com parla 
cadascun d’ells del que suposa 
fer Cinema en curs i del que han 
descobert del cinema... Potser, per 
tot el que porta carregat de treball, 
descobertes i emocions, podem citar 
la peça amb què tanquem la jornada 
a la Filmoteca de Catalunya: un 
muntatge de nou minuts que recull 
plans filmats a tots els tallers durant 
tot l’any . Es pot veure aquí 
El projecte pot seguir-se  al web, 
als blocs, al web de recursos i al 
facebook de l’Associació A Bao A Qu. 
Totes les pràctiques i pel·lícules estan 
publicades a Vimeo. 
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Latido Films és una agència de vendes 
internacionals, nascuda per a projectar 
a l’exterior les pel·lícules nacionals i 
llatinoamericanes. La seva filosofia de treball 
es basa en una promoció constant i cuidada de 
cadascuna de les pel·lícules, i ja han recaptat 
múltiples èxits amb pel·lícules com la producció 
amb suport MEDIA 80 Egunean, la catalana 
Blog, o El Secreto de sus Ojos.

Latido Films es un consorcio, ¿cómo nace el proyecto y la 
idea de agruparse?
Latido Films efectivamente es un consorcio de exportación 
de cine formado por Tornasol Films, Continental 
Producciones y Zebra Producciones.  Surge en 2003, 
fecha en la que ya empieza a quedar claro que el cine 
español y latinoamericano  interesa a los distribuidores 
internacionales, y no únicamente por los grandes nombres 
como Almodovar. Así que se decide que lo mejor es unir 
fuerzas para lograr un lineup con suficiente producto y de 
calidad para poder presentarlo  internacionalmente y a 
partir de ahi, ir creciendo abriendo también relaciones con 
otras terceras productoras.

Latido Films se define como una agencia de ventas 
internacionales, que exporta películas iberoamericanas 
y españolas al extranjero. ¿Qué diferencias hay a la hora 
de tratar la promoción de una película en España y en el 
mercado internacional?

Obviamente lo que muchas veces es un elemento de 
venta en el mercado nacional (como el nombre de un 
actor) puede no serlo fuera. Así que hay que cuidar mucho 
la presentación del producto y buscar los géneros más 
solicitados y exportables (España, por ejemplo, tiene muy 
buen nombre para los thrillers). Y, por supuesto, lograr 
llamar la atención en los festivales internacionales como 
elemento fundamental de promoción.

Ajut MEDIA a agents de 
venDEs (65.362€) 

“MEDIA ES Una llave 
muy importante para 
abrirnos a productores, 
distribuidores, etc. de 
países europeos”
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Dada la situación un tanto polémica 
que vivimos actualmente, en la 
que en todo el mundo se habla de 
España, ¿cómo crees que afectará 
este ámbito político-económico al 
cine hecho aquí?
La principal repercusión será en 
el número de películas que se 
producirán en los siguientes dos 
o tres años, con un descenso 
ostensible de ellas. Por lo tanto habrá 
que pensárselo dos veces para sacar 
adelante un proyecto y habrá que 
hacerlo con vistas a tener también 
una comercialización en el mercado 
internacional y no únicamente para 
el consumo interno. El valor de las 
coproducciones con otros países irá 
en aumento.

¿Qué países están más interesados 
en nuestro cine actualmente? ¿Ha 
cambiado a lo largo de los años?
Lógicamente Latinoamérica tiene un 
componente fundamental, que es 
la afinidad lingüística y cultural. Pero 
también por ello mismo y por un 
exceso de oferta hemos tenido que ir 
buscando nuevos territorios, siendo 
los países asiáticos los que están 
abriendo sus fronteras a nuestro 
cine últimamente. En cualquier caso, 
siguen siendo los países europeos 
los principales demandantes 
de Cine Español. Y poco a poco 
empieza a ser más común en EE.UU 
los estrenos en salas y no solo 
en televisión/video de películas 
españolas.

¿Qué ha significado para Latido 
Films recibir la ayuda de MEDIA? 
¿Habíais recibido anteriormente 
alguna línea de ayuda MEDIA?
Una llave muy importante 
para abrirnos a productores, 
distribuidores, etc. de países 
europeos, que quizás naturalmente 
no serían nuestra primera opción 

(como hablábamos, Latido nace 
con una vocación de exportar cine 
español y latinoamericano). Gracias a 
las ayuda de MEDIA para agentes de 
ventas hemos empezado a distribuir 
títulos franceses y portugueses y 
ahora estamos buscando producto 
en Europa del Este, viendo el auge 
y la calidad que tiene el cine de esta 
zona. Ahora en veranos asistiremos 
a foros de coproducción en los 
festivales de Moscú, Karlovy Vary 
y Sarajevo, por ejemplo, buscando 
producto.  

También hemos participado como 
coordinadores en la ayuda a la 
distribución selectiva presentada por 
diversos clientes de algunos títulos 
nuestros.

Latido Films ha sido la única agencia 
de ventas española beneficiaria 
de las ayudas, por qué crees que 
MEDIA ha apostado por ella?
Imagino que porque año a año 
en nuestra aplicación han visto 
como nuestras películas han ido 
encontrando cada vez un mayor 
número de estrenos comerciales 
en el resto de territorios europeos y 
viendo como hemos ido creciendo 

(El secreto de sus ojos tras ganar el 
Oscar a la mejor película extranjera 
se vendió prácticamente a todo 
el mundo, este año tras ganar el 
festival de Sundance con Violeta 
se fue a los cielos también estamos 
encontrando fácilmente acuerdos de 
distribución...) 

¿Qué os depara el verano? ¿Qué 
cine nos traéis?
Estamos tremendamente 
ilusionados de colaborar 
nuevamente con Ricardo Darin, 
quizás el actor latinoamericano con 
mayor repercusión internacional, con 
Tesis sobre un Homicidio, de Hernán 
A. Golfrid. También tendremos las 
nuevas películas de Jose Luis Cuerda 
(Todo es Silencio), Gracia Querejeta 
(15 años y un día) y de Eduard Cortes 
(¡Atraco!). Y un documental con la 
colaboración del Circo del Sol en 3D 
titulado A ras del cielo. Con respecto 
a Latinoamérica también tendremos 
un par de títulos con primeros 
directores: De martes a martes, desde 
Argentina y 180 segundos, desde 
Colombia.

Trailer de El secreto de sus ojos
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“L’ajuda de  
MEDIA és un 
segell de 
garantia de 
qualitat per a 
cadascun dels 
projectes”

La companyia liderada 
per Antonio Chavarrias 
ha estat l’única empresa 
audiovisual espanyola 
en rebre aquest 
tipus de suport, que 
estaran destinats al 
desenvolupament de cinc 
projectes de ficció: els 
llargmetratges La Por de 
Jordi Cadena; Fase R.E.M, 
de David Victor; Alma, 
d’Oriol Paulo; El Elegido, 
encara sense direcció 
assignada i una TV Movie, 
El final del joc.

L’ajut al desenvolupament, en el vostre cas, 
correspon a un paquet de projectes. Com 
va ser el procés de decisió per a escollir-ne 
aquests cinc?
Són els cinc projectes que estàvem 
desenvolupant quan es va publicar la 
convocatòria. Es trobaven en diferents 
fases de desenvolupament, donat que 
en alguns vam començar a treballar fa 
més d’un any i altres, en canvi, eren més 
recents. Ens va semblar que eren 5 tipus de 
projectes bastant diferents entre sí, però 
complementaris, i que tenien coherència 
com a pla de producció, així que vam decidir 
presentar-los a l’ajuda Slate Funding. 

Quins creus que han estat els punts que han 
fet que el programa MEDIA donés suport al 
vostre paquet de projectes?
Creiem que hi ha dos punts claus. Per una 
banda, l’experiència de la productora, que 
és un dels aspectes que MEDIA valora més 
en aquest tipus d’ajuda, ja que l’empresa 
ha de demostrar la seva capacitat de dur 
a terme el desenvolupament de diversos 
projectes alhora, tant a nivell financer, com 
d’experiència dels equips. 
Per altra banda, l’altre punt que creiem que 
ha estat clau és la qualitat dels projectes 

Ajut MEDIA al desenvolupament 
de paquets de projectes (Slate 
Funding)   (150.000€) 

una película de oriol paulo  

mamá. puedo oírles...
están ahí fuera, escondidos, esperando 

el momento
“

“

Entrevista a Antonio Chavarrías
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presentats. Tot i tractar-se de projectes força diferents 
entre sí, com hem esmentat, tots tenen un plantejament 
coherent, tant individualment, com en conjunt. A més, 
es tracta de projectes amb un nivell artístic contrastat i 
desenvolupats per professionals de primer ordre. 

Què ens podeu explicar, breument, de cadascun dels cinc 
projectes?
Entre els cinc projectes hi ha quatre llargmetratges i una 
TV Movie. 
Els llargmetratges són Fase R.E.M, l’òpera prima de 
David Victori, escrita per ell mateix i per Alberto Marini 
(guionista de Mientras duermes entre d’altres). En David 
Victori s’entrena com a director de llargmetratges amb 
aquest thriller d’acció, després d’haver dirigit diversos 
curtmetratges de gran èxit nacional i internacional. 
Alma és un projecte de gènere fantàstic d’Oriol Paulo, 
que acaba de dirigir la seva òpera prima El cuerpo, que 
inaugurarà el festival de Sitges d’enguany.
Un altre dels projectes és La por, un llargmetratge de 
Jordi Cadena. Després d’escriure i co-dirigir Elisa K amb la 
Judith Colell, en Jordi Cadena torna a adaptar una novel·la 
de Lolita Bosch, aquest cop sobre la violència a l’àmbit 
familiar. 
El darrer llargmetratge és una coproducció amb Mèxic, que 
està en fase d’escriptura de guió, i la TV Movie és també 
una adaptació d’una novel·la de gran ressò, que ara mateix  
està en fase d’escriptura del tractament. 

Què aporta l’ajut Slate Funding a Oberon?
És una ajuda que permet dur a terme el desenvolupament 
de cadascun dels projectes en millors condicions i 
dissenyar les produccions amb els elements necessaris 
en cada cas. El desenvolupament és una de les fases que 
més temps necessita i, en molts casos, és una inversió a 

risc perquè els projectes encara no tenen finançament 
quan es duu a terme, així que obtenir recursos per 
invertir en aquesta fase resulta clau i té conseqüències 
transcendentals en la millora dels projectes i en la 
recerca de socis.  A més, el fet de comptar amb una 
ajuda de  MEDIA és un segell de garantia de qualitat per 
a cadascun dels projectes, que ajuda principalment al seu 
posicionament internacional. 

Després de l’èxit de Dictado, producció també amb 
ajut MEDIA al desenvolupament, quines són les vostres 
expectatives amb aquests cinc projectes? 
Els cinc projectes tenen diferents calendaris de producció 
i diferents vies de finançament i explotació, ja que hi ha 
una TV Movie, un llargmetratge d’autor, una coproducció 
internacional, etc. Les nostre expectatives ara mateix 
es concentren en trobar les vies de finançament per 
cadascun d’ells, tancar acords de coproducció, distribució 
i vendes internacionals,  i desenvolupar en paral·lel el 
disseny de les produccions, de manera que es puguin rodar 
en els calendaris previstos i en les millors condicions. Pel 
que fa a expectatives d’explotació, cada un dels projectes 
està pensat per un tipus de públic, festival i promoció 
diferents que anirem definint a mesura que avancem 
en la producció, esperant que tots ells arribin a assolir 
els objectius marcats tant a nivell d’explotació nacional 
com internacional, així com de presència en festivals i 
esdeveniments de primer ordre com en el cas de Dictado. 

Fotograma de La Por

>> AJUTS A PAQUETS DE PROJECTES: La propera 

convocatòria s’obrirà després de l’estiu i la primera data 

límit de presentació serà novembre 2012.  
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MEDIA Antena Catalunya 
organitza les sessions de 
l’European Coproduction 
and Digital Distribution, 
amb la col·laboració de 
l’Erich Pommer Institut. Es 
tracta d’un esdeveniment 
dirigit a productors 
i distribuïdors que 
vulguin debatre i, 
sobretot, aprendre, 
sobre els aspectes 
legals i de finançament 
que envolten la 
producció i distribució 
cinematogràfica.

Lloc: Auditori de la Universitat 

Pompeu Fabra, Edifici Roc Boronat

Data: 27 i 28 de setembre del 2012,

de 9:30 a 18:30 h

INSCRIPCIONS: ngimenezt@gencat.cat 

(A partir del 3/09/2012)

El món del finançament d’una producció és tan ampli, 
sobretot si es parla de co-produccions, que de vegades 
cal ajuntar peces, com si d’un trencaclosques es tractés, 
per tal d’aconseguir un mapa de les principals fonts 
de diners de la industria del cinema Europeu. D’això i 
de tot el relacionat amb els recursos de finançament i 
els incentius fiscals a Europa i a l’estranger parlaran els 
ponents el dia 27 de setembre. Els convidats, provinents 
de tot arreu d’Europa, se centraran en les co-produccions, 
els convenis i aspectes legals que les acompanyen; 
debatran sobre quan denominarem una pel·lícula com 
a nacional i quan serà una co-producció; i s’il·lustraran 
exemples i casos d’estudi (com la pel·lícula amb suport 
MEDIA A Dangerous Method).

D’altra banda, no ens podem oblidar de les principals 
novetats tecnològiques, dels mitjans de comunicació 
on-line, ni de totes aquelles plataformes digitals que 
ens venen, en la gran majoria, dels EEUU i que s’estan 
instal·lant a Europa a ritmes frenètics. Per això, el dia 28 
de setembre, la segona jornada d’aquestes sessions es 
vol focalitzar en estudiar la cadena de valors d’aquesta 
nova manera de fer i distribuir cinema, quina relació 
tenen amb els drets humans i socials, així com els 
aspectes legals que s’han de tenir en compte. A més, es 
parlarà també sobre màrqueting social i els seus beneficis 
i obstacles. 

Les sessions estan ofertes per MEDIA Antena Catalunya 
i son totalment gratuïtes. Tindran lloc dins l’Auditori de 
la Universitat Pompeu Fabra (Roc Boronat, 138 - 08018 
Barcelona), i comptaran amb la participació d’experts i 
professionals de rellevància internacional.

L’aforament és limitat a 200 persones, pel que és 
necessari inscriure’s prèviament a l’esdeveniment. Per a 
fer-ho, només cal que escriguis a ngimenezt@gencat.cat. 
Es respectarà rigorós ordre d’inscripció fins a completar 
les places. 

Totes les sessions seran impartides en anglès, i hi haurà 
un servei de traducció simultània per a 75 persones. Per 
aquesta raó, agrairem que ens indiqueu a la inscripció si 
es necessita el servei, per tal de tenir-ho present. 

MEDIA AntEnA CAtAlunyA
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EUROPEAN COPRODUCTION 
AND DIGITAL DISTRIBUTION 

PROGRAMA
DIA 1 – 27 de setembre 2012 – Jornada 
sobre Co-Producció 
9:30 - 11:00 Panorama financer: Fonts de finançament a Europe i més enllàConferència a càrrec de Bernie Stampfer, assessor 

financer especialitzat en mitjans, en la que tractarà de fer un recorregut pels recursos i fonts 
de finançament més habituals de la industria del 
cinema, incloent una visió detallada dels incentius 
fiscals a Europa i l’estranger. 
11:00 – 11:30 Descans
11:30 – 13:00 Aspectes Legals de la Producció – 
Production: Tractats bilaterals i els Convenis de 
Co-Producció Europeus. Part 1Primera part d’aquesta conferència impartida per 
Andreas Pense, sobre motivacions i criteris per a la co-producció internacional. Perquè i com s’estructura una co-producció d’acord als tractats 

bilaterals i als Convenis Europeus? Com beneficiar-
se de l’aplicació dels mateixos?
13:00 – 15:00 Descans per dinar
15:00 – 16:30 Cas d’estudi: A dangerous MethodEstudi d’aquesta una co-producció entre Alemanya 
i Canadà, per part de Marco Mehlitz (Lago Film) i 
moderada per l’assessor Bernie Stampfer. 16:30 – 17:00 Descans

17:00 – 18:30 Aspectes Legals de la Producció – 
Production: Tractats bilaterals i els Convenis de 
Co-Producció Europeus. Part 2Segona part d’aquesta conferència, també a càrrec 
d’Andreas Pense, en la que es continuarà tractant 
el tema dels Convenis Europeus de co-producció, 
il·lustrant-los amb exemples.

DIA 2 – 28 de setembre 2012 – Jornada 
sobre Distribució Digital
9:30 - 11:00 Introducció a la jornada. Continguts, 
serveis, i la Cadena de Valors. Part 1Conferència impartida per Wendy Bernfeld, especialista en Dret, qui realitzarà un recorregut 

pels principals novetats en mitjans de comunicació 
online i continguts mòbils, així com els últims llançaments i ofertes de noves plataformes, tant Europees com dels EEEUU, centrades principalment en cinema i Televisió. 

11:00 – 11:30 Descans
11:30 – 13:00 Continguts, serveis, i la Cadena de 
Valors. Part 2
Wendy Bernfled continuarà la jornada amb la segona part d’aquesta conferència, i ho farà explicant quina és la cadena de valors que acompanya a l’avanç tecnològic i les noves plataformes. Reflexionarà sobre quins són els drets humans i socials que entren en conflicte o 

es relacionen de manera directa amb aquestes novetats; i sobre els enfocaments pragmàtics, és a dir, el fet que existeixin models de negoci i 
aspectes legals evolucionant per davant seu. 13:00 – 15:00 Descans per dinar

15:00 – 16:30 Qüestions sobre els Drets d’Autor al 
món digital i altres Drets relacionats.En aquesta ocasió, Andreas Pense parlarà sobre 
els règims de Drets d’Autor que s’apliquen al món 
digital. A més, farà un repàs per l’aplicació dels drets morals, els drets dels intèrprets o executants, 
i els drets veïns relacionats amb la distribució dels mitjans de comunicació digitals. Finalment, 
es realitzarà una visió general als aspectes de la 
propietat intel·lectual a nivell internacional, així 
com una breu discussió sobre com s’apliquen les 
lleis relacionades amb el medi ambient als nous 
mitjans. 

16:30 – 17:00 Descans
17:00 – 18:30 Com fer soroll al món digital – Guia 
pràctica del màrqueting socialWendy Bernfeld realitzarà aquesta conferència 
sobre màrqueting social als nous mitjans de comunicació, centrant-se en com crear opinió i 
originar soroll respecte a un tema en concret al 
món digital.



Serveis
de MEDIA Antena Catalunya

Serveis 
online de 
MEDIA Antena 
Catalunya
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MEDIA Antena Catalunya compta 
amb una àmplia presència a les 
xarxes socials per tal de millorar 
la difusió de les informacions 
relacionades amb el programa 
MEDIA. Plataformes com Twitter, 
Facebook o YouTube en les que 
MEDIA Antena Catalunya reuneix 
a més de 950 seguidors, faciliten 
la interacció amb l’oficina i els 
continguts.

805 seguidors
Més de 2.100 tuits

@mediabcn

255 seguidors
Abast mensual dels nostres 

continguts a Facebook: 

14.148 impactes

facebook
10 vídeos de contingut propi

263 reproduccions dels 
nostres vídeos

10 llistes de reproducció 
amb més de 80 vídeos,

incloent totes les estrenes 
a Catalunya amb suport MEDIA

 

canal youtube

Subscripció a butlletins i RSS temàtics
Després del llançament de la nova pàgina web el darrer mes de març, 
MEDIA Antena Catalunya posa a l’abast dels seguidors dos sistemes 
per a la subscripció a les informacions a l’oficina que permetran als 
usuaris definir exactament quin tipus de comunicacions i avisos volen 
rebre així com triar el format que els sigui més còmode.
Per una banda, el servei de subscripcions. Mitjançant un formulari 
de registre, que podreu trobar a l’apartat “MEDIA Antena Catalunya” 
-> “Subscripció avisos”, es pot escollir rebre avisos  i notificacions per 
correu electrònic en un o diversos temes d’interès:
Per altra banda, les mateixes categories d’avisos es poden rebre 
mitjançant un servei d’RSS, pensat per a aquells qui prefereixen 
gestionar les informacions a partir d’un lector d’RSS.



  

enllaços
MFBD.eu
Base de dades de produccions amb el suport del 
programa MEDIA de la Unió Europea.

pro-docs.org
Lloc web de l’associació de 
productors de documentals.

Comença el període d’inscripció per a la tercera 
convocatòria per al MEDIA Mundus, des d’ara i fins al 28 de 
setembre.
Amb un pressupost de 4,6 milions d’€, MEDIA Mundus 
donarà suport a accions que portin a terme entre 
l’1/02/2013 i l’1/10/2014, ja siguin iniciatives de formació, 
accessos a mercats o distribució i circulació de projectes 
audiovisuals: formació, accés a mercats, distribució i 
circulació i projectes transversals.
Podeu descarregar les bases en català en aquest enllaç. I a 
la seva web trobareu tota la informació relacionada.

Més de 100 pel·lícules europees s’han estrenat a Catalunya el primer 
semestre de 2012.
Un total de 109 pel·lícules provinents de tota Europa han arribat a les sales 
de cinema catalanes durant aquest primer semestre de l’any.
Això evidencia que Catalunya aposta per un cinema europeu de qualitat i 
que cada vegada les pel·lícules europees es van fent més espai a la nostra 
cartellera.
Cal destacar que, d’aquests 109 films, 30 tenen ajut del programa MEDIA o 
del programa EURIMAGES. 
The Iron Lady, Albert Nobbs, Polisse, Buna, ce fai?, Cuchillo de Palo, Les Herbes 
Folles, We need to talk about Kevin, Rec, són exemples de les pel·lícules 
europees, que premiades a festivals d’arreu del món, s’han estrenat a 
Catalunya. 

Cinema Europeu 
a les sales de cinema catalanes

Oberta la convocatòria per al 
programa MEDIA Mundus 2013
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TWEETS
Inscriu-te a l’Eurodoc 2013! Des d’ara i fins al 22 

d’octubre. 

Ja podeu consultar l’estudi sobre fonts de finançament a 
la Mediterrània de l’Euromed Audiovisual

S’han anunciat les 10 pelis seleccionades als Premis 
Lux del Parlament Europeu. 5 de 10 tenen el suport de 

MEDIA! 

Xipre agafa el relleu de la Presidència de la Unió 
Europea. Tota la informació i el document “Focus on 

Cyprus” aquí
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Marta Andreu, d’ Estudi Playtime, ha estat la productora de 
documentals catalana escollida per la organització del Festival, 
després d’un llarg i dur procès de selecció.

Va estar encarregada de la producció, entre d’altres, del 
documental Cuchillo de Palo. Des de MEDIA Antena Catalunya li 
donem l’enhorabona i li desitjem que l’experiència sigui tot un èxit.

Amb la Marta, un total de 14 productors europeus seleccionats a 
través d’acords amb oficines MEDIA de tota Europa participaran en 
aquesta iniciativa, que busca donar suport als productors europeus 
de documentals. Durant 4 dies s’oferirà a 15 joves productors amb 
talent, provinents de països europeus, informació de primera 
mà sobre l’àmbit audiovisual i específicament sobre coproducció 
europea, i seran presentats davant la indústria internacional.

L’Emerging Producer es duu a terme gràcies a l’acord signat entre 
MEDIA Antena Catalunya i Jhilava International Film Festival, qui 
ha destacat l’alt nivell dels múltiples candidats catalans.
MEDIA Antena Catalunya ha estat l’única oficina MEDIA espanyola 
en signar l’acord, per tant, Marta també serà la representant per 
Espanya.

La realitzadora i productora de documentals 
Marta Andreu, ha estat seleccionada pel Jilava 
International Film Festival per a participar a 
l’Emerging Producer.

Marta Andreu
seleccionada per a 
l’Emerging Producers 
by Jhilava Film Festival

>>  Podeu veure el CV de Marta Andreu en aquest enllaç.
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L’Emerging Producer 
es duu a terme 
gràcies a l’acord 
signat entre MEDIA 
Antena Catalunya i 
Jhilava International 
Film Festival, qui 
ha destacat l’alt 
nivell dels múltiples 
candidats catalans.



Els passats 7 i 8 de juny van tenir lloc les sessions de desenvolupament 
de continguts documentals,organitzades per MEDIA Antena Catalunya i 
Sources 2.

Les sessions, acollides a la seu de MEDIA Antena Catalunya, van comptar 
amb la participació de l’assessor de Sources 2, Arash T. Riahi, a qui podem 
veure a les fotografies ajudant als participants. Durant aquestes jornades, 
van passar per l’Antena cinc productores de documentals, amb cinc 
projectes:

Media 3.14, amb el projecte The Oscar Case

Incia Films, amb el projecte Camarada Walter

Polar Star Films, amb el seu projecte From zero to Zara

Nanouck TV i el se u La fin du monde

Picnic i el documental Hadijatou: I accuse

L’expert va rebre cada equip amb la intenció d’ajudar-los a millorar el 
contingut i el desenvolupament dels seus documentals respectius. Els 
participants van demostrar una clara intenció no només de portar a la 
llum un projecte, sinó de realitzar-lo amb la intenció d’aconseguir el millor 
resultat final possible, confiant en l’ajut dels externs que dónen un nou 
punt de vista sobre el projecte. 

Finalment, els equips han fet una valoració positiva de l’activitat, tot 
demostrant una gran voluntat de continuar endavant amb els projectes, 
ara amb una dosi de motivació extra.

Des de MEDIA Antena Catalunya volem agraïr a tots els participants el seu 
entusiasme i la seva gran acollida, així com la col·laboració de l’expert de 
Sources 2, Arash T. Riahi.

Aprofitem per recordar que MEDIA 
Antena Catalunya i Sources 2 
estan preparant les sessions de 
desenvolupament de contiguts de 
ficció.

Per projectes de ficció entenem 
tot tipus de projectes que no siguin 
documentals: animació, sèries, llargs, 
tvmovies, etc. 

Les sessions a Barcelona se celebraran 
el proper 17, 18 i 19 de setembre. El 
primer dia tindran lloc tres sessions 
(dues al matí i una a la tarda) el segon 
dia, tres sessions més (dues al matí i 
una a la tarda) i l’últim dia una sessió al 
matí. Set en total.

L’assessor de Sources que oferirà suport 
en el desenvolupament de continguts 
de ficció serà Miguel Machalski. Podeu 
consultar el seu CV aquí. No us perdeu 
l’entrevista que li fem a la pàgina 
següent!

Ampliem data de presentació a les 
sessions de desenvolupament de 
projectes de Ficció de Sources. Fins 
al 14 d’agost es poden presentar els 
projectes a MEDIA Antena Catalunya.

Sessions de desenvolupament de 

contiguts de
Sources 2

>>  Podeu veure el CV de Marta Andreu en aquest enllaç.
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Miguel
Machalski 
“Me parece 
absolutamente 
indispensable que 
se subvencione EL 
desarrollo” 
¿Podrías explicar en qué consiste tu 
labor en el programa Sources 2?
Sources 2 es un laboratorio 
de desarrollo de proyectos 
cinematográficos, presentados en 
diferentes fases de elaboración, 
desde tratamientos breves hasta 
versiones iniciales o avanzadas del 
guión. Mi labor específica consiste en 
ayudar a los autores, ya sean éstos 
guionistas o guionistas-directores, 
a optimizar la historia que desean 
contar, teniendo en cuenta la 
especificidad de cada proyecto, ya 
sea una película con visos comerciales 
o una obra de espíritu radicalmente 
autoral. Se trata de potenciar las 
posibilidades de cada proyecto según 
sus propios objetivos. En primera 
instancia, pues, es preciso identificar 
y poner de relieve claramente esos 
objetivos y buscar la adecuación 
entre éstos y el guión. Mi función es 
el de un sparring partner, alguien con 
experiencia pero neutral (no tengo 
intereses personales), con quien 

discutir y buscar la mejor manera de 
hacer funcionar una historia.

Habrás visto muchísimos proyectos 
que empiezan. ¿Qué cualidades 
crees que debe tener un guión de 
ficción para funcionar?
La coherencia de la historia es una 
de los primeros atributos que busco: 
¿corresponden el estilo, el ritmo, 
el género, los personajes, etc. con 
la historia y el tipo de película en 
general? Pero sea cual sea éste, me 
parece esencial que haya uno o más 
elementos de conflicto y una apuesta 
dramática interesante (así se trate de 
una comedia: las buenas comedias, 
bien se sabe, reposan sobre dramas 
fuertes). El conflicto puede estar 
tratado con diferentes grados de 
intensidad o de sutileza, pero es 
muy difícil interesar con una historia 
sin conflicto. Por último, dentro de 
las primeras cualidades –luego hay 
muchas más, pero las considero 
secundarias– , suelen ser más 

potentes las historias (uso la palabra 
“historia” porque es en principio el 
contenido de un guión, a menos 
que estemos en lo experimental 
o lo puramente estético) que 
plantean conflictos internos y no 
sólo externos, donde se le presentan 
a los personajes opciones arduas 
que implican para ellos un equilibrio 
difícil de lograr entre las pérdidas y 
las ganancias. Son estos conflictos 
los que dan lugar a una participación 
activa del espectador. Lo mejor que 
puede suceder es que se pregunte: 
¿qué haría yo en su lugar?

¿Cómo te enfrentas a cada sesión 
antes de empezar?
Aunque vengo “armado” con largos 
años de experiencia muy variada, 
con múltiples reflexiones sobre 
la escritura audiovisual y con una 
nutrida caja de herramientas, intento 
en lo posible  limpiar mi cabeza de 
todo eso al comienzo de una sesión 
de trabajo, para poder escuchar al 

Miguel Machalski
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autor desde un lugar despejado 
y no normativo, sin prejuicios ni 
preconceptos rígidos. 

¿Qué es lo más difícil de asesorar a 
productores en sus proyectos?
Los productores deben entender la 
especificidad del oficio del guionista: 
así como no se nace sabiendo 
producir (cosa que los guionistas 
a veces olvidan), no es innato el 
talento para escribir, ni la capacidad 
de evaluar debidamente un guión. 
Los llamados “productores creativos”, 
que son con los que trato en el 95% 
de los casos, desempeñan un papel 
difícil porque tienen que contribuir 
en lo creativo sin dejar de lado lo 
estratégico, y sin usurpar el lugar 
del guionista. Uno de los problemas 
mayores en la etapa de desarrollo es 
lograr que los integrantes del equipo 
creativo –productor, coproductor, 
director, guionista, coguionista– 
estén sintonizados y se comuniquen 
claramente.

¿Qué te parece la iniciativa de 
MEDIA de subvencionar estas 
sesiones?
Me parece absolutamente 
indispensable que se subvencionen 
todas las instancias posibles de 
la etapa de desarrollo porque 
veo que se está yendo hacia 
una preocupación excesiva por 
la producción, la distribución, el 
marketing, vale decir, el package, 
prestando cada vez menos atención 
a lo que se coloca dentro:  el 
contenido. El cine no prosperará 
con envoltorios bonitos –aunque 
éstos puedan engañosamente 
vender una película en un primer 
momento– sino contando historias 
relevantes que lleven a una reflexión 
significativa sobre la condición 
humana (¡que no por eso han de ser 
profundos tratados filosóficos!). Y sin 

fondos para sustentar este proceso 
de creación de contenidos válidos, 
se volverá cada vez más difícil 
generarlos.

MEDIA y Sources 2 acercan a los 
productores la oportunidad de 
ser asesorados por un experto. 
¿Qué destacarías de estas sesiones 
de cara a que los productores 
presenten su proyecto?
Una vez más, pienso que se trata 
más bien de asesorías para los 
autores. Recalco esto porque hay 
programas de MEDIA destinados 
específicamente a los productores, 
como EAVE, y otros (Sources 2 es 
uno de ellos) que se centran más en 
la parte creativa. Pero de cualquier 
manera, creo que un proyecto de 
película, a diferencia de un proyecto 
de novela, por ejemplo, necesita 
tomar en cuenta desde su inicio 
factores que llamo estratégicos. 

En este sentido, las sesiones de 
desarrollo del guión, aunque giren en 
torno a la mejor manera de contar 
una historia, incluyen también de 
manera tácita o explícita cuestiones 
de producción. 

¿Qué esperas de los participantes en 
las sesiones? 
Que sepan escuchar todo lo que se 
les dice con la mente abierta y dúctil, 
y una capacidad personal de decidir 
qué les viene bien y qué no. Los 
autores que rechazan todo de cuajo 
son tan complicados  como aquéllos 
que todo lo aceptan sin cuestionarse.

La actriz de la película senegalesa Ramata de Léandre-Alain Baker 
(de cuyo guión fui autor), Katoucha, célebre modelo de Yves Saint-
Laurent, fue solicitada para encarnar a una mujer de 50 años cuya 
belleza, inicialmente su salvación, terminó convirtiéndose en su cruz. 
Katoucha se resistió a actuar en la película hasta que leyó el guión, 
donde la protagonista acaba ahogada en el mar, y dijo que ella era 
el personaje y que estaba dispuesta a hacer la película. Dos meses 
después de concluido el rodaje, el cuerpo de Katoucha fue hallado 
en el fondo del Sena, donde pereció ahogada… ¿La historia que 
protagonizó fue una anticipación, una condena, o quizás la licencia 
necesaria para cumplir un anhelo oculto? Las historias no son un 
pasatiempo: son una necesidad humana básica, una forma de 
catarsis, de liberación, de dilatación de la experiencia humana, acaso 
de clarividencia. Nos ayudan a comprender y a ensanchar nuestro 
mundo. Considero que todo lo que contribuya a contar historias 
profundas y esenciales, ya sea con imágenes, palabras o textos, es 
tan importante como resolver cualquiera de las crisis de las que 
padecemos.
   

pensem-hi....



agenda
TERMINIS
CONVOCATÒRIES 
MEDIA

TERMINIS ALTRES
CONVOCATÒRIES

Suport aLS distribuÏDORS

DISTRIBUCIÓ - ESQUEMA AUTOMÀTIC (EACEA 
07/2012, Suport a la distribució):  
Reinversió: 1 d’octubre del 2013

Suport a la digitalització 
de sales de cinema 
europees

EACEA 14/2012 SUPORT A L’ExHIBICIÓ
31 de juliol del 2012
ACCIÓ PREPARATòRIA 2012
CIRCULACIÓ DE FILMS EN L’ERA DIGITAL
6 de setembre del 2012

MEDIA MUNDUS 2013 
Ajuts a la distribució i circulació de cinema 
europeu.
28 de setembre

STAND UMBRELLA DE 
MEDIA AL MIPCOM 
Ja es pot realitzar la sol·licitud per formar 
part de l’stand umbrella de MEDIA pel 
MIPCOM, que tindrà lloc del 8 al 11 
d’octubre de 2012.

Guies MEDIA
Ja pots descarregar-te les guies de 
formació, mercats, projectes de ficció, 
drames, estudis sobre l’audiovisual... Les 
trobaras al nostre lloc web, a l’apartat de 
guies MEDIA. 

º  Guia MEDIA de Mercats i Networks 
2012

º  Guia MEDIA de inciatives de 
Formació 2012 

º Guia MEDIA de Festivals 2012 

CURSOS AMB AJUT MEDIA
Per a més informació sobre els cursos amb suport MEDIA us podeu adreçar a la 
nostra oficina. 

CURS DATA I LLOC CELEBRACIÓ DATA LÍMIT

GUIÓ

MFI Script 2 Film Workshops 2012
25/06/2012 a 9/07/2012 a Nissyros i 
30/09 al 7/10 a Samos 

Agost, Setembre i 
Desembre (online)

PRIME 4Kids&Family

Setembre 2012, localització per 
confirmar
Desembre 2012, Ludwigsburg 
(Alemanya)

2 d’Agost 2012

ScripTeast
Setembre i Octubre de 2012, Sterdyn 
(Polònia)

30 de juliol del 2012 (pel 
curs 2012-2013)

DesenvolUpament 

Digital Production Challenge
Del 15 al 17 de Novembre del 2012
París, França

28 de Setembre de 2012

EAVE Octubre i Novembre 2012 a Viena 1 d’Octubre 2012

meRCats

MEDICI Film Funding Journey 7 i 8 de Novembre de 2012, a Viena 14 de Setembre de 2012

Maia Workshop 3 : Marketing i 
distribució

12 i 16 de Novembre de 2012 28 de Setembre de 2012

QUÈ ON QUAN

Venice Film Festival Venècia
Del 29 d’Agost al 
8 de Setembre de 
2012

Cartoon forum Toulouse 11 al 14 de setembre 

Sessions de desenvolupament de continguts de ficció Barcelona 17 al 19 de setembre

European co-production and digital distribution Barcelona 27 i 28 de setembre

Festival Internacional de Cinema de San Sebastian San Sebastian 21 al 29 de 
setembre

Netherlands Production Platform Països Baixos 27 al 30 de 
setembre

MIPJunior & MIPCom Cannes 6 a l’11 d’octubre 

MEDIMED Sitges 12 al 14 d’octubre 

Film London Production Finance Market Londres 17 i 18 d’octubre 

Pixel Market – Power to the Pixel Londres 17 i 18 d’octubre 

Cinemed - Festival International du Cinéma Méditerranéen Montpellier del 26 d’octubre al 3 
de novembre 

DATES CELEBRACIÓ FESTIVALS, 
MERCATS, CONFERÈNCIES...

MEDIA ANTENA CATALUNYA
Mestre Nicolau, 23 / E 08021 Barcelona
Tel. 34-93 552 49 49 - 34-93 552 49 48 

media_antena.cultura@gencat.cat
www.antenamediacat.eu

Direcció, coordinació 
i continguts: Helena Moreno Núñez
Continguts i difusió: Sandra Reina
administració: Natàlia Giménez Teixidó
Disseny: EPA Disseny SL · www.epasg.com 

T’informem diàriament al web, Facebook i Twitter


