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Editorial
Continuïtat
Són temps molt difícils i sembla ser que per al sector cultural encara més. La indústria audiovisual catalana està 
patint molt però tot així, podem afirmar que molts projectes continuen. Festivals, mercats, projectes, formacions 
del nostre país han vist com el seus pressupostos patien retallades. Davant aquests problemes, s’han cercat noves 
vies de finançament, nous acords, solucions imaginatives, però sempre, s’ha cercat la continuïtat. La continuïtat 
és un valor inqüestionable avui dia. Aquesta continuïtat també és present al programa MEDIA. Els resultats de 
les empreses catalanes són encoratjadors i ens fan pensar en què tot i els moments en els què vivim, continuem 
sent molt competitius a Europa. Catalunya suposa, en moltes línies MEDIA, el 100% dels ingressos d’Espanya, i 
en la gran majoria, toca el 50% de tornada. No podem més que dir que estem molt orgullosos de la capacitat de 
reacció d’uns professionals valents i contundents.

MEDIA Antena Catalunya està al costat de la indústria catalana oferint taules rodones, conferències, jornades, 
assessoraments, formació i activitats sobre MEDIA amb l’objectiu de millorar la qualitat de les candidatures 
catalanes i fer-les més competitives. Portem a Catalunya professionals internacionals de primera línia amb 
informació valuosa sobre què està passant, com són les noves audiències i com arribar a elles i també, amb ganes 
de compartir exemples de casos pràctics d’èxit.

En aquests moments, més que mai, la internacionalització és la clau per a moltes empreses. De Catalunya cap al 
món no és només una forma de finançament, també és una filosofia empresarial. En aquest sentit, més que mai, 
treballar amb cura les estratègies de distribució i tenir cura del potencial internacional dels continguts dels nostres 
projectes, és vital. 

I ja que parlem de continuïtat, afirmem que continuarem estant al costat de la indústria catalana. Moltes veus 
en defensa del programa MEDIA han sorgit en el debat de com serà EUROPA CREATIVA. La resposta del 
sector també és contundent: després de més vint anys actuant a Catalunya, els professionals valoren molt 
positivament els resultats d’un programa eficaç que defensa una filosofia clara. Des de MEDIA Antena Catalunya 
us continuarem oferint informació sobre EUROPA CREATIVA durant tot el 2013, un any clau per saber més sobre 
com serà el futur a Europa i on es posaran els accents en polítiques de recolzament. 
En aquest darrer número de l’eMEDIACat del 2012, volem donar les gràcies per un any dur però intens i 
encoratjar-vos a seguir amb nosaltres, amb més informació, activitats i formació durant el proper 2013. 

Els resultats de les empreses catalanes 
són encoratjadors i continuem sent molt 
competitius a Europa. Catalunya suposa, en 
moltes línies MEDIA, el 100% dels ingressos 
d’Espanya, i en la gran majoria, toca el 50% 
de tornada.



Korea, the impossible reunification? 
(Corea, la reunificació impossible?)

Productora: Christine Camdessus

Director: Pierre – Olivier François

Alegria Productions en coproducció amb Alea Films, França

Ajut MEDIA al Desenvolupament (Slate Funding): 23.250€

Pressupost total: 705.501€

Durant molt temps, Corea va ser una. La partició no va ser 

mai decisió del propi país. Per a la població, aquesta divisió 

segueix sent una fractura. Ha causat molt patiment: no només 

pels 10 milions de famílies que se sap que van ser separades 

per la Guerra de Corea, sinó també per la coberta militar i 

ideològica que es va produir. Després de 60 anys de separació, 

la reunificació de Corea s’ha tornat quelcom impossible? Va ser 

mai possible?
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The Oscar Case (El cas de l’Óscar)

Productor: Joan Ubeda 

Directors: Michele Catanzaro i Marc Parramón 

Media 3.14, Catalunya

Ajut MEDIA al Desenvolupament (Slate Funding): 19.000€

Pressupost total: 180.000€

L’Óscar Sánchez, un humil rentador de cotxes de mitjans 

intel·lectuals i financers molt modestos, pateix una història 

kafkiana: la Camorra (la màfia Napolitana) li roba la identitat i, 

com a resultat d’una sèrie d’errors judicials, l’Óscar és sentenciat 

a 14 anys de presó a Itàlia, i passa 20 mesos en presons de 

Roma i Nàpols, on pateix abusos i tortura. Una investigació 

periodística posa al descobert gradualment la seva història 

anònima, resol el cas i retorna a l’Óscar la seva llibertat perduda.

Indian Spacemen (Astronautes Indis)
Productora: Sue Sudbury

Director: Ruhi Hamid

Sequoia Films, Regne Unit

Ajut MEDIA al Desenvolupament (Single Project): 25.000€

Pressupost total: 232.597€

Hi ha molt en joc, mentre seguim l’equip darrera del primer 

satèl·lit astronòmic de la Índia. Com KP, creuem els dits a mida 

que el dia del llançament s’acosta, animant-los mentre som 

testimonis de la culminació de 10 anys de treball, passió i esforç, 

contra vent i marea.

Els darrers 12, 13 i 14 d’octubre 
es va celebrar la 13a edició del 
Medimed, mercat de documentals 
de l’Euromediterrània. Es tracta 
d’un mercat amb el suport del 
programa MEDIA de la Unió 
Europea que, a més a més, va 
comptar amb la participació de 
nombroses produccions amb 
suport MEDIA.

En el Docs for All, el pitching fòrum del Medimed, es van 
presentar 15 projectes documentals dels quals 7 compten 
amb suport MEDIA, i entre ells, un de català. Es tracta de:
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The Optimists (Les optimistes)

Productor: Ingunn H. Knudsen 

Director i guionista: Gunhild Westhagen 

Skofteland Films, Noruega

Ajut MEDIA al Desenvolupament: 25.000€

Pressupost total: 615.224€

Coneix a les “The Optimists”: un extraordinari equip femení 

de voleibol on la mitjana d’edat està entre els 66 i els 98 anys. 

Malgrat els seus entrenaments setmanals, no han jugat mai un 

partit des de fa 30 anys. Seguim a aquestes dames dins i fora 

del camp, preparant-se per una gran final. I els contrincants? Un 

equip masculí d’atractius suecs...

The End of the Desert (La fi del desert)

Productor: Mark Daems 

Director: Fedrik De Beul 

Associate Directors, Bèlgica.

Ajut MEDIA al Desenvolupament: 35.000€

Pressupost total: 337.950€

Fa dues dècades, un científic va desenvolupar un producte que 

permetia fer créixer menjar al desert. Avui dia, aquest invent 

només s’utilitza per crear camps de golf als estats del Golf. Com 

s’ha pogut arribar aquí?

Shooting Revolution 
(La revolució dels trets)

Productor: Ugo Adilardi 

Directora: Monica Maurer Director

Paneikon, França

Ajut MEDIA al Desenvolupament: 33.861€

Pressupost total: 250.000€

Shooting Revolution és una explicació única de l’esforç 

col·lectiu dels palestins per a construir les bases d’un estat 

secular democràtic, i la derrota de la seva utopia. Maurer, qui 

va estar implicat personalment en l’experiència filmant-la, 

ressegueix la història d’un somni revolucionari, amb unes 

imatges extraordinàries i originals. En la creença de que aquesta 

memòria i el seu diàleg amb les noves generacions no és només 

la manera d’entendre els temps presents sinó també un recurs 

valuós pel futur.

Price of a Daughter 
(El preu d’una filla)

Productor: Stavros Papageroghiou 

Director: Yeliz Shukri 

Tetrakys Film Productions, Xipre

Ajut MEDIA: 34.000€

Pressupost total: 200.000€

La cerca d’una dona per la seva bestia venuda per a casar-se 

fa uns seixanta anys, revela la història de 4.000 noies joves 

venudes i oblidades per la seva nació. Aquesta pel·lícula seguirà 

a la Pembe Mentesh mentre aprofundeix en el passat i investiga 

com, quan, a qui i a quin preu es va vendre la seva bestia Fetine 

Memish.

A més a més dels pitchings de projectes documentals, el 
Medimed també va oferir la Docs Gallery, un espai on es 
podien visionar documentals per a adquisicions. Entre 
aquests documentals finalitzats buscant comprador, 
també es trobaven documentals amb suport MEDIA. 
Us convidem a que descobriu més sobre ells a la MFDB. 
MEDIA Antena Catalunya hi va ser present, a més a més, 
amb un estand amb informació del programa i també 
amb l’organització d’una taula rodona sobre Noves vies de 
finançament i distribució del documental. En parlem més 
extensament en aquesta mateixa revista.

MEDIMED 
2012
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LA SETMANA DE LA FILM 
I MEDIA LITERACY A 
BARCELONA
L’OETI organitza el XVI Festival Internacional de 
l’Audiovisual de Barcelona, el XVI Fòrum Mundial 
de la TV Infantil i les XII Jornades de l’Observatori

L’alfabetització audiovisual és un 
dels objectius del programa MEDIA 
de la Unió Europea. En motiu 
de la celebració d’aquests tres 
esdeveniments a Catalunya, parlem 
amb la Cristina Tresserres, directora 
de l’Oeti, perquè ens els expliqui de 
primera mà.

Què és el FIAB? Quins són els seus 
objectius?
El Festival Internacional de 
l’Audiovisual de Barcelona (FIAB), 
creat el 1997, és un festival que té 
com objectiu que la infància tingui 
criteri audiovisual i que les pantalles 
que els envolten, a més d’entretenir, 
informin i eduquin. En aquest sentit, 
el FIAB és una finestra des d’on 
mostrar i fomentar l’alfabetització 
audiovisual i la producció 
audiovisual amb valors democràtics 
i socialment positius. Constitueix 
un esdeveniment de caràcter 
internacional on es projecten 
audiovisuals d’arreu del món, molts 
d’ells produccions inèdites.
Va dirigit principalment als nens, 
nenes i joves que assisteixen amb les 
seves escoles i els professionals del 
cinema i l’audiovisual en general. El 
FIAB és de fet, un punt de trobada 
entre el món de l’educació i el món 
de l’audiovisual.

En el marc del FIAB, es celebren 
cada any, com a activitats 
complementàries i paral·leles, el 
Fòrum Mundial de la TV Infantil 
i les Jornades de l’Observatori. 
Amb el mateix objectiu que el 
festival, tots dos esdeveniments 
ofereixen un espai de reflexió 
orientat al sector professional 
del cinema i l’audiovisual, però 
també per a professors, pedagogs, 
joves estudiants de comunicació... 
Són espais multidisciplinars 
que pretenen oferir, de la mà 
d’experts de tot el món, un punt 
de trobada més reflexiu, on es 
mostren experiències, estudis, es 
comparteixen propostes i s’exposen 
amb la finalitat de posar de 
manifest la importància del món de 
l’audiovisual i el món de l’educació 
en la nostra societat i la necessitat 
que interactuïn per tal de crear 
projectes comuns i aprofitar el gran 
potencial que tenen els audiovisuals 

Barcelona,
DEL 13 aL 16 de novembre.
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com a transmisors de coneixement i 
de valors, especialment els dirigits a 
la infància.

Quines novetats presenta aquesta 
edició?
Enguany el Festival Internacional 
de l’Audiovisual de Barcelona (FIAB) 
celebra la seva XVI edició, del 13 al 
16 de novembre al CaixaForum a 
Barcelona, amb un programa molt 
atractiu.
Per una banda, com a novetat, a 
la Cerimònia d’Inaguració es porta 
la infància al cinema. Serà el dia 12 
de novembre a les 10h del matí al 
Cinema de Comedia de Barcelona, 
amb la projecció de la pel·lícula Les 
aventures de Tadeo Jones i l’assistència 
de nens i nenes amb les seves 
escoles, que també treballaran 
l’audiovisual a l’aula.
L’edició d’enguany, comptarà, a 
més de fantàstiques produccions 
audiovisuals d’arreu del món i de 
casa nostra, moltes d’ells fetes pels 
propis infants, amb una atractiva 

selecció de pel·lícules 
de recent estrena, dins 
l’àrea professional 
del Festival, gràcies 
a la col·laboració 
d’institucions i 
organitzacions que 
des de fa anys fan 
possible la nostra 
tasca. Com a 
novetat, cal destacar 
la importantíssima 
col·laboració 
de TV3 i de les 
productores Filmax, 
Digital Dreams, 
Canónigo Films i 
Ikiru Films entre 
d’altres. Estem 
especialment 

satisfets, en 
aquesta edició, de convertir 

el nostre festival en un punt de 
trobada necessari entre el món dels 
audiovisuals i de l’educació, on els 
principals actors i protagonistes 
hi participen de forma activa i es 
relacionen entre ells.
Enguany, a més, estretem els 
llaços amb rellevants festivals 
internacionals, plataformes també 
de l’alfabetització audiovisual i les 

produccions amb valors, participant 
com a membres dels seus jurats i 
establint convenis de col·laboració. 
És el cas del Festival Divercine de 
Sudamèrica i el Festival Plural Plus 
dels EUA, dels quals en recollim una 
mostra.
Estrenem també una estreta 
col·laboració amb MEDIA Antena 
Catalunya, inestimable ajut que 
ha enfortit totes les activitats 
relacionades amb el festival i ha 
ajudat especialment a què enguany 
el Fòrum Mundial de la TV Infantil 
i les Jornades de l’Observatori , 
s’emmarquin dins les activitats 
MEDIA, fomentant l’alfabetització 
audiovisual i comptant amb ponents 
d’arreu d’Europa. Sota el títol 
Valors, Tecnologies i Generacions 
i Les Cultures Pedagògiques de la 
Comunicació, els dotze ponents 
d’enguany convertiran Barcelona, 
des de l’Aula Europa i gràcies a la 
representació a Barcelona de la 
Comissió Europea i el Parlament 
Europeu, en una finestra des d’on 
reflexionar sobre la necessària 
interrelació entre l’educació i els 
audiovisuals. Totes les novetats i el 
balanç del les activitats d’enguany 
seran posades en comú en la 

Mostra OETI FIAB 2012
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Cerimònia de Cloenda, al Saló 
de Cròniques de l’Ajuntament de 
Barcelona, el dia 20 de novembre 
a les 16h. És un acte d’entrega dels 
premis del FIAB i de conclusions, 
alhora que un nou impuls per a seguir 
fent créixer l’OETI.

Quines produccions es podran 
veure?
Tindrem produccions audiovisuals 
de més d’una quinzena de països. 
Algunes són peces inèdites al nostre 
país, altres premiades, com és el cas 
de The Gruffalo nominada als Oscars. 
Comptem amb audiovisuals curts 
i també amb llargmetratges. Cal 
destacar produccions com Floquet 

de Neu (nominada als Premis Gaudi 
2012), Papa, sóc una Zombi (1r premi 
Enfants Terribles al FIC de Gijon) i 
De mayor quiero ser soldado (menció 
especial Occam-CICT Unesco), que 
ompliran les sessions de tarda del 
Festival. Es pot consultar el detall del 
programa i veure una mostra dels 
audiovisuals sel·leccionats a la web 
de l’OETI.

MEDIA ANTENA CATALUNYA AMB EL FIAB
MEDIA Antena Catalunya participa amb l’OETI en l’organització de 
les taules rodones del Fòrum Mundial de la TV Infantil 2012 i de les 
Jornades de l’Observatori 2012.

Lloc: Aula Europa, seu de les institucions europees a Barcelona.
Passeig de Gràcia 90, Barcelona.
Entrada lliure. Confirmar assistència a info@oeti.org

FÒRUM MUNDIAL DE LA TV INFANTIL 2012

VALORS, TECNOLOGIA I GENERACIONS

15 de novembre, 12:00-14:00h 

º  Innovació i bones pràctiques en audiovisuals educatius 
a Europa. 
Amb Paul Maner, Simply Music. Guanyador dels Premis 
Medea 2011 de la Unió Europea.

º   La transformació de la televisió, els seus contextos i la 
seva qualitat.  
Amb Eva Pujadas, Universitat Pompeu Fabra.

º  Documentals i educació. Amb Carme Verdaguer. 
Crocodox.

15 de novembre, 18:30h 
º   Ciberètica. TIC i canvi de valors.

Amb Josep-Lluís Micó. Observatori de Valors ESADE.
º   eBooks i aplicacions per ajudar els nens a entendre el 

món. 
Amb Marga M. Garriga, Sanoen.

º   Audiovisuals com a eina integradora al món.
Amb Chris Schuepp, One Minutes Junior, UNICEF 
Alemanya.

JORNADES DE L’OBSERVATORI 2012

LES CULTURES PEDAGÒGIQUES DE LA COMUNICACIÓ

16 de novembre, 9:30h a 14h

Corpus teòric
º  Audiovisuals i pedagogia a Europa. Amb Maria Badia, 

Diputada al Parlament Europeu.
º  Educació en cinema a Europa. Amb Mark Reid, British 

Film Institute.
º   Noves aplicacions pedagògiques dels audiovisuals. 

Amb Xavi Martorell, projecte Educlip.

Corpus pràctic
º   Experiències cinema i pedagogia. Amb Felipe 

Rodríguez, Tribu 2.0
º   L’Audiovisual com a eina interdisciplinària a l’escola. 

Amb Xavier Biel, Fonamentum.
º  Els nens com a productors audiovisuals, el making of. 

Amb Jacqueline Sánchez Carrero, Taller Telekids.
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MARTA ANDREU ENS 
ACOSTA L’EXPERIÈNCIA A 
L’EMERGING PRODUCERS 
DEL FESTIVAL DE 
DOCUMENTAL DE JILHAVA

Gràcies a un acord de MEDIA 
Antena Catalunya amb el Jihava 
International Documentary 
Film Festival (25-28 octubre, 
República Txeca), la Marta 
Andreu, productora catalana 
d’Estudi Playtime, va poder 
assistir becada a la trobada 
Emerging Producers. 
L’Emerging Producers és un nou 
projecte que busca donar suport 
als productors europeus de 
documentals. Durant 4 dies es 
va oferir a 18 joves productors 
amb talent, provinents de 
països europeus, informació 
de primera mà sobre l’àmbit 
audiovisual i específicament 
sobre coproducció europea, 
i van ser presentats davant la 
indústria internacional. L’EP 
està organitzat pel Jihlava 
International Documentary Film 
Festival en col·laboració amb 
16 oficines MEDIA. Per tal de 
conèixer de primera mà quina 
ha estat l’experiència, hem 
parlat amb la Marta Andreu 
sobre l’esdeveniment.

En què ha consistit l’esdeveniment 
de l’Emerging Producers? Quines 
activitats heu realitzat?
L’Emerging Producers a Jihlava ha 
consistit en una trobada entre 18 
productors d’arreu d’Europa, provinents 

de 18 països diferents, amb especial 
atenció a una representació equilibrada 
entre Europa de l’est i de l’oest.
Al llarg dels quatre dies que hem 
estat concentrats, hem compartit 
les formes de treball de cadascú així 
com la visió (els desitjos i els límits 
que l’atravessen) que tenim de la 
tasca que desenvolupem com a 
productors de cinema documental. 
La presa de contacte va consistir 
en la presentació de cadascú de 
nosaltres, mostrant fragments 
de les pel·lícules ja produïdes així 
com compartint projectes en 
desenvolupament.
A partir d’aquí, les sessions de treball 
es van centrar en la discussió, en 
grups més reduïts, al voltant de 
tres preguntes centrals que van 
sorgir de les inquietuds mostrades 
ja a la primera sessió: la relació 
que establim com a productors 
amb el procés creatiu (el lloc que 
hi ocupem), les possibilitats de 
futur en un àmbit de producció 
(i en termes més generals, social, 
polític i econòmic) i, finalment, la 
qüestió de la identitat, concepte 
que es va perfilar rellevant donat 
que les diferents procedències 
s’han revelat portadores també de 
formes de ser, d’experiències, de 
processos i preocupacions que van 
més enllà de les individualitats, 
representant una realitat concreta, 

en la qual cadascú s’inscriu.  
Per tancar aquest procés es va 
realitzar una presentació pública 
de cadascú de nosaltres amb torn 
de preguntes obertes. A la sala 
es trobaven representants de 
festivals i mercats internacionals, 
productors de diferents països, 
cineastes i estudiants.
Altres activitats que es van realitzar 
passen per la idea de trobada, 
especialment amb productors com 
Heino Deckert per analitzar des 
del punt de vista de la producció 
pel·lícules produïdes per ells, com 
en el cas de Deckert, Vivan las 
Antípodas, darrer documental de 
Viktor Kossakovski o la ficció In the 
Fog de Loznitsa, que va guanyar el 
Fipresci a Cannes 2012.

Què en destacaries?
Ha estat una bona experiència per 
detectar que no tots parlem del 
mateix quan parlem de producció o 
de documental. Ara bé, la voluntat 
de trobar la manera de resituar la 
pròpia feina, tot emmirallant-se 
els uns en els altres, qüestionant 
els conceptes que l’atravessen i 
que basculen entre el cinema i una 
idea d’indústria i l’oportunitat de 
compartir-ho, posant-ho en crisi, ha 
constatat l’existència de posicions 
radicalment oposades però també 
ressonàncies: en resten algunes 
paraules que expressen inquietuds 
comuns, no només entorn a la 
producció com a activitat sinó al 
documental com a cinema. En 
aquest sentit, destacaria aquells 
moments en què la reflexió 
dominava l’escena, és a dir, aquelles 
instàncies que permetien mirar la 
nostra feina, fent circular la pregunta 
de la necessitat (o no) de produir i 
com fer-ho de forma apropiada. 

En què t’ajudarà aquesta 
formació/networking en el 
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projecte que estaves fent? I més 
endavant?
La meva intenció a l’anar a Jihlava no 
va estar mai lligada (tampoc no era 
l’objectiu proposat per l’organització) 
a la consecució de vies de producció 
(o coproducció) per un projecte en 
concret. L’esperit de la trobada ens 
dirigia més a una reflexió conjunta 
entorn la producció de documental. 
Ara bé, l’exposició a les activitats, 
a la concentració a qüestions que 
no són tant evidents o que es 
veuen fragilitzades pel sol fet de 
ser posades en comú, ha provocat 
replantejaments no només a un 
nivell general sinó també pel que fa 
als projectes que actualment estan 
en desenvolupament a Playtime. 
Així, l’intercanvi d’idees, el pensar 
en veu alta han provocat de forma 
immediata una certa reescriptura del 
projecte, no en termes d’indústria 
sinó en relació a les qüestions que 
he apuntat anteriorment, totes elles 
conduint a la definició del lloc davant 
i dins del projecte. No es tracta 
doncs només de respondre de forma 
general al perquè produir, sinó que 
es va fer molt evident la necessitat 
de materialitzar-la en una pregunta 
més concreta: per què produir cada 
un dels projectes que desitgem veure 
realitzats, fer visibles i compartir en 
cada moment.

Què et va dur a interessar-te per 
l’Emerging Producers, i per la beca 
de MEDIA Antena Catalunya?
Des de fa dos anys sóc consultora 
de documentals espanyols, 
llatinoamericans i portuguesos pel 
festival Visions du Réel (Nyon-Suïssa) 
i a la darrera edició vaig desenvolupar 
també la tasca de moderadora de les 
sessions dedicades als documentals 
en procés de muntatge. Allà vaig 
conèixer a la Marketa Cisarova, 
encarregada d’engegar aquesta 
primera edició d’Emerging Producers, 

qui em va explicar el projecte. Per 
altra banda, un dels tutors de la 
trobada, Paolo Benzi, productor italià, 
és un amic proper amb qui portem 
uns anys immersos en la tasca de 
repensar el lloc des del qual produir. 
Ell em va proposar de formar part del 
grup per tal de representar aquesta 
línia de pensament que compartim. 
És així que em vaig animar a 
presentar la sol·licitud per tal de 
participar en l’experiència. Aquesta 
trobada havia de significar, per mi, 
una continuïtat en aquesta recerca 
d’un nou replantejament de la 
producció i creació documental 
per apropar-les a una situació 
canviant tant econòmica, com 
tecnològica, com pel que fa al nou 
estatut de l’espectador. En aquest 
cas aportava a més una especificitat 
que la feia una situació  especialment 
atractiva: la diversitat d’orígens dels 
participants.

Com valores l’experiència?
La veritat és que l’experiència ha 
esta intensa, dura, però alhora 
absolutament rellevant. Intensa 
en quant a la seva concentració. 
La trobada de diferents punts de 
vista no es limita només a veure 
les coses de manera diferent, 
sempre enriquidor, sinó que no tots 
compartíem el mateix llenguatge ni 
teníem les mateixes expectatives 
vers l’experiència. Afinar les cordes 
en pocs dies i entre tantes persones 
ha estat un repte gran, així com 
trobar l’equilibri adequat entre el 
coneixement pràctic i la reflexió, 
entre la idea d’indústria i el desig de 
cinema. 

Potser una de les llavors de la 
indefinició confosa d’aquesta primera 
edició, entre la demanda d’un 
aprenentatge pràctic d’un sistema 
assumit com inamovible (i no només 
no ho és, sinó que està patint) i la 
possibilitat de reinvenció ha vingut 
donada per la pròpia denominació 
dels convocats: productors emergents. 
Si entenem, com es podria 
entendre, aquest emergent com els 
nous productors amb talent, al meu 
entendre anirem malfixats, ja que 
l’experiència quedaria tancada en la 
idea d’una transmissió que avui es 
vol dèbil (és l’ofici del productor tal i 
com s’ha entès fins ara sostenible?). 
Si l’entenem, per contra, com una 
trobada on el que vol emergir és 
la possibilitat d’una altra manera 
de fer que neixi, sobretot, de la 
reflexió entorn allò que realment 
fem (el cinema en relació a la 
seva pròpia tradició possibilitats 
creatives, responsabilitat sensible 
enfront al món que habitem i 
representem, i al seu compromís 
amb l’espectador), aleshores és una 
experiència no només necessària 
sinó força esperançadora. Trobades 
com aquestes s’erigeixen com una 
de les vies possibles cap a l’embrió 
d’una reinvenció que haurà de 
permetre, en un entorn que es 
remou, reencaixar adequadament 
els processos de producció per tal 
de poder seguir trobant la forma 
justa a allò que volem dir avui amb 
un cinema que, com a tal i per 
definició –si ho fem bé, haurà de 
perviure.  
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SERVEIS PER ALS

PROFESSIONALS 
CATALANS

Borràs, director de l’ICEC, i Helena Moreno, directora de 
MEDIA Antena Catalunya.

Entre els materials que es van entregar als assistents, 
es van incloure a més a més documentació i informes 
d’interès pels productors i distribuïdors catalans.

Vam comptar amb l’assistència de gairebé 150 
professionals de l’audiovisual català que, a l’omplir una 
enquesta que s’entregava a la sortida, van qualificar les 
jornades de molt útils i interessants en la seva majoria, a 
més a més de considerar que cal continuar treballant per 
a la celebració de jornades d’aquest tipus.

MEDIA Antena Catalunya va organitzar unes jornades 
de dos dies de durada (matí i tarda) sobre Coproducció a 
Europa i Distribució Digital. Els continguts, que formaven 
part de dos cursos d’alt nivell formatiu per a professionals 
de l’audiovisual del prestigiós Erich Pommer Institut, van 
ser coordinats per aquest centre. L’objectiu era que els 
professionals catalans coneguessin més en profunditat 
temes legals, financers i de distribució al voltant de les 
coproduccions amb altres països europeus. 

Les jornades es van celebrar els dies 27 i 28 de setembre, 
a l’Auditori del Campus de Comunicació de la Universitat 
Pompeu Fabra. 

Entre els ponents, vam poder comptar amb Bernie 
Stampfer, assessor financer de l’àmbit cinematogràfic; 
Wolfgang Bhrem, advocat especialitzat en coproduccions 
europees; Steffen Reuter, productor executiu de la 
nominada a l’Oscar In Darkness; i Wendy Bernfeld, 
assessora en temes de distribució digital; a més a més 
de la benvinguda a les jornades per part de Gorka Knörr 

Durant aquesta tardor, MEDIA Antena Catalunya ha ofert un seguit de jornades i taules 
rodones com activitats formatives per als professionals catalans, per tal que puguin presentar 
millors projectes de cara als ajuts MEDIA. 

Barcelona, 27 i 28 de setembre 2012
Auditori Campus Comunicació UPF

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

www.facebook.com/MEDIACatalunya
www.twitter.com/MEDIACatalunya
www.youtube.com/antenamediacat   

ANTENA CATALUNYAJORNADES DE
CoproduCCió
a Europa
i distribuCió  digital
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En el marc del 45è Festival Internacional de Cinema 
Fantàstic de Catalunya Sitges 2012, MEDIA Antena 
Catalunya va organitzar la jornada Vies de finançament 
de projectes interactius i crossmèdia a la qual hi van 
assistir una cinquantena de professionals de l’audiovisual 
català. Va ser el divendres dia 5, a l’Hotel Melià de Sitges, 
i vam poder comptar amb la presència de Domenico 
Laporta (Wallimage), Thierry Baujard (Peaceful Fish), la 
productora catalana Kotoc i amb Jean-Baptiste Dumont, 
part de l’equip de producció de la primera sèrie europea 
crossmèdia, The Spiral. Helena Moreno, directora 
de l’Antena, va participar en la jornada fent una breu 
introducció sobre com presentar una sol·licitud als ajuts 
MEDIA al desenvolupament de projectes interactius. 

 
Recordeu que els terminis per les sol·licituds dels ajuts 
MEDIA a obres interactives (convocatòria 32/2012) 
finalitzen el 23 de novembre de 2012 i el 12 d’abril del 
2013.  Trobareu més informació al nostre web.

En el marc del 13è Medimed, el mercat de documentals 
de l’Euromediterrània, MEDIA Antena Catalunya va voler 
també organitzar en col·laboració amb el mercat una 
sessió dedicada específicament a documentals. En aquest 
sentit, es va preparar una taula rodona per parlar de noves 
vies de finançament i distribució dels documentals. Es 
va comptar amb la presència de Claire Aguilar (ITVS), 
Morrie Washawski (assessor i guionista), Charlie Phillips 
(MeetMarket Sheffield Doc/Fest), Kathryn Bonnici (Java 
Films) i Madeleine Robert (Doc Corner, Marché du Film) 
com a ponents, a més a més de la participació de més de 
cinquanta professionals de l’àrea del documental que van 
poder debatre amb els convidats.

Aquest novembre, MEDIA Antena Catalunya col·laborarà 
amb la XVI Setmana de les Pantalles Sanes, una iniciativa 
de l’OETI. Durant la resta de la tardor i tot l’hivern, l’Antena 
seguirà sent activa en els principals esdeveniments 
catalans relacionats amb l’audiovisual, i compromesa amb 
la formació dels nostres professionals. Per assabentar-vos 
puntualment de les properes activitats, podeu subscriure’us 
als nostres butlletins electrònics.

Sitges, 5 d’octubre 2012. Sala Tramuntana de l’Hotel Melià Sitges
media_antena.cultura@gencat.cat 
www.antenamediacat.eu

www.facebook.com/MEDIACatalunya
www.twitter.com/MEDIACatalunya
www.youtube.com/antenamediacat   

ANTENA CATALUNYAJORNADA
Vies de finançament de

projectes
interact ius 

i crossmedia
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Els resultats de les convocatòries 21/2011 i 22/2011 de suport al desenvolupament del programa 
MEDIA han estat tot un èxit per a les productores catalanes, que rebran 380.000€. Les productores 
catalanes beneficàries suposen un 75% de les productores que rebran l’ajut a tota Espanya; amb un 
79% de la inversió del programa MEDIA a l’Estat espanyol. Aquests han estat els projectes catalans 
seleccionats:

380.000€
pel Desenvolupament de 
projectes catalans

GRAN ÈXIT DE LES 
PRODUCTORES CATALANES  
EN LA CONVOCATÒRIA DE 
DESENVOLUPAMENT

TOMAVISTAS
Ajut MEDIA al Desenvolupament, Single Project: 

50.000€

Rudy, the Cloud Boy 
Directora: Mercedes Marro

Guió: Santi Anaya, Llorenç Espanyol

Gènere: Animació, comèdia, aventures

El Rudy és un noi de 8 anys intel·ligent, decidit i 

espontani, qui es troba un saltador màgic i divertit que 

el durà volant pels núbols a una ciutat anomenada  

@tmosphere, habitada per tot tipus d’éssers estranys.

periodística posa al descobert gradualment la seva 

història anònima, resol el cas i retorna a l’Óscar la seva 

llibertat perduda.

NANOUK FILMS 
Ajut MEDIA al Desenvolupament, Single Project: 

24.947 €

La Fin du Monde 
Director: Ventura Durall

Guió: Ventura Durall, Sergi Cameron, Salvador Sunyer

Gènere: documental

El 21 de desembre de 2012 el món que coneixem 

acabarà, però hi ha un únic lloc a la Terra que sobreviurà 

a la catàstrofe.
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IKIRU FILMS 
Ajut MEDIA al Desenvolupament, Single Project: 

60.000 €

Cruijff. Total Football
Director: Edmon Roch

Guió: Rafa Russo, Oriol Jara

Gènere: ficció

Un mite en el seu propi temps, Johan Cruijff, també 

conegut com L’holandès volador, és considerat 

juntament amb Pelé i Maradona com un dels millors 

jugadors de futbol de tots els temps. No només va 

ajudar a canviar el joc en sí amb la seva visió com un 

dels pioners del Total Football, sinó que també ho va fer 

amb les seves maneres innovadores i controvertides. 

Va sobreviure a un atac de cor, a un segrest, i va lluitar 

constantment contra el poder. Cruijff: Total Football 

revela l’home darrere l’ídol, la vida fascinant d’un líder 

que no deixarà a ningú indiferent.

A més, en la convocatòria d’ajuts a paquets de projectes (2a fase) (21/2011 data límit 13/04/2012) 
s’han atorgat dos ajuts a empreses catalanes de documentals. Es tracta de Media 3.14, que rebrà 
80.000€ i Polar Star Films, que rebrà 105.110€.

Més informació aquí

REBELIÓN TERRESTRE 
Ajut MEDIA al Desenvolupament, Single Project: 

60.000 €

In the Miso Soup 
Guió: Alberto Marini

Gènere: ficció

Frank, un turista americà tibat, contracta a un guia local 

anomant Kenji per a dur-lo tuburis de prostitució de 

la vida nocturna de Tokyo. Però el comportament del 

Frank durant la primera de les tres nits que passaran 

junts és tant estrany que el Kenji sospita que el seu 

client podria ser, en realitat, l’assassí en sèrie que ronda 

pel barri. El Kenji es troba atrapat, sense voler, dins d’un 

malson. I quan intenta despertar-se d’ell, s’adona que 

està profundament implicat en els assassinats del Frank 

i, horriblement, a les mans del seu client.
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SUPORT AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES 
INDIVIDUALS (CONVOCATòRIA 31/2012) 

º  Per a projectes de ficció (mínim 50 minuts), documentals de 
creació (mínim 25 minuts) i d’animació (mínim 24 minuts) que 
tinguin per a finalitat l’explotació comercial de les obres.

º  Ajuts per projecte entre 10.000€ i 60.000€, excepte llargs 
d’animació, que podrien arribar màxim als 80.000€. Màxim 
50% - 60% despeses elegibles.

SUPORT AL DESENVOLUPAMENT DE PAQUETS DE 
PROJECTES (CONVOCATòRIA 31/2012) 

º  Dos tipus: Slate Funding i Slate Funding 2nd Stage.
º  Paquets de 3 a 5 projectes, amb els mateixos criteris de 

gènere que a Single Projec
º  Ajut per projecte entre 70.000€ i 190.000€

SUPORT AL DESENVOLUPAMENT D’OBRES INTERACTIVES 
(CONVOCATòRIA 32/2012) 

º  Continguts digitals que presentin una interactivitat 
substancial, originalitat, creativitat i innovació davant d’altres 
obres existents, amb un potencial comercial europeu. 
Obres interactives específicament desenvolupades per 
complementar una obra audiovisual (animació, documental 
creatiu o ficció)

º  Ajut per projecte de màxim 150.000€

Ja s’han publicat les noves convocatòries MEDIA 
de suport al desenvolupament de projectes 
(individuals o per paquets) i d’obres interactives. 

PROPERES 
CONVOCATÒRIES 
MEDIA D’AJUT AL 
DESENVOLUPAMENT

TERMINIS DE SOL·LICITUD
• Fins el 23 de novembre del 2013
• Fins el 12 d’abril del 2014

Podeu trobar tota la informació i formularis, juntament amb 
traduccions al català dels materials més importants 
al nostre web.

Durant la jornada que vam celebrara a Sitges 
sobre Vies de finançament de projectes interactius 
i crossmèdia el darrer 5 d’octubre, vam tenir 
l’oportunitat de conèixer el cas de The Spiral, la 
primera sèrie crossmèdia de coproducció europea. 
El cas de The Spiral és especialment interessant, 
tant pel seu caràcter innovador, com per la qualitat 
del projecte i el fet que es tracta d’una coproducció 
europea de 6 països, amb emissió simultània a 8. El 
projecte, a més a més, va comptar amb suport del 
programa MEDIA de la Unió Europea.
En parlem amb el seu productor executiu, Peter De 
Maegd, per saber-ne més detalls.

Què és The Spiral?
The Spiral és una sèrie televisiva i un joc social 
online. La història comença quan sis peces d’art 
importants són robades, en el que es considera 
un dels robatoris més grans de tota la història. 
L’audiència és convidada a unir-se a la cerca de les 
pintures desaparegudes a www.thespiral.eu, havent 

THE 
SPIRAL:
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de resoldre reptes i descobrint pistes 
que els duran a les obres amagades. 
El seu esforç col·laboratiu resultarà en 
la creació d’una de les obres d’art més 
valuoses a nivell mundial: un projecte 
anomenat en codi  The Spiral.
Aquesta obra artística col·laborativa 
es va mostrar per primera vegada 
al Parlament Europeu, el 28 de 
setembre. L’esdeveniment, en viu, 
va ser la culminació de tota la línia 
narrativa creada tant a la televisió 
com a l’online, esborrant les línies 
entre la realitat i la ficció.

Quan i on va néixer el projecte?
SVT (Christian Wikander) i VRT (Stef 
Wouters) van prendre la iniciativa a 
mitjans del 2008 per organitzar una 
pluja d’idees i obtenir un pitch d’una 

història que fos alhora paneuropea 
i participativa. NRK i YLE també hi 
estaven presents.
Les televisions van enviar el pitch i 
una primera versió en brut de la idea. 
L’escenari i l’arquitectura de la història 
la vam desenvolupar nosaltres 
(Caviar Films) en estreta col·laboració 
amb les televisions. Al principi, les 
televisions tenien un productor 
creatiu, però durant el darrer any, 
l’equip creatiu va ser, sobretot, el 
director Hans Herbots, el guionista 
Ben Zlotucha i jo mateix. El diàleg 
constant entre tots els partners va 
resultar en una gran confiança mútua, 
fet que va ser l’ingredient essencial 
per crear una obra col·laborativa tan 
complexa.

Quina va ser la vostra estratègia de 
finançament i de distribució?
Vam aplicar l’estratègia de 
coproducció estàndard per a 
televisions. A mida que vam anar 
avançant, poc a poc però de forma 
ferma, vam descobrir que les 
televisions i els productors televisius 
no tenen la mateixa dinàmica que en 
el cinema. Resulta que The Spiral no 
només era innovadora en la manera 
en la qual s’explicava la història, 
sinó també en la manera en la qual 
es va finançar. L’estratègia bàsica va 
ser aconseguir una televisió local i 
després buscar més fons per cinema i 
televisió. Això va funcionar a Bèlgica, 
els Països Baixos i Alemanya; però no 
als països escandinaus.

Actors principals de The Spiral
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Aquesta va ser l’estructura de 
finançament per països:
Bèlgica va ser el coproductor 
majoritari, amb un 55% de la inversió. 
El seguia els Països Baixos, amb un 
11%; Suècia i Noruega, amb un 6% 
cadascun;  Alemanya, amb un 5%; 
Dinamarca, amb un 4%; Finlàndia, 
amb un 3% i les aportacions del 
programa MEDIA de la Unió 
Europea, que van suposar un 9% del 
pressupost.
A nivell de fonts de finançament, 
el 32% van ser ajuts, el 34% fonts 
derivats de la coproducció, el 26% 
provenia del Tax Shelter, el 4% de 
prevendes i un altre 4% d’inversió 
pròpia. El pressupost total aproximat 
va ser de 6 milions d’euros.
Els resultats d’audiència van ser d’un 
acumulat d’un milió d’espectadors 
per episodi, més 100.000 seguidors 
al joc online. Vam dividir el projecte 
entre els espectadors que seguien 
només la sèrie televisiva, i els diferents 
nivells d’implicació en The Spiral a 

partir d’aquí (cerques, visites úniques 
al web, perfils creats, pujada de 
continguts,...)

Ara que The Spiral ja “ha succeït”, 
com et sents? Què en treus 
d’aquesta experiència?
Em sento molt satisfet i content. 
No oblidem que The Spiral ha estat 
un gran experiment; el dia abans de 
llançar-ho simplement no sabíem si 
tot el joc i la integració amb la sèrie 
televisiva funcionaria. Finalment, 
va ser així. Per a mi, el fet essencial 
va ser que el model teòric sobre 
el qual vam construir el projecte, 
va funcionar a la pràctica. Aquest 
va ser de fet, el cas. Però això no 
és més que millores basades en 
l’experiència. La clau és que tenim 
la capa d’uns fonaments molt sòlids 
sobre els quals podem continuar 
construint.

Esteu pensant en exportar 
l’experiència de The Spiral a 

d’altres països? I si és així, com 
penseu fer que el projecte pugui 
viatjar bé? Cada país podrà tenir 
l’oportunitat de gaudir la mateixa 
experiència crossmèdia?
Tenim un agent de vendes 
internacionals molt potent: 
eOne. Ells treballen també amb 
The Walking Dead, Hell on Wheel... 
Venen sèries com productes 
individuals i també juntament 
amb un joc que es pot adequar 
fàcilment a l’audiència d’altres 
països, i jugar-hi de nou. També 
és possible produir un format 
com The Spiral, amb peces d’art 
robades als Estats Units, o per 
què no, arreu de Llatinoamèrica, o 
Xina? Estem buscant oportunitats, 
però ara mateix tot es troba 
encara en una etapa molt 
primerenca.
Podeu trobar més informació 
sobre el projecte a la web 
explicativa i a la web del joc 
online.

Tràiler oficial de la sèrie The Spiral. Esdeveniment en viu.
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QUÈ CAL SABER 
PER SUPERVISAR LA 
POSTPRODUCCIÓ EN UNA 
COPRODUCCIÓ EUROPEA?
La Marta Ramírez, d’Oberon Cinematográfica, va ser seleccionada 
per a participar com a supervisora de postproducció a l’EP2C 
postproduction workshop. Aquest seminari amb suport del 
programa MEDIA, que es va celebrar del 12 al 17 d’octubre a 
Colònia, va comptar amb la participació de 14 productors i 8 
supervisors de postproducció de tota europa. L’EP2C està dissenyat 
específicament per a productors amb experiència en els seus països 
que vulguin expandir els seus horitzons per a coproduir a nivell 
europeu. L’objectiu és proporcionar informació financera, artística i 
tècnica per a equips de prosptorucció que es trobin davant la gestió 
d’una coproducció europea. Hem parlat amb la Marta Ramírez per 
tal que ens expliqués com ha estat l’experiència.

Podries explicar-nos la teva trajectòria 
professional i la feina que fas a Oberon?
He desenvolupat la meva trajectòria 
professional principalment a productores 
audiovisuals, sobretot a Oberon, on 
treballo com a supervisora i coordinadora 
de producció i postproducció. 

Per què et va cridar l’atenció aquest 
curs?
Perquè no hi ha gaires cursos per a 
supervisors de postproducció, n’hi ha 
d’edició, de so, de legislació, però cursos 
que tractin tots els aspectes des del punt 
de vista del supervisor de postproducció 
no se n’acostumen a fer.  

I com ha estat l’experiència?
A nivell de continguts, hem vist tots els 
aspectes que envolten la postproducció 
d’una pel·lícula: els workflows de treball, 
la postproducció digital, la postproducció 
de so, d’efectes especials, els aspectes 
legals, els deliveries, etc. 

L’EP2C és un workshop que combina 
tant sessions de teoria (conferències 
impartides per diferents professionals 
de cada matèria) com de pràctica en 
grups, ja que a més de supervisors de 
postproducció hi ha productors que 
van amb un projecte sobre el que es 
treballa en les sessions pràctiques en 
grup. 

Has pogut generar contactes, 
a partir de les oportunitats de 
networking que oferia el seminari?
Ha estat molt interessant la 
quantitat i varietat de gent que hi 
havia. El curs té el recolzament 
de MEDIA i MEDIA MUNDUS, per 
tant hi havia gent de tot el món. 
Els contactes són molt interessants 
de cara al desenvolupament 
de projectes, oportunitats de 
coproducció i de col·laboració en el 
futur. 

I quina valoració final en fas? Com 
t’ajudarà el que has extret d’aquest 
curs en la teva feina diària i en la 
teva trajectòria professional?
La valoració és molt positiva i crec 
que a més dels coneixements 
adquirits, que m’han ajudat a 
actualitzar i desenvolupar diversos 
aspectes de la postproducció 
que em seran útils a feina que 
desenvolupo a Oberon, és 
també molt important la xarxa 
de contactes obtinguts per les 
oportunitats que ens pot brindar 
en els futurs projectes i per haver 
pogut veure com treballen la 
postproducció en diferents països. 

Més informació sobre el curs.
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SESSIONS DE 
DESENVOLUPAMENT DE 
CONTINGUTS 
DE FICCIÓ I 
ANIMACIÓ
Els darrers 17, 18 i 19 de setembre 
MEDIA Antena Catalunya va organitzar 
unes sessions de desenvolupament 
de continguts de ficció i animació, en 
col·laboració amb Sources2. Les sessions 
van comptar  amb la participació de 
l’assessor de Sources2, Miguel Machalsky.

MEDIA Antena va obrir la convocatòria per participar-hi 
abans de l’estiu, i les productores van poder enviar les seves 
candidatures fins l’agost. Els projectes seleccionats per a 
participar en les sessions van ser:
- Jano, de Kotoc.
- Nice People, de Castro Producciones.
- Atopia, d’Inicia Films
- Estado de fuga, de Rec Videoproduccions
- El Faro, de Zentropa Spain
- Monsteroids, de Sweatbox
- Vierna, de Biribip

Biribip Castropc

18



Iniciafilms Sweatbox

RecVideoproducciones

ZentropaSpain

Kotoc

L’expert va rebre cada equip amb la intenció d’ajudar-
los a millorar el contingut i el desenvolupament dels 
seus projectes de ficció i animació respectius, així com 
donar-los un punt de vista nou sobre el projecte. Un 
cop finalitzades les sessions, es va realitzar una petita 
enquesta als participants per tal de valorar l’activitat.
Tant les enquestes com les impressions recollides al 
finalitzar les sessions indiquen que l’experiència ha 
estat molt profitosa pels projectes i les productores 
participants, que tornarien a repetir-la i que consideren 
que els ha ajudat en el seu procés de desenvolupament. 
Els participants suggereixen que també es realitzin 
sessions d’assessorament en d’altres àrees. Cal destacar 
l’alta valoració que han realitzat tots els participants tant 
de l’assessor de Sources2, Miguel Machalsky, com de 
l’organització i la iniciativa de MEDIA Antena Catalunya.
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MEDIA 
ANTENA 
CATALUNYA A
youtube.com/antenamediacat

AL NOSTRE CANAL DE YOUTUBE HI PODREU TROBAR UNA 
VINTENA DE VíDEOS RELACIONATS AMB LES ACTIVITATS DE 
MEDIA ANTENA CATALUNYA. PER EXEMPLE, RECENTMENT 
HEM POSAT A LA VOSTRA DISPOSICIÓ ELS VíDEOS DE LES 
SESSIONS “VIES DE FINANçAMENT DE PROJECTES INTERACTIUS I 
CROSSMÈDIA” QUE VAM CELEBRAR EL 5 D’OCTUBRE AL FESTIVAL 
DE SITGES, I TAMBé LA SESSIÓ “NOVES VIES DE FINANçAMENT 
I DISTRIBUCIÓ DELS DOCUMENTALS”, CELEBRADA EL 13 
D’OCTUBRE EN EL MARC DEL MEDIMED 2012.



e cat
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VIES DE FINANçAMENT DE PROJECTES 

INTERACTIUS I CROSSMÈDIA

NOVES VIES DE 
FINANçAMENT I 
DISTRIBUCIÓ DEL 
DOCUMENTAL

1. Helena Moreno, directora de MEDIA Antena Catalunya, 
dóna la benvinguda i explica els punts claus de l’ajut MEDIA 
al desenvolupament d’obres interactives:

3. Freddy Córdoba i David Diéguez presenten els projectes 
crossmèdia de la seva productora, Kotoc. Cas d’estudi d’una 
empresa catalana.

2. Domenico Laporta, de Wallimage, i Thierry Baujard, de 
Peaceful Fish, presenten les seves respectives iniciatives 
relacionades amb el finançament de projectes interactius i 
crossmèdia.

4. Jean-Baptiste Dumont presenta l’estudi del cas de la 
primera sèrie crossmèdia d’abast europeu, The Spiral.

Amb la participacíó d’Helena Moreno, directora de MEDIA 
Antena Catalunya, Claire Aguilar (ITVS), Morrie Warshawski 
(assessor de guió), Charlie Phillips (MeetMarket), Kathryn 
Bonnici (Java Films), i Madeline Robert (The Doc Corner, 
Marché du Film). 
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La productora catalana Roxbury Pictures  va rebre suport 
MEDIA i2i Audiovisual per a la producció Insensibles, 
recentment presentada a Toronto i a Sitges.  La línia 
MEDIA de suport i2i Audiovisual té com a objectiu 
facilitar l’accés de les empreses europees de producció 
al finançament concedit per institucions de crèdit, i les 
institucions financeres. Aquest suport es materialitza 
mitjançat el cofinançament d’una part de les despeses de 
les partides següents:
º  assegurances per a les produccions audiovisuals 

(Mòdul 1)
º garantia de bona fi (Mòdul 2)
º  crèdit financer per a la producció d’una obra 

audiovisual (Mòdul 3)

En la darrera convocatòria (24/2011, primera data límit), 
per exemple, MEDIA ha donat suport a 38 projectes 
amb un total de 1,36 milions d’euros invertits. A nivell de 
Catalunya, en va resultar beneficiària Roxbury Pictures, 
qui va rebre 50.000€ per a minorar les despeses 
de finançament d’Insensibles. Segons la productora, 
consideren que un dels factors clau per a resultar elegits 
ha estat que la pel·lícula és una coproducció europea 
entre França, Portugal i Espanya. Actualment, el film s’ha 
presentat a diferents festivals de caire internacional, com 
han estat Toronto o Sitges, i ha rebut bones crítiques, 
tot valorant les virtuts de la producció per ser una òpera 
prima.
A finals d’octubre es va publicar la  nova convocatòria 
MEDIA i2i Audiovisual (34/2012) que ja podeu trobar 
al nostre web. El suport es concreta entre 5.000€ i 
50.000€, amb un pressupost disponible total d’1,5 
mlions d’euros.
Per avaluar les candidatures, es tindran en compte els 
següents criteris:
º el projecte compta ja amb un ajut MEDIA al 
Desenvolupament?
º compta amb un crèdit de finançament?
º està produït per un país amb baixa capacitat 
de producció audiovisual o per un país de recent 
incorporació a la UE?
º té dimensió europea?
º compta amb un acord de coproducció?

I en cas d’empat, es tindrà en compte també el seu 
potencial de distribució internacional.
Les sol·licituds es podran enviar abans del 7 de gener, 
en el cas de projectes que hagin començat després 
de l’1 de juliol del 2012, i abans del 7 de juny, en el 
cas de projectes que hagin començat després de l’1 de 
desembre del 2012.

Roxbury rep l’ajut MEDIA 
i2i Audiovisual per a 

InsensibleS



 

enllaços
NoticiARI. http://goo.gl/5tYCo
L’Àrea de Relacions Internacionals del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya té com a objectiu 
primordial facilitar l’obtenció de recursos dels diversos 
programes internacionals per a les institucions culturals 
catalanes, i també afavorir-ne la seva internacionalització. 
Mensualment editen el NoticiARI, un servei d’informació 
que pretén difondre les notícies d’actualitat sobre recursos 
culturals en l’àmbit internacional. Posa especial èmfasi en les 
activitats desenvolupades en el marc de l’Euroregió Pirineus 
Mediterrània i en els programes europeus de subvencions per 
a projectes culturals. 

Federació Catalana de Cineclubs.
http://www.federaciocatalanacineclubs.cat/
Va néixer amb l’objectiu d’agrupar els cineclubs de Catalunya 
i altres territoris de parla catalana i potenciar el cinema com 
fet cultural, facilitant els serveis necessaris d’assessorament, 
gestió, documentació i divulgació per a estendre el moviment 
cineclubístic.

Ja està oberta la convocatòria per participar a la 
propera edició del Mecal PRO, Festival Internacional de 
Curtmetratges de Barcelona. La XV edició tindrà lloc del 4 
al 28 d’abril del 2013. Les competicions són Internacional, 
Oblíqua, Documentals i, com a novetat, la competició de 
Curts d’animació.
Les bases estan disponibles a www.shortfilmdepot.com i 
a www.festhome.com. La data límit finalitza el 15 de gener 
del 2013. Més informació aquí.

CONVOCATÒRIA OBERTA PEL MECAL PRO 2013

breus
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TWEETS
@MEDIACatalunya Estudi de l’Observatori 
Europeu de l’Audiovisual: resultats de les 

pel·lícules europees en mercats no europeus. 
goog.gl/j3oL5

@MEDIACatalunya Edició dels premis LUX. 
Pel·lícules seleccionades i projeccions a la 

Filmoteca. goo.gl/b6wkr

@MEDIACatalunya Anunciats els finalistes 
als premis MEDEA a projectes audiovisuals 

educatius goo.gl/xGSIZ #medialiteracy
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agenda
TERMINIS
CONVOCATÒRIES 
MEDIA
Suport a Festivals 
Audiovisuals (29/2012) 

16 de novembre 2012 (1r termini)
30 d’abril 2013 (2n termini)

Suport al 
Desenvolupament Single 
Project, Slate Funding, 
Slate Funding 2nd Stage 
(31/2012)
23 de novembre 2012 (1r termini)
12 d’abril 2013 (2n termini)

Suport al 
Desenvolupament d’Obres 
Interactives (32/2012)
23 de novembre 2012 (1r termini)
12 d’abril 2013 (2n termini)

Suport a la Distribució - 
Esquema Selectiu (21/2012)
30 de novembre 2012 
(estrena del 30/11/2012 al 
30/05/2014)
1 d’abril 2013 
(estrena de l’1/04/2013 al 1/10/2014)
1 de juliol 2013 
(estrena de l’1/07/2013 a l’1/01/2015)

Suport a la Difusió per 
televisió (33/2012)
10 de desembre 2012 (1r termini)
3 de juny 2013 (2n termini)

Suport a la Promoció i 
Accés a Mercats (40/2012)
14 de desembre 2012 (1r termini)
3 de juny 2013 (2n termini)

Suport i2i Audiovisual 
(34/2012)
7 de gener 2013 (1r termini)
7 de juny 2013 (2n termini)

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

DEsENvoLupAmENT 

Four Corners 2013
4 ciutats europees, 
durant tot el 2013

Inscripcions al 
novembre

Programa Nipkow 3-4 mesos  Berlín Fins el 15 de novembre

mArkETINg I DIsTrIBuCIó

Making Waves: Emerging 
Strategies in Film Distribution 
and Marketing

Berlín, 11-15 febrer 2013 5 desembre 2012

proDuCCIó

ACE Mundus 4
2 ciutats europees (confirmada 
París), 7 dies a finals de març/
principis d’abril 2013

Inscripcions al 
novembre

guIó

Writer’s Room

Brignogan (França), Torí (Itàlia) i una 
altra ciutat europea per confimar. 
4-10 març 2013, 16-22 juny 2013, 
21-27 novembre 2013

10 desembre

QUÈ ON QUAN

Fiab - Festival Internacional de l’audiovisual de 
Barcelona Barcelona 13-16 novembre

New Cinema Network Roma 13-17 novembre 

The Business Street Roma 13-17 novembre

XVI Fòrum Mundial de la TV infantil Barcelona 15 novembre

XII Jornades de l’Observatori Barcelona 16 novembre

L’Alternativa Barcelona 16-24 novembre

IDFA Forum Àmsterdam 16-23 novembre

Kassel Documentary Film and Video Festival Kassel 13-18 novembre

Festival Internacional de Cine de Gijón Gijon 16-24 novembre

TorinoFilmLab Meeting Event Torí 25-27 novembre

EFP Industry Screenings in New York Nova York 25-27 novembre

Baltic Event Tallin 26-28 novembre

European Film Awards Malta 1 desembre

3D Film Mart Liège 4-5 desembre

Animation Film Festival Ljubljana 3-16 desembre

Festival des Arcs i Arc 1950 Coproduction Village Les Arcs 15-18 desembre

Doc Point Helsinki 22-27 gener

Göteborg International Film Festival Göteborg 23 gener - 4 febrer

CineMart Rotterdam 27-30 gener

Estand MEDIA a l’EFM Berlín 7-15 febrer

Berlinale Berlín 7-17 febrer

Cartoon Movie Lyon 6-8 març

DATES CELEBRACIÓ FESTIVALS, 
MERCATS, CONFERÈNCIES...

MEDIA ANTENA CATALUNYA
 Ptge de la Banca 1-3, 1a planta

08002 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: Helena vilaplana
Administració: Natàlia Giménez Teixidó
Disseny: EPA Disseny SL · www.epasg.com 

T’informem diàriament al web, Facebook i Twitter
Afegeix el nostre Calendari al teu 
Google Calendar!


