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Editorial
TANCANT 2012 I PREPARANT 2013
Presentem el cinquè número de l’eMEDIAcat tot just celebrant el seu primer aniversari. Fa un any que la publicació
de MEDIA Antena Catalunya va passar a ser digital, incorporant continguts multimèdia i adaptant-se a les noves
tecnologies i necessitats de l’audiovisual actual.
En aquesta edició, aprofitem per fer una valoració dels resultats del programa MEDIA a Catalunya durant el
2012, així com per presentar-vos l’Informe sobre els beneficiaris del programa MEDIA a Catalunya, que vam
realitzar a finals d’any. Catalunya és el segon país europeu en realitzar aquest estudi. La idea va sorgir després de
l’excel·lent impacte social, econòmic i polític que va tenir la publicació del mateix estudi realitzat per al Regne
Unit per les nostres companyes de MEDIA Desk UK. El nostre objectiu és el mateix que el seu: com el principal
punt d’interès per als polítics i prenedors de decisions és el creixement econòmic, volíem estar segurs de poder
demostrar que el programa MEDIA contribueix a la sostenibilitat de les empreses del sector audiovisual, a la
creació de llocs de treball i a l’obertura d’oportunitats de comerç internacional. Vam demanar a més de 100
empreses catalanes que han rebut suport de MEDIA en aquests més de vint anys d’actuació que omplissin una
enquesta sobre l’efecte que les subvencions MEDIA ha tingut a les seves empreses.
La resposta ha estat que MEDIA és considerada una sòcia vital i indispensable. Incloem alguns dels titulars que
ens han fet sentir més orgullosos d’aquest projecte, i us recordem que podeu consultar l’informe complet al
nostre lloc web (disponible en català, castellà i anglès).
Durant aquest mes de gener estem treballant en un nou vídeo promocional del programa MEDIA a Catalunya,
actualitzat amb les darreres produccions. També presentarem un informe, titulat Focus on Catalonia, dedicat a
promocionar arreu d’Europa la coproducció amb Catalunya.
Durant el mes de febrer, MEDIA Antena Catalunya serà present tant a la gala dels Premis Gaudí (dia 3) com
a la Berlinale i l’EFM (del 8 al 13). Per a la primera setmana de febrer, a més, estem preparant una taula
rodona en col·laboració amb l’Acadèmia de Cinema Català i, a la tornada de Berlín, una altra amb el Servei de
Desenvolupament Empresarial de l’ICEC. Us anirem informant puntualment en el nostre lloc web i a les xarxes
socials de MEDIA Antena Catalunya.
Com sempre, seguim a la vostra disposició per apropar-vos el programa MEDIA i per ajudar-vos a presentar les
vostres candidatures. Molt bon 2013!

com el principal punt d’interès és el creixement econòmic, volíem estar
segurs de poder demostrar que el programa MEDIA contribueix a la
sostenibilitat de les empreses del sector audiovisual, a la creació de
llocs de treball i a l’obertura d’oportunitats de comerç internacional.
La resposta ha estat que MEDIA és considerada una sòcia vital i
indispensable.

INFORME SOBRE ELS

BENEFICIARIS
DEL PROGRAMA MEDIA

A CATALUNYA

CONCLUSIONS
lEl

90% dels enquestats asseguren que els ajuts MEDIA
han consolidat els seus projectes, tot afirmant que
molts no haguessin estat possibles d’altra manera

Informe sobre els

beneficiaris

del programa MEDIA

lMés

de la meitat dels enquestats afirmen que MEDIA
els ha ajudat a consolidar el seu negoci, i la meitat, que
els ha ajudat a mantenir llocs de treball a les seves
empreses

a Catalunya

Donant suport a la indústria audiovisual europea

Informe sobre els

b e n e f iciar i s

lAssistir

a cursos de formació i trobades de networking
amb suport MEDIA esdevé pels enquestats una
ampliació de coneixements de negoci, de socis i de
col·laboradors

l

del programa MEDIA

a Catalunya

El servei de l’Antena ha estat qualificat d’eficaç i molt
eficaç, apropant les empreses a Europa

lL’ajut

MEDIA al desenvolupament es presenta com el
principal potenciador en el mercat internacional, a més
d’haver consolidat tant el documental com la ficció a la
indústria

l

L’i2i audiovisual és l’ajut que rep més valoracions
positives, i s’utilitza específicament per minorar el risc i
completar la despesa financera

lEls

distribuïdors i exhibidors opinen que un futur sense
MEDIA els duria a problemes financers i polítiques
d’adquisició més conservadores en detriment del
cinema europeu

lEls

esdeveniments de networking amb suport MEDIA
han permès que molts projectes avancessin cap a la
producció i/o distribució internacional

lL’ajut

MEDIA al VoD i a la distribució digital ha estat,
segons els enquestats, totalment efectiu per incentivar
les noves tecnologies, crear nous públics i millorar la
circulació dels films europeus
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PODEU CONSULTAR L’INFORME COMPLET (VERSIÓ
CURTA I VERSIÓ LLARGA) AL NOSTRE LLOC WEB

lLa

percepció del programa MEDIA per part de la
indústria catalana és molt positiva
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RESULTATS 2012:
EL PROGRAMA MEDIA A CATALUNYA.

MÉS DE 2,5 MILIONS D’EUROS
PER A L’AUDIOVISUAL CATALÀ
Durant el 2012 Catalunya
gairebé ha duplicat la xifra
d’ajuts rebuts del programa
MEDIA el 2011. Així,
d’1.264.780€ s’ha augmentat a
2.511.168,63€. També ha pujat
el percentatge rebut respecte
la resta de l’Estat Espanyol: si
el 2011 era del 19,4%, el 2012
ha estat del 34,1%. Destaquen
especialment els ajuts rebuts a
la difusió per televisió, al VoD
i a la formació inicial, on totes
les empreses beneficiàries
han estat catalanes. També
destaquem l’augment d’ajuts
rebuts en Desenvolupament
de Paquets de projectes
(passant de cap ajut el 2011 a
335.110€ al 2012), i de Suport
a la Distribució, on Catalunya
ha passat de rebre 113.593€
a rebre 650.569€. Les dues
úniques línies que disminueixen
l’import percebut han estat
el desenvolupament d’obres
interactives (el 2011 es va
rebre per a un únic projecte,
mentre que en el 2012 no
se n’ha rebut per a cap), i el
suport al VoD (perdent el
suport a la plataforma Kiwi de
curtmetratges, però mantenint
el suport a Filmin).

SUPORT ALS
PRODUCTORS
Desenvolupament de projectes individuals (Single Project)
6 projectes catalans (42,9% de l’Estat Espanyol)
244.947€ (40,7% de l’Estat Espanyol)
l

Batea Films: Indian Way (ficció). 25.000€

l

Cine de Garage: Chronicle Beyond the Border (ficció). 25.000€

l

Tomavistas: Rudy, the Cloud Boy (animació). 50.000€

l

Nanouk Films: La fin du monde (documental). 24.947€

l

Rebelión Terrestre: In the Miso Soup (ficció). 60.000€

l

Ikiru Films: Cruijff. Total Football. (ficció). 60.000€

i2i Audiovisual
2 projectes catalans (50% de l’Estat Espanyol)
97.379,34€ (49,3% de l’Estat Espanyol)
l

Fresdeval Films: Sueño y silencio. 47.379,34€

l

Roxbury Pictures: Insensibles. 50.000€

PROMOCIÓ I
ACCÉS A MERCATS
2 projectes catalans (66,7% de l’Estat Espanyol)
165.000€ (80,5% de l’Estat Espanyol)
l

Medimed 2012 (80.000€)

l

DocsBarcelona Pitching Forum (85.000€)

38 PROJECTES
CATALANS AMB
SUPORT MEDIA
(31,4% DE L’ESTAT
ESPANYOL)

e

2.511.168,63€
PER L’AUDIOVISUAL
CATALÀ (34,1% DE
L’ESTAT ESPANYOL)

13 projectes catalans (54,2% de l’Estat Espanyol)
1.047.436,34€ peR ALS productors catalans
(62,2% de l’Estat Espanyol)
Desenvolupament de paquets de projectes
(Slate Funding i Slate Funding 2nd Stage)
3 projectes catalans (75% de l’Estat Espanyol)
335.110€ (65,1% de l’Estat Espanyol)
l

Oberon Cinematográfica (ficció): 150.000€

l

Media 3.14 (documental): 80.000€

l

Polar Star Films (documental): 105.110€

Difusió per televisió (TV Broadcasting)
2 projectes catalans (100% de l’Estat Espanyol)
370.000€ (100% de l’Estat Espanyol)
l

cat

Edebé Audiovisual: Four and a Half Friends. 300.000€

l Justin Webster Productions: I Will be Murdered. 70.000€

FESTIVALS
AUDIOVISUALS
2 projectes catalans (33,3% de l’Estat Espanyol)
50.000€ (23,8% de l’Estat Espanyol)
l

L’Alternativa, Festival de Cinema Independent de Barcelona (33.000€)

l

MecalPro 2013 - International Short Film Festival of Barcelona (17.000€)

SUPORT A LA
DISTRIBUCIÓ

16 projectes catalans (21,6% de l’Estat Espanyol)
650.569€ (17,8% de l’Estat Espanyol)

Esquema Selectiu

Esquema Automàtic

8 projectes catalans (21,6% de l’Estat Espanyol)

8 projectes catalans (21,6% de l’Estat Espanyol)

244.500€ (13,6% de l’Estat Espanyol)

406.069€ (22% de l’Estat Espanyol)

l

l

l

A Contracorriente Films, per la distribució de:

Baditri, per la distribució de:

• La Delicatesse (100.000€)

• Play (12.000€)

• The Guard (45.000€)

• Draquila - L’Italia Che Trema (17.993€)

Baditri, per la distribució de:

l

• Play (35.000€)

Prodimag, per la distribució de:
• L’Apollonide
(Souvenirs de la maison close) (4.800€)

l

Paco Poch Cinema, per la distribució de:
• Halt Auf Freier Strecke (4.000€)

l

DeAPlaneta, per la distribució de:
• The Awakening (162.447€)

l

Paycom Multimedia, per la distribució de:
• Chrzest (6.000€)

l

• Babycall (25.500€)

A Contracorriente Films, per la distribució de:
• Great Expectations (91.654€)
• The Guard (19.548€)

l

Casa de Películas, per la distribució de:
• Oslo, 31. August (18.000€)

l

• Tabu (11.000€)

Savor Ediciones, per la distribució de:
• Coriolanus (57.980€ + 39.647€)

6

cat

e

NOVES TECNOLOGIES - VoD I
DISTRIBUCIÓ DIGITAL DE CINEMA
1 projecte català (100% de l’Estat Espanyol)

l

Filmin (292.368,44€)

292.368,44€ (100% de l’Estat Espanyol)

EXHIBICIÓ - SUPORT A LA
DIGITALITZACIÓ
3 projectes catalans (27,3% de l’Estat Espanyol)

l

Cinebaix Sant Feliu de Llobregat (60.000€)

100.000€ (19,2% de l’Estat Espanyol)

l

Cinema Truffaut Girona (20.000€)

l

Cinemes Melies Barcelona (20.000€)

FORMACIÓ
1 projecte català (50% de l’Estat Espanyol)

Formació inicial

205.794,85€ (25,5% de l’Estat Espanyol)

1 projecte català (100% de l’Estat Espanyol)
205.794,85€ (100% de l’Estat Espanyol)
l

Four Corners (ESCAC) (205.794,85€)

1.200.000

COMPARATIVA 2012-2011

1.000.000

2012
2011

800.000
600.000
400.000
200.000

Formació continuada

Formació inicial

SUPORT A LA FORMACIÓ

SUPORT A L’EXHIBICIÓ

FESTIVALS AUDIOVISUALS

PROMOCIÓ I ACCÉS MERCATS

NOVES TECN. VOD I DISTRIB. DIGITAL
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Automàtic

Selectiu

SUPORT A LA DISTRIBUCIÓ

Difusió per televisió

i2i audiovisual

Interactive

Slate funding

Single project

SUPORT PRODUCTORS

0

XAVIER GRANADA,
D’ACONTRALUZ FILMS, I

AMANDA DE LUÍS,
DE BRUTAL MEDIA,
ASSISTEIXEN AL SEMINARI
“DIGITAL STRATEGIES” D’EPI
Amanda, podries explicar-nos la teva
trajectòria professional i la teva feina
a Brutal Media?
En acabar els estudis de Comunicació
Audiovisual me’n vaig anar als EUA
on hi vaig viure sis anys. A Califòrnia
vaig estar treballant com a ajudant
de direcció i producció en el món
del documental i la publicitat. Vaig
tornar a Barcelona el 2005 i vaig
estar uns anys treballant en equips de
direcció i producció per a productores
com Filmax, Garage, Diagonal TV,
McGuffin, Ovideo o Drimtim. Vaig
fer de productora associada del
llargmetratge The Frost, produïda per
Alta Realitat, al mateix temps que vaig
desenvolupar diversos projectes per
a la mateixa empresa i vaig assistir al
MEDIA trainning program d’ACE. Fa dos
anys vaig estar-ne un a l’Índia i vaig
dirigir i produir vídeos per les ONGs
locals Navdanya i CRHP. El 2011 vaig
fer de coproductora executiva del
llargmetratge La Estrella produïda
per A Contraluz Films. Actualment
col·laboro amb diverses empreses
com Friday Films (EUA), Airbnb
(EUA) o Brutal Media on porto
coproduccions internacionals.

	
  

Per què et va cridar l’atenció el curs
“Digital Strategies Seminar” de l’Erich
Pommer Institut?
No fa gaire estava en una parada
de transport públic; va arribar un
autobús amb un anunci ben llampant
de l’estrena d’una pel·lícula. De les
sis persones que érem a la parada,
només jo vaig veure l’anunci, la resta
estaven absorbides mirant la pantalla
dels seus mòbils. El nostre públic
ja no només està pel carrer mirant
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Els dos productors
catalans van assistir
durant la tardor al
seminari formatiu de
l’Erich Pommer Institut,
a Berlín, dedicat a
Estratègies Digitals.
Aquest curs formatiu
compta amb el suport
del programa MEDIA de
la Unió Europea. Parlem
amb els dos perquè ens
expliquin com ha estat
l’experiència:

marquesines o llegint el diari en versió
paper. El nostre públic, sobretot el
més jove, està al món online i, a més,
ja no només vol ser un espectador,
vol interactuar, vol dir la seva.
Des de fa molt de temps que observo
com el contingut audiovisual i la seva
forma d’anunciar-se i distribuir-se està
canviant. El món digital ens ha obert
les portes a nous models i possibilitats
per a la indústria audiovisual.
Productors i distribuïdors estan
buscant els nous canals on poder
exhibir el seu material i on trobar el
seu públic objectiu.
El concepte de transmèdia em té
fascinada per les possibilitats que obre en
aquesta indústria que està de canvis.
Els continguts del curs Digital
Strategies responien a moltes de les
meves inquietuds com a productora
pels projectes on treballo en
desenvolupament i les meves ganes
d’aplicar eines digitals en temes com
estratègies transmèdia, finançament,
màrqueting o distribució online.
I com ha estat l’experiència?
Ha estat una experiència molt
refrescant que m’ha aportat moltes
idees i estratègies per aplicar al

e
disseny de projectes en
desenvolupament i per
conèixer més a fons quines
són les noves tendències
del mercat.
Has pogut generar
contactes a partir de les
oportunitats de networking
que t’oferia el seminari?
Durant tot el seminari he
tingut l’oportunitat de conèixer
la resta dels assistents,
així com els ponents i he
pogut establir contactes
que crec que poden ser
molt beneficiosos per
desenvolupar projectes en
el marc digital actual. Ja els
segueixo a tots per Twitter!
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?
M’ha ampliat la visió
del món digital i m’ha
inspirat per plantejar
noves estratègies i buscar
nous camins a l’hora de
dissenyar nous projectes.
Ara tinc una base de
coneixements que puc
investigar i explotar.
L’objectiu és crear un món
narratiu on l’audiència
pugui endinsar-se i oferir
universos que brindin una
experiència única i emotiva.
Crec que aquest curs m’ha
ajudat a apropar-me més
al model de productor 2.0,
i tenint en compte cap a
on va el model de negoci
i les noves tendències de
consum audiovisual, crec
que té molta vàlua.

cat

MEDIA Antena Catalunya i l’EPI, no vaig
dubtar que seria interessant i útil assistir-hi.
Xavier, què és A Contraluz Films i quina és la
vostra trajectòria com a productora?
A Contraluz Films és una productora
audiovisual que vam crear el 2001 i de la que
actualment som socis Alberto Aranda, Pilar
Montoliu i jo mateix. La meva tasca principal
és la producció executiva, així com la direcció i
planificació estratègica de l’empresa.
La meva filmografia com a productor
inclou les pel·lícules La Estrella (pendent
d’estrena), Carmo, Savage Grace i Fin de curso,
varis documentals incloent The Sark Case i
Mesquita NO! i alguns curtmetratges. També
he treballat com a productor executiu a varis
documentals produïts independentment per
Pilar Montoliu. Aquestes pel·lícules han estat
coproduccions internacionals amb països
com Estats Units, Brasil, Polònia, França... i
les hem estrenat a festivals com Sundance,
Cannes, Karlovy Vary, i altres. Carmo va
rebre el Premi del Públic a Millor Pel·lícula
Brasilenya al Festival Internacional de São
Paulo, i Savage Grace va ser nominada a
millor guió als Independent Spirit Awards.
Actualment estem preparant l’estrena
de la pel·lícula La Estrella, així com noves
produccions per als propers tres anys. En
un sector sempre canviant i en l’actual
procés de transformació radical, cal revisar
constantment la planificació estratègica
i el model de negoci. Per fer-ho, intento
mantenir-me actualitzat assistint a cursos,
seminaris i conferències, principalment amb
perfil europeu.
Per què et vas decidir pel Digital Strategies
Seminar?
Estic convençut que el present i futur de
l’audiovisual es basa en un major ús del
potencial i les eines d’Internet. Ja fa temps
que buscava algun tipus de workshop avançat
que es centrés en aquest tema, i aquest curs
versava sobre finançament, màrqueting i
distribució 2.0. Quan vaig descobrir la seva
existència, a les jornades organitzades per

I què n’has extret?
Jo estic molt satisfet del curs. Es van tractar
diversos punts sempre pensant en Internet
com a plataforma principal, amb casos reals
d’empreses i produccions, i experts que van
explicar les seves experiències personals.
Aquest tipus d’experiència sempre permet
obrir la ment i tenir més idees per a un
mateix. La durada del curs és curta però
realista per als professionals, i permet un bon
equilibri entre durada i practicitat.
T’ha ofert oportunitats de generar contactes
que es puguin convertir, en un futur, en
possibles socis professionals?
Com a tots aquests seminaris, el networking
amb els companys i amb els experts és
sempre un valor afegit molt important.
La clau és saber mantenir el networking i
aprofitar-lo per generar noves oportunitats
de negoci en el futur. He conegut gent molt
interessant i espero poder-hi col·laborar en un
futur proper.
I com afectarà tot això a la teva tasca a A
Contraluz Films?
Considero que la transformació del sector
audiovisual, en totes les seves vessants,
s’està començant a produir i per tant hi
ha moltíssimes possibilitats obertes. És
un futur molt flexible, i per tant difícil de
concretar. Cursos com el Digital Strategies
són importants per mantenir-se al dia i treure
idees pels nostres negocis.
Particularment m’ajudarà a concretar la
planificació estratègica per adaptar tant
l’empresa com adaptar-me jo mateix en
aquesta transformació, i per estar més
informat de les possibilitats i noves formes
de negoci. A nivell pràctic, ja fa temps que
intentem estudiar estratègies transmèdia
a nivell de màrqueting, distribució i
finançament pels nostres projectes, i ara tinc
més coneixements i noves idees per intentar
implementar als nostres projectes en curs.

La propera edició del Digital Strategies Seminar es celebrarà al desembre de 2013. Mentrestant, podeu consultar altres
iniciatives de formació de l’Erich Pommer Institut, amb suport MEDIA, al lloc web de l’EPI.

GOOGLE
AND THE
WORLD
BRAIN ES
PRESENTA A
SUNDANCE
La producció catalana de Polar Star Films, que compta amb el suport del programa MEDIA
de la Unió Europea, ha estat seleccionat per participar al prestigiós festival de Sundance.
El documental, dirigit per Ben Lewis i que tracta sobre l’ambiciós projecte de Google
d’escanejar tots els llibres del món, tindrà a Utah la seva premiere mundial. Parlem amb Carles
Brugueras, productor executiu, perquè ens expliqui quins són els seus plans per aquest gran
esdeveniment:
Com vau rebre la selecció del documental per part de
Sundance?
Doncs va ser emocionant, ja que ens varen enviar un e-mail,
però va anar a parar a la carpeta d’Spam i com estàvem a
l’IDFA no ho vam saber fins 2 dies més tard, quan ens van
trucar des del Festival a l’oficina de Barcelona preguntant si
ens interessava estar seleccionats a Sundance.
Què representa Sundance en l’estratègia de distribució i de
promoció de Google and the World Brain?
Significa la possibiltat de fer una bona venda als Estats Units
i a la vegada un important ajut per fer vendes a la resta del
món. De fet ja ens han contactat, sense haver vist la pel·licula,
distribuidores com Weinstein i Sony Pictures entre d’altres,
només per el fet d’haver estat seleccionats.
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Quins plans teniu per a donar a conéixer el documental a
públic i a crítica, així com per les vendes internacionals?
Durant el festival tindrem diverses presentacions i
esdeveniments per premsa, broadcasters i distribuidors. Ho
estem organitzant juntament amb el nostre distribuidor
internacional: Films Transit
Com es prepara l’assistència a un festival d’aquestes
característiques?
Molta feina per part d’un equip de tres persones aquí i unes
altres als EUA, el nostre distribuidor i un agent de premsa
que hem contractat especialment, coordinant-nos amb la
diferència d’horaris. Preparant la diferent logística i material
gràfic dels esdeveniments i actes als quals assistirem i
intentant que la repercussió mediàtica de la presentació sigui
el més exitosa possible. Val a dir que l’equip de Sundance és
molt professional i ens facilita molt la feina.

Tràiler de Google and the World Brain

Quan serà la projecció i en quines altres activitats
participareu?
El 18 de gener serà l’estrena mundial; farem unes 10
projeccions obertes al públic del festival i una projecció
específica per premsa i indústria. Els horaris seran: divendres
18 a les 18:4h al Broadway Centre Cinema3; dilluns 21 a
les 17:30h al Prospector Square Theatre; dimecres 23 a les
21:00h al Yarrow Hotel Theatre; divendres 25 a les 8:30h al
Library Center Theatre, i dissabte 26 a les 3:15h al Holiday
Village Cinema 2.
També organitzarem una festa el dia de l’estrena i assitirem
a diferents actes organitzats pel festival, entre ells una taula
rodona amb l’assistència d’un dels entrevistats al nostre
documental.
Quan torneu de Sundance, quines seran les següents passes
a seguir?
Fer el seguiment de tots els contactes per intentar tancar les
vendes internacionals i decidir el calendari de festivals als
quals volem presentar el documental.

Podeu trobar més informació al nou lloc web que han creat pel documental, i també a la MFDB.
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LOS ÚLTIMOS DÍAS
REP L’AJUT MEDIA
I2I AUDIOVISUAL
Los últimos días és la propera
pel·lícula dels germans Álex i David
Pastor, produïda per Morena Films,
Antena3 Films, Les Films du Lendemain
i la catalana Rebelión Terrestre.
Recentment ha estat beneficiària de
l’ajut MEDIA i2i Audiovisual. Parlem
amb Alberto Marini, de Rebelión
Terrestre, perquè ens expliqui més del
projecte.
Los últimos días és un emocionant thriller apocalíptic que
ens mostrarà una Barcelona mai vista. És una aventura de
supervivència, de lluita i d’esperança en el futur de la humanitat.
Ha estat rodada a Barcelona durant l’estiu de 2012. La pel·lícula,
dirigida per Àlex i David Pastor i interpretada per Quim
Gutiérrez, José Coronado, Marta Etura i Leticia Dolera, entre
d’altres, és el primer llargmetratge que aquests joves directors
catalans han rodat a Espanya, després de debutar als Estats
Units amb Carriers.
Quina és la participació de Rebelión Terrestre en el projecte?
Rebelión Terrestre ha participat com a productor, juntament amb
Morena Films, Antena 3 Films, Les Films du Lendemain i Televisió
de Catalunya en el desenvolupament, finançament i producció
de la pel·lícula.
Los Últimos Días és la primera producció de Rebelión
Terrestre Film. Per a dur-la a terme, ha comptat amb el suport
d’institucions locals com TVC —productors associats— i de l’ICEC.
Coneixíeu abans l’ajut MEDIA i2i Audiovisual?
Sí, però és la primera vegada que el demanem.
De quina manera creieu que ajudarà al projecte haver estat
beneficiaris d’aquest ajut?
L’i2i ens permet reduir algunes despeses financeres i costos
d’assegurances pròpies d’un llargmetratge que, d’altra forma,
haurien estat cobertes pels productors. Per tant, l’estalvi
que representa aquest ajut, ens permetrà invertir més en la
postproducció i la publicitat de la pel·lícula i beneficiarà el
resultat final i artístic de la nostra producció.

Trailer de Los últimos días

Quins plans teniu per Los Últimos Días? Quan la podrem
veure?
Los Últimos Días estarà distribuïda per Warner Bros. i
s’estrenarà primer a Espanya el 27 de març de 2013, i després,
a la resta del món. Actualment, està en fase de postproducció
i ja hem començat a preparar una campanya de màrqueting
en la qual hi estan participant, a més de les productores i la
distribuïdora, l’ESCAC.

6 PRODUCCIONS
MEDIA CATALANES
NOMINADES ALS
PREMIS GAUDÍ I GOYA
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Les produccions catalanes amb suport MEDIA han aconseguit, de nou, un gran èxit en les nominacions en
ambdues acadèmies. Així, tal com es va anunciar la setmana passada, 6 films MEDIA catalans opten a 25
premis Gaudí, i Les Aventures d’en Tadeu Jones, a més, a 6 premis Goya. A nivell espanyol i europeu, s’hi
sumen les produccions amb suport MEDIA Lo Imposible (6 nominacions als Gaudí i 14 als Goya), Dans la
maison (una nominació a cada certamen), Le Havre i Untouchable (totes dues amb una nominació als Gaudí),
Invasor (5 nominacions als Goya), i Shame i De Rouille et d’Os (totes dues amb una nominació als Goya.
El Bosc
11 Nominacions als Premis Gaudí
• Millor direcció de producció (Ander
Sistiaga)
• Millors efectes especials/digitals
(Cesc Biénzobas i Joan Amer)
• Millor maquillatge i perruqueria
(Saturnino Merino i Alma Casal)
• Millor vestuari (María Gil i Sonia
Segura)
• Millor direcció artística (Irene
Montcada)
• Millor muntatge (Bernat Vilaplana)
• Millor actor secundari (Pere Ponce)
• Millor protagonista masculí (Àlex
Brendemühl)
• Millor protagonista femenina (Maria
Molins)
• Millor guió (Albert Sánchez Piñol)
• Millor pel·lícula en llengua catalana
(Óscar Aibar)

Les Aventures d’en Tadeu Jones:
4 nominacions als Premis Gaudí
• Millor so (Carlos Faruolo, Kiku Vidal i
Jaime Fernández)
• Millors efectes especials/digitals (José
María Aragonés)
• Millor música original (Zacarías
Martínez de la Riva)
• Millor pel·lícula d’animació (Enrique
Gato)
6 nominacions als Premis Goya
• Millor direcció novell (Enrique Gato)
• Millor música original (Álex Martínez,
Zacarías M. de la Riva)
• Millor Pel·lícula d’animació
• Millor guió Adaptat (Javier Barreira,
Gorka Magallón, Ignacio del Moral,
Jordi Gasull, Neil Landau)
• Millor cançó original (Te Voy a
Esperar: Juan Magán)

[REC]3 Genesis
6 nominacions als Premis Gaudí:
• Millor so (Xavi Mas, Gabriel Gutiérrez
i Marc Orts)
• Millors efectes especials/digitals (David
Ambit, Patricia Reyes i Àlex Villagrasa)
• Millor maquillatge i perruqueria
(David Ambit i Patricia Reyes)
• Millor direcció artística (Gemma Fauria)
• Millor muntatge (David Gallart)
• Millor pel·lícula en llengua no catalana
Red Lights
2 nominacions als Premis Gaudí:
• Millor so (Albert Manera, James
Muñoz i José A. Manovel)
• Millor pel·lícula en llengua no
catalana (Rodrigo Cortés)
Tornarem
• Nominada a millor pel·lícula per a
televisió als Premis Gaudí
Els Cadells i el codi de Marco Polo
• Nominada a Millor pel·lícula
d’animació als Premis Gaudí
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L’ALTERNATIVA 2012: IMPRESSIONS, OPINIONS, FEEDBACK
Del 20 al 25 de novembre es va celebrar la 19a edició de L’Alternativa, el Festival de Cinema Independent de Barcelona,
que compta amb el suport del programa MEDIA de la Unió Europea.
Durant aquesta edició, 30 films van competir a les Seccions Oficials, es van presentar 5 seccions paral·leles, activitats i una
jornada professional. Volem compartir amb vosaltres algunes impressions rebudes pel festival durant aquests dies:

«Una
altra edició de
l’Alternativa, i ja són 19, aguanta,

«L’Alternativa

oferint una panoràmica de l’actualitat del

2012 m’ha provocat i

cinema independent, etiqueta que en aquest cas sí és

meravellat a parts iguals, i és que

verídica. Més curt, la crisi no perdona, però tan intens com

aquest és un festival amb un caràcter mar-

sempre, durant cinc dies s’han pogut veure un bon grapat

cadament alternatiu (el seu títol no enganya) (..)

de pel·lícules de clara vocació cinematogràfica, combinant

que aporta un valor afegit de risc i descobriment

reflexió, entreteniment i estètica, aconseguint un equilibri que

que s’ha de tenir molt en compte. I és clar que d’aquí

avui en dia el món de l’art no contempla. Un any més, el cine-

a un any i amb la que està caient no sabem del tot

ma s’ha sentit a gust amb sí mateix, amb els espectadors més

on anirem a parar cap de nosaltres, però esperem

exigents i crítics, que han trobat un espai al qual recórrer

retrobar-nos a l’Alternativa 2013.

per injectar-se una dosi cinèfila que cada cop resulta

Només faltaria»
Kuu.cat

més cara i complicada de trobar a la cartellera.»
bcncultura.cat

«La 19
edició de l’Alternativa i del
«Gràcies per la vostra
càlida benvinguda a l’Alternativa!
Quin gran festival, de debó fa justícia als
films i hi ha un gran ambient al CCCB entre els
espectadors i els convidats»
Katie Jackson (productora
@59Productions The Pub,
Regne Unit)

festival de cinema d’autor més arriscat del
panorama actual a Barcelona. El festival s’ha destapat com un aparador per al descobriment de nous films
de cinema alternatiu que habitualment passen desapercebuts
pel gran públic i, fins i tot, per la major part de l’especialitzat. (...) Cal
felicitar a l’organització pel generós tracte i estima mostrada cap als
acreditats i al públic en general, i per la seva arriscada programació, no per
això exempta d’altes dosis de creativitat i qualitat.
¡Gràcies per tot nois, ens veiem l’any vinent! .»
despuesde1984.com
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«Volia donar-vos les
gràcies i dir-vos com de bé

«Ja ha

que em vaig sentir a l’Alternativa,

acabat la dinovena edició

de debó va ser un dels llocs on més

del festival i la sensació que em queda

feedback m’ha vingut del públic, em vaig

és més que positiva. La selecció de pel·lícules

quedar encantat, mira que Barcelona és un

ha estat exquisita, en qualitat i en varietat. Conciliar la

lloc difícil, on s’estudien i analitzen amb lupa

feina amb l’amor a l’art és complicat i no he pogut assistir

tots els documentals de creació.»
Oskar Alegria (director La casa Emak
Bakia, Espanya)

a tantes projeccions com hagués volgut, però en tot moment
he sentit una estima i un respecte pel cinema i els seus autors
que generava un clima envejable d’enriquiment sa. (…)L’Alternativa
dóna per fet que el seu públic és intel·ligent i té inquietuds, no
es preocupa per allò críptic de la seva programació, s’enamora
dels seus films, i així ho transmet per a enamorar també a

«L’Alternativa,

l’espectador. Aquesta és la seva gran virtut. A més, el mi-

el prestigiós Festival de

crocosmos del CCCB em sembla idíl·lic per a totes les

Cinema Independent de Barce-

activitats que s’organitzen»
elpajaroburlon.com

lona, respecta la seva pròpia herència,
mantenint el compromís de seguir projectant films de gran interès creatiu, fugint d’allò
convencional i apropant al públic propostes
d’elevada expressió creativa»
Shookdown.es

«L’Alternativa
és una realitat que lluita
silenciosament i persistentment
contra els punts de vista rígids, intransigents i partidistes. La ignorància també
es combat amb el cinema, i el cinema ha

«L’Alternativa

d’ajudar a escriure el futur»
bcncultura.cat

és un dels festivals de

«Vo-

cinema més consolidats de Barce-

lia dir que va ser

lona. En la seva dinovena edició tornen a

un plaer haver estat aquests

donar l’oportunitat a les mirades i a les firmes

dies amb vosaltres a Barcelona. És

més arriscades en un moment clau en el context

evident que gran part del bon rotllo de

polític, econòmic i social com en el què ens tro-

l’Alternativa es deu a la vostra proximitat

bem. L’Alternativa és també un espai pel diàleg

amb els qui venim al festival. A més, la

i el debat. Una bona ocasió per a reivindicar el

programació és de les millors que he vist

cinema més complex.»
lecool.com

enguany i he estat a molts llocs.»
Segio Oksman (director A Story
for the Modlins, Espanya)

«Moltes gràcies a
tot l’equip de l’Alternativa!
Tants bons films i tant talent.
Ha estat fantàstic»
Sarah J. Christman
(directora As Above,
So Below, EUA)

Coneix el Palmarès 2012
Més informació aquí

15

EL DOCSBARCELONA REP
L’AJUT MEDIA A PROMOCIÓ
I ACCÉS A MERCATS PEL
SEU PITCHING FÒRUM
És l’únic projecte català i espanyol que ha rebut
l’ajut en aquest termini de la convocatòria
De quina manera ha ajudat el programa MEDIA al Pitching
del DocsBarcelona en aquests anys?
El programa MEDIA ha permès que la part de mercat del
DocsBarcelona, en primer lloc existís, i posteriorment que
seguís endavant i creixés en nombre d’assistents i projectes
presentats, així com també en noves activitats. El Programa
MEDIA és des de fa anys el principal finançador del
Pitching Forum del DocsBarcelona. El seu rigor i claredat
de criteris ha estat clau perquè el mercat de finançament
del DocsBarcelona es desenvolupés satisfactòriament i
cresqués en qualitat i diversitat de continguts. Ha estat
sens dubte un agent clau per a la formació d’una indústria
documental catalana forta i ben connectada amb la resta
d’Europa.

Raquel Albiol

Parlem amb l’Elena Subirà (Paral·lel 40) per saber més de
la propera edició del DocsBarcelona, que es trasllada a la
primavera.
El Pitching Forum de DocsBarcelona celebrarà aquest
2013 la seva 16a edició, i des del primer any ha comptat
amb el suport de MEDIA, ja que fou un projecte iniciat per
l’European Documentary Network i que posteriorment es
va traspassar a Paral·lel 40.
Durant aquests setze anys, s’han presentant davant dels
finançadors 345 projectes procedents de tot el món i hem
comptat amb més de 3.000 professionals assistents. Dels
projectes presentats, el 53% han estat finalitzats amb èxit, i
aquesta és la dada que més satisfacció ens aporta.

Pitching Forum DocsBarcelona 2012 al CCCB
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Enguany, el DocsBarcelona ha mogut les seves dates.
Quins han estat els factors que han motivat el canvi?
La conjuntura econòmica nacional i els recursos de
finançament públic dels darrers dos anys marcats per la
incertesa, han estat el principal motiu del canvi de dates;
tant per la incertesa en les quantitats disponibles, com
per la manca d’informació i els calendaris excessivament
tardans dels ajuts, sobretot els procedents del Ministeri de
Cultura i de la Generalitat. Amb aquest canvi aconseguim
més temps per poder treballar en nous canals i noves
formes de finançament, alhora que ens apropem a les
dates de decisió de les administracions, tot i que perdem
un posicionament privilegiat en el calendari anual
internacional de fòrums de finançament.
En aquest sentit, sempre hem lloat els temps de treball
del Programa MEDIA que fallen les seves decisions d’ajut
gairebé amb mig any d’anticipació a la celebració dels
esdeveniments permetent a les empreses fer la producció
amb fermesa. En aquesta línia ha estat molt bona notícia
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Millors moments de l’edició 2012

saber que l’ICEC està estudiant la possibilitat de treballar
en un futur en ajuts plurianuals per esdeveniments amb
determinades característiques. Seria un pas de gegant cara
la professionalització de l’organització d’esdeveniments
audiovisuals a casa nostra.
Malgrat tot, la resposta que a hores d’ara tenim dels
finançadors i professionals interessats en el DocsBarcelona
és positiva i d’acceptació del canvi.

lloc als projectes que han fet pitch al DocsBarcelona els
darrers anys, i seguirem treballant per ser el mercat
europeu d’entrada de la indústria llatinoamericana. Així
mateix, estem treballant per afavorir l’intercanvi entre
productors de territoris diversos, alhora que per introduir
noves vies de finançament pels projectes, més enllà de les
televisions.
Pel que fa al festival, el DocsBarcelona es tornarà a celebrar
com l’any anterior, als Cinemes Renoir i a l’auditori de
La Pedrera, recupera la seva presència a la Filmoteca de
Catalunya i incorpora a les sales de projecció el CCCB, a
banda d’altres espais amb qui encara estem parlant.
El trasllat de l’hivern a la primavera, creiem que afavorirà
a expandir i fer créixer el festival, ja que a nivell de
programació ens situem després dels grans esdeveniments
com Berlin, Cannes o Hot Docs, afavorint disposar d’una
millor programació, alhora que ens dóna la possibilitat
d’obrir el festival a la ciutat i al carrer, un desig aquest últim
que està marcant la línia general de treball de l’equip.
Us esperem amb més ganes que mai al DocsBarcelona
2013!

Tot i que encara és aviat, ens podeu avançar alguna
cosa de la propera edició? Què hi podran trobar els
professionals del documental?
La veritat és que no podem avançar massa cosa, tot just ara
estem acabant de configurar l’estructura d’aquesta edició
donat el major marge de temps.
Tot acabarà depenent del finançament i pressupost final,
però el que sí que us podem dir, és que serà una edició
plena de bons documentals i projectes.
El mercat de finançament repetirà amb el CCCB com a seu,
ja que l’experiència de l’any passat va ser extraordinària.
Repetirem amb els rough cut screenings, oberts en primer
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MEDIA ANTENA CATALUNYA
PARTICIPA A LA

JORNADA DE
FESTIVALS DE CINEMA
DE LA CI&VI 2012
Dimecres 12 de desembre es va celebrar a l’Auditori de la
Facultat de Comunicació Blanquerna la IV Jornada de Debat,
Formació i Projecció de la Coordinadora de Festivals de
Catalunya (CI&VI). MEDIA Antena Catalunya participava en
una de les taules rodones.
El programa incloïa taules rodones dedicades a la Valoració
de Projectes, Finançament privat de l’audiovisual, Audiovisual
i educació, i curtmetratges i el seu pas al festival, així com la
projecció del curtmetratge Luisa no está en casa de Celia Rico.
Entre els ponents, Helena Moreno, directora de MEDIA

Antena Catalunya, va explicar els punts clau de valoració
de projectes de festivals audiovisuals de cara a aconseguir
el finançament del programa MEDIA. Va ser dins la taula
rodona “Diàleg: Punts clau per a la valoració de projectes”,
de 9:35h a 10:30h.
Podeu veure el vídeo de la taula rodona aquí:

I podeu descarregar la presentació sobre la línia d’ajuts
MEDIA a Festivals Audiovisuals aquí.
La jornada va comptar també, entre d’altres, amb la
presència de Montserrat Bou, directora de l’àrea de
l’audiovisual de l’ICEC; Llucià Homs, director de promoció
dels sectors culturals de l’ICUB; Jordi Roigé, president
primer de PROA; Carme Figueras, consellera del CAC; Pau
Freixas, director i guionista; o Roberto Barrueco, director i
programador del MecalPro.
Podeu consultar les conclusions de la jornada aquí.
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ASPECTES LEGALS DELS

DOCUMENTALS
MEDIA Antena Catalunya va organitzar, a petició dels
professionals catalans, una xerrada sobre Aspectes Legals
dels Documentals. L’esdeveniment va tenir lloc el passat
20 de desembre a l’Aula Europa de Barcelona. Va comptar
amb la presència de Carlota Planas, del despatx Sabatellini
& Associats, i Ramón Casas, professor titular de dret civil a
la Universitat de Barcelona, Helena Moreno, directora de
MEDIA Antena Catalunya, i Tono Folguera, president de
l’associació Pro-Docs.
La primera part es va dedicar a mostrar el marc legal sobre
els drets de propietat intel·lectual que poden afectar a la
producció de documentals, mentre que la segona part va
dedicar-se a respondre qüestions i dubtes dels assistents,
incloent-hi un seguit de preguntes recollides entre els
associats de Pro-Docs.
Si no hi vau poder assistir, podeu veure el vídeo de la xerrada
al nostre canal de YouTube:
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EL BOSC,

DE FAUSTO PRODUCCIONES. UN PROJECTE AMB
SUPORT MEDIA AL DESENVOLUPAMENT - SLATE
FUNDING (PAQUET DE PROJECTES)
De quina manera va ajudar al projecte l’ajut MEDIA?
L’ajut de MEDIA va ser molt important per aquest
projecte, el vam dedicar sobretot a l’escriptura del
guió i a traduccions que ens ajudessin en la recerca de
finançament internacional.

Tot just acabant el 2012 es va estrenar als nostres
cinemes El Bosc, d’Oscar Aibar. Aquest film de
Fausto Producciones va comptar amb l’ajut MEDIA al
desenvolupament en la modalitat Paquet de Projectes
(Slate Funding). Ara, El bosc encapçala, juntament amb
Blancanieves, el major nombre de nominacions als
Premis Gaudí de l’Acadèmia de Cinema Català. Opta
a 11 estatuetes, incloent-hi Millor Pel·lícula en Llengua
Catalana i Millors Actor i Actriu Protagonistes. Parlem
amb els seus responsables perquè ens expliquin com ha
anat l’estrena i com MEDIA va ajudar a fer les primeres
passes d’aquest projecte.
D’on sorgeix el projecte?
El director Óscar Aibar ens va proposar adaptar el conte
El Bosc que estava inclós al llibre Les Edats d’Or de l’Albert
Sanchez Piñol i ens va dir que el mateix autor estava molt
interessat en escriure el guió. El conte ens va agradar molt
i com que confiàvem plenament en la visió del director no
vam dubtar en ficar-nos al projecte des de l’inici.
Com ha anat la seva estrena en cinemes?
Estem contents amb l’estrena que hem aconseguit per
El Bosc. Pensem que ha estat una estrena coherent amb
la pel·lícula, sortint amb 50 còpies i comptant amb
una campanya de publicitat notable, especialment a
Catalunya, tant al carrer com a la televisió i altres canals
de comunicació locals. La pel·lícula ha estat distribuïda
per tot el territori espanyol, fent més incidència a
Catalunya, de la mà de la distribuidora Emon.
Quan vau decidir demanar l’ajut MEDIA al
Desenvolupament en la modalitat de Paquet de
Projectes (Slate Funding)? Ja teníeu pensat en aquell
moment desenvolupar el projecte d’El Bosc?
No, quan vam entrar al projecte ja feia uns mesos que
havíem presentat l’Slate Funding pel que El Bosc era un
dels projectes que estàvem desenvolupant a banda.
Per diverses raons un dels projectes de l’Slate Funding
original no avançava i vam demanar permís a MEDIA per
substituir-lo per El Bosc.
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Quines són les properes fites d’El Bosc per aquest 2013?
Seguint l’estrategia d’una distribució cuidada ens
agradaria mantenir-la als cinemes el màxim de temps
possible, òbviament amb un número més petit de
copies, però fent-les rotar per diferents pobles i ciutats
amb una segona fase de distribució. També ens agradaria
que participés a més festivals internacionals durant el
2013. La pel·lícula tindrà una sortida en DVD i farem
els passis per televisió (a TVC i TVE). Estem negociant
el tancament amb un agent de vendes internacionals i
també ens agradaria distribuir la pel·lícula per Internet.
I els propers projectes de Fausto?
Després d’estrenar El Bosc i L’última Illa a sales
comercials, ara comencem a rodar una tv-movie,
Cenizas, coproducció amb Andalusia i Múrcia. Des
de Fausto continuem apostant per la ficció, tant per
cinema com per a televisió, i per la coproducció, pel
que en la actualitat ens trobem en diferents fases
de desenvolupament de projectes de llargmetratge
nacionals i internacionals.

Trailer d’El Bosc
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La Comissió de Cultura del Parlament
Europeu va aprovar al desembre el
programa Europa Creativa
El programa Europa Creativa, que compta amb un
pressupost de 1.800 milions d’euros va ser aprovat el 18
de desembre, per àmplia majoria, a la Comissió de Cultura
del Parlament Europeu. Hi seran presents els programes
actuals Cultura, MEDIA i Media Mundus, a més d’un nou
instrument de préstecs per a PIMEs del sector cultural.
Els programes actuals Cultura, MEDIA i Media Mundus
s’uniran en un únic programa marc pel període 20142020. Tot i així, la nova estructura, aprovada pels
membres de la comissió parlamentària, inclou dos
programes separats: el programa CULTURA i el programa
MEDIA, cadascun amb el seu logotip propi i pressupostos
ben definits. A aquests, se’ls sumarà un nou instrument de
préstecs.
En el sector audiovisual hi haurà finançament pels petits
cinemes amb l’objectiu que adoptin el sistema digital.
El programa MEDIA finançarà també a productors i
distribuïdors audiovisuals per fomentar la subtitulació,
producció i coproducció de pel·lícules, documentals
o dibuixos animats, així com la producció d’obres
interactives, especialment els videojocs.

La mobilitat dels artistes, traduccions d’obres literàries,
festivals, exposicions i l’organització de plataformes
europees de joves talents comptaran també amb el suport
del programa Europa Creativa.
El programa introdueix un nou instrument de garantia de
préstecs per les PIMES del sector cultural. La Comissió
de Cultura del Parlament Europeu ha millorat la proposta
de la Comissió Europea, clarificant els procediments
d’aquest nou instrument. Amb l’objectiu que les PIMEs del
món cultural puguin accedir a préstecs del sector privat,
es permetrà a les institucions financeres que ofereixin
préstecs per millorar els coneixements i avaluar millor els
riscos associats als projectes en l’àmbit cultural i creatiu.
El fons de garantia seria administrat pel Fons Europeu
d’Inversions. S’espera que generi més de mil milions
d’euros en préstecs.
Les negociacions s’iniciaran el 2013 amb la Presidència
Irlandesa de la Unió Europea, per mirar d’aconseguir un
acord en primera lectura sobre aquest text en el primer
semestre del proper any.
Més informació aquí.

enllaços
Fungi House

Google and the World Brain

Stor Fisk ha llançat un nou lloc web i grup de Facebook de la sèrie
d’animació Fungi, on s’oferirà contingut de forma regular per tal
d’esdevenir un punt de trobada real amb l’audiència de la sèrie.
Fungi és una coproducció d’Stor Fisk, TV3 i Top Draw Animation
que compta amb el suport del programa MEDIA de la Unió
Europea. Ha estat distribuïda a Finlàndia i Argentina.

Polar Star Films estrena lloc web propi per a Google And the
World Brain, en motiu de la seva presentació mundial al proper
festival de Sundance. Hi podreu trobar informació detallada
sobre la producció, imatges, el tràiler, kit de premsa, seguir el
seu recorregut per festivals, contactes professionals... Google
And the World Brain és una producció catalana amb el suport del
programa MEDIA de la Unió Europea.

www.fungihouse.com

http://www.worldbrainthefilm.com/ca
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agenda
TERMINIS

CONVOCATÒRIES

MEDIA

Promoció i accés a
mercats (40/2012)
3 de juny del 2013 per activitats
annuals que tinguin lloc el 2014
i activitats que comencin entre
l’1/01/2014 i el 31/05/2014

i2i Audiovisual (34/2012)

CURSOS AMB AJUT MEDIA
Per a més informació sobre els cursos amb suport MEDIA us podeu adreçar a la
nostra oficina.
PRODUCCIÓ
The Art of
Negotiating
Agreements for the
Media Industry
Mallorca, 13-17 abril

Financing
and Handling
International
Co-Productions
(animation)
17-20 gener

Engage
Per confirmar
Fins 20 de gener

Closing the Gap
Març-Juliol, per
confirmar
Fins 21 gener

Maia Workshops
Maig, Juny, Set.,
Octubre. Itàlia,
Eslovàquia i Croàcia
Fins 31 gener (preu
especial)

GUIÓ
AdaptLab 2013
3 ciutats europees,
2013
Fins el 15 de febrer

DIRECCIÓ
Ekran 2013
Fins 21 gener

ANIMACIÓ
3D Character
Animation
for Animated
Features, TV series
and games
Inscripcions fins al
18 de gener

CROSSMÈDIA
Transform@lab
2013
Juny, Juliol i set.;
Newport, París i
Budapest
Fins l’1 de març

DOCUMENTAL
DOK.Incubator
Maig, Agost, Set.
i Novembre;
Wroclaw,
Bratislava i Leipzig
Fins 5 de març

7 de juny del 2013

Suport al
desenvolupament (Single
Project, 31/2012)

DATES CELEBRACIÓ FESTIVALS,
MERCATS, CONFERÈNCIES...

12 d’abril del 2013

Suport al
desenvolupament (Slate
Funding i Slate Funding
2nd Stage, 31/2012)
12 d’abril del 2013

Suport al
desenvolupament d’obres
interactives (32/2012)
12 d’abril del 2013

Suport a la distribució esquema selectiu (21/2012)
1 d’abril del 2013
1 de juliol del 2013

Suport a festivals
audiovisuals (29/2012)
30 d’abril del 2013, per a projectes que
comencin entre l’1 de novembre del
2013 i el 30 d’abril del 2014

Suport a la digitalització
dels cinemes europeus
(39/2012)
31 de gener del 2013

T’informem diàriament al
web, Facebook i Twitter

Trieste Film Festival
17-23 gener
Trieste

Festival Premiers Plans
d’Angers
18-27 gener
Angers

DocPoint Helsinki
Documentary Film Fest.
22-27 gener
Helsinki

FIPA Festival Int. des
Programmes Audiovisuels
22-27 gener
Biarritz

CineMart - International
Rotterdam Film Festival
23 gener - 3 febrer
Rotterdam

Göteborg International
Film Festival
25 gener - 4 febrer
Göteborg

Magrittes du Cinéma
Belge
2 febrer
Brussel·les

Premis Gaudí
3 febrer
Barcelona

Marché du Film Court
4-8 febrer
Clermont Ferrand

Berlinale - European
Film Market
7-17 febrer
Berlín

AnimaFest 2013
8-17 febrer
Zagreb

Premis BAFTA
10 febrer
Londres

Premis Goya
17 febrer
Madrid

Premis Cèsar
22 febrer
París

Premis Oscar
24 febrer
Los Angeles

Tampere Film Festival
6-10 març
Tampere

Cartoon Movie 2013
6-8 març
Lyon

Sofia International Film
Festival
7-17 març
Sofia

Bergamo Film Meeting
9-17 març
Bergamo

Kino Pavasaris - Vilnius
Int. Film Festival
14-28 març
Vilnius

Go Short
14-18 març
Nijmegen
http://www.goshort.nl/

Holland Animation Film
Festival
20-24 març
Utrecht

Festival Cinéma
Itinérances
22 març - 1 abril
Alès

Filmfest Dresden Int.
Short Film Festival
16-21 abril
Dresden

Visions du Réel & Doc
Outlook Market
19-26 abril
Nyon

Festival of Animated Film
Stuttgart
23-28 abril
Stuttgart

Festival International du
Film d’Amour de Mons
15-23 febrer
Mons

MIPTV
8-11 abril
Cannes

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

