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Editorial
LA CONTINUïTAT DEL
PROGRAMA MEDIA

INDEPENDÈNCIA DINS EUROPA CREATIVA
Com tots sabeu, el proper mes de Gener del 2014 entra en vigor el programa EUROPA CREATIVA que durarà fins
al desembre del 2020.
Aquest programa és un programa marc format pels programes MEDIA i CULTURA. Tots dos programes mantindran la seva autonomia i independència. A més, hi haurà una eina de finançament transversal per finançar
projectes culturals. Així doncs, el programa MEDIA continuarà existint i mantenint els seus objectius cap a la
indústria audiovisual.
Els temps que ara vivim poden generar incertesa, però cal recordar que el programa dins el que ara treballem,
MEDIA (2007/2013), també va néixer de la unió dels programes MEDIA i MEDIA MUNDUS.
Sabem que hi ha retallades als pressupostos i que encara no s’ha aprovat la totalitat del pressupost de MEDIA
per aquest període, però les negociacions al Parlament i a la Comissió a Brussel·les, i les informacions donades a
la passada Berlinale, ens fan ser optimistes i esperar que si MEDIA no arriba als 900 milions previstos al text del
projecte, sí rebrà més pressupost dels 700 milions d’euros que ha tingut per aquest 2007/2013.
Un cop sabem el pressupost per MEDIA, sabrem els pressupostos per cadascuna de les línies del programa. És
una possibilitat a contemplar que aquest retard en el calendari sobre el tancament de la negociació del total de
pressupost faci que tenir més informació de les línies sectorials no sigui possible fins gairebé acabat el 2013. Però
tot i així, els missatges provinents de Brussel·les són de continuïtat i tranquil·litat: hi haurà finançament per MEDIA
pel 2014 per a projectes audiovisuals.
Des de MEDIA Antena Catalunya només podem animar-vos a seguir-nos a totes les nostres xarxes de difusió
d’informació, tot assegurant-vos que publicarem tota la informació disponible tant bon punt la rebem: com serà,
quin pressupost tindrà i el calendari de dates de sol·licitud per al programa MEDIA 2014/2020.
Aprofitem per anunciar-vos que, a banda de les nostres subscripcions al nostre lloc web, Facebook, Twitter i el
nostre canal de YouTube, aquest mes hem llançat el perfil de LinkedIn de MEDIA Antena Catalunya amb l’objectiu
d’arribar també a vosaltres a través d’aquesta via, per oferir-vos informació sobre totes les activitats organitzades
per MEDIA Antena Catalunya.

Segueix a MEDIA Antena Catalunya a LinkedIn; hi trobaràs tota la
informació sobre les activitats que organitzem des de l’Antena!
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PROJECTES CATALANS
DE FICCIÓ, ANIMACIÓ I
DOCUMENTAL REBRAN
UN ASSESSORAMENT EN
DESENVOLUPAMENT DE
CONTINGUTS PER PART
DE SOURCES 2 GRÀCIES A
MEDIA ANTENA CATALUNYA
La iniciativa, organitzada per MEDIA Antena Catalunya en col·laboració amb Sources 2,
vol proporcionar l'assessorament de tres experts en desenvolupament de continguts a
productors i directors catalans amb projectes en fase de desenvolupament. Es tracta del
segon any que es realitza, gràcies a la bona acollida rebuda el 2012.
La convocatòria, que es va donar a conèixer a mitjans de febrer, va tancar el període
d’admissió de sol·licituds el dia 15 de març. A continuació, donem a conèixer els projectes
que Sources 2 ha seleccionat:
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Ultramar, d’A Contraluz Films. Ficció.
Retrobament, de Cornelius Films. Ficció.
Primavera silenciosa, de Lukimedia. Ficció.
Víctor y segundo, de Biribip. Ficció.
Nada que perder, de DDM Visual. Ficció.
La apuesta, de Non Stop Films. Ficció.
Voces rotas, de Zip Films. Ficció.
El jardín de los cuentos, de Xatractfilms. Ficció.
La isla sin cambio, de Cine de Garage. Ficció.
La substància, de Paco Poch Cinema. Ficció.
Por una nube, de Dream Team Concept. Ficció.
Deivit & Lisa, de Perla 28. Animació.
Family War Games, de Promarfi. Documental.
Moi non plus, de Pecker Audiovisuals. Documental.
Sex, Marachas and Chihuahuas, de Minimal Films. Documental.
Qian’s Obsession, de La Lupa Prod. Documental.

Cada sessió de desenvolupament de continguts amb l'expert es realitzarà a l'oficina
de MEDIA Antena Catalunya i durarà dues hores. Podran venir un màxim de tres
persones per part de la productora seleccionada. Els projectes seleccionats rebran
un correu electrònic en els propers dies per convocar-los amb un expert a una de
les sessions que es celebraran entre els dies 6 i 10 de maig.
Les sessions són privades i confidencials, i pagades per MEDIA Antena Catalunya.
Els experts de Sources 2 que realitzaran els assessoraments seran Gualberto Ferrari,
Arash T. Riahi i Miguel Machalski.
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Subscriu-te

AL CALENDARI

DE MEDIA ANTENA CATALUNYA
Totes les activitats MEDIA catalanes i europees les podràs trobar agendades al Calendari de Google de MEDIA Antena
Catalunya.

De forma fàcil, podràs agregar-lo als teus calendaris i tenir-lo present per no perdre la pista de dates límit per inscripcions,
sol·licituds d’ajuts MEDIA, festivals, mercats, premis, cursos de formació...
Si només vols consultar-lo, el podràs trobar a l’apartat “Agenda” del nostre lloc web i també a la nostra pàgina de Facebook.
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6 distribuïdores
catalanes
rebran
738.378€
del programa
MEDIA
Sis distribuïdores catalanes rebran del programa MEDIA
un total de 738.378€ en la convocatòria 7/2012 de suport
a la distribució - esquema automàtic. A nivell europeu, el
programa MEDIA ha atorgat més de 20 milions d’euros
a 321 empreses de distribució. Catalunya rep, d’aquesta
manera, el 41,13% dels ajuts atorgats dins l’Estat Espanyol
i el 3,67% dels ajuts a tota Europa en el marc d’aquesta
convocatòria.
Les empreses beneficiàries són:
• A Contracorriente Films: 323.442€
• DeA Planeta: 308.065€
• Isaan Entertainment: 18.236€
• Olwyn Films: ajornament potencial pel 2013 de 6.070€
• Paco Poch Cinema: ajornament potencial pel 2013 de 4.211€
• Savor Ediciones: 78.354€
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ENTREVISTA A ROBERTO BARRUECO, DIRECTOR DE MECAL

“Volem que el

Mecal

s’acabi convertint
en un

Festival
global”

La quinzena edició del Mecal Pro, Festival Internacional de Curtmetratges i Animació de Barcelona, se celebra del 4 al 28
d’abril de 2013 a la ciutat comtal. El consolidat festival, que compta amb el suport del Programa MEDIA, ha arribat enguany ple de
novetats i de bones xifres.
El Mecal 2013 ha rebut prop de 5.200 obres, fet que el converteix en un dels certàmens de curtmetratges més importants del
país i en una referència a nivell internacional. A més, incorpora una nova secció oficial a competició centrada en l’Animació, que
acompanya les altres tres seccions habituals: Internacional, amb els millors curtmetratges de ficció del moment, Documental i
Obliqua, on es presenten les obres més originals i arriscades.

Any rere any, la quantitat de
curtmetratges que presenten la
seva sol·licitud de participació al
festival incrementa substancialment,
convertint-se aquesta dada
en un clar indicador d’èxit i de
reconeixement. Enguany celebreu la
quinzena edició del Mecal, com va
néixer aquest festival?
El festival va néixer com una mostra
de curtmetratges a l’aire lliure (Mostra
Europea de Curtmetratges a l’Aire
Lliure, M-E-C-A-L). És una iniciativa
personal, i un projecte Erasmus amb
la finalitat d’involucrar-me a la vida
cultural de Barcelona (sóc francès).
Molt ràpidament va créixer, va
passar a ser festival i en uns anys va
arribar a convertir-se en un referent
tant a nivell nacional com a nivell
internacional.
La gran novetat d’aquesta edició és
la incorporació d’una quarta secció a
competició centrada en l’animació.

Com va sorgir aquesta idea?
La idea va sorgir quan vam adonarnos que una ciutat com Barcelona,
amb tantes empreses treballant en
l’àmbit de l’animació, no tenia un acte
relacionat amb això. Vam decidir, per
tant, obrir aquest panell al nostre
festival. En realitat, per a nosaltres no
va ser molt difícil perquè l’animació
ja estava molt present al festival (per
exemple l’any passat hi havia un 35%
d’obres animades a la programació).
El que hem fet ha estat aïllar-la per
tal d’oferir-li més entitat i augmentar
la presència professional, com les
conferències relacionades amb ella.

del festival dividida en caps de
setmana en comptes de fer un únic
bloc de 10 dies seguits, una iniciativa
innovadora, i vam adonar-nos que
funcionava, així que hem pensat que
un mes per aquest tipus d’estructura
era el correcte. Ens permet tenir una
presència mai igualada a la ciutat,
quasi comparable a una programació
de centre cultural, però amb les
pautes i les exigències d’un festival. El
fet de tenir 4 caps de setmana ens va
permetre, de la mateixa manera, tenir
diverses seus a la ciutat i ser presents
a diferents àrees geogràfiques de
Barcelona.

Heu augmentat la durada del
festival, les seves localitzacions,
la seva programació i el nombre
de seccions. Quins són els propers
reptes del Mecal?
L’objectiu del festival sempre serà
arribar al màxim públic possible. Vam
iniciar el concepte de l’estructura

Per primera vegada, el passat
novembre es va celebrar la primera
edició del Festival Llatinoamericà
i Internacional de Curtmetratges
Mecal Xile, a Santiago de Xile. Com
valores l’experiència?
El festival va tenir molt bona
acceptació de manera general i el
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AJUT MEDIA A FESTIVALS
AUDIOVISUALS (17.000€)

públic va valorar la varietat i l’alta qualitat
de la programació. El fet que un festival
s’exporti a l’estranger és quelcom que ens
omple d’orgull. Ja no es tracta de realitzar
actes o col·laboracions puntuals, sinó
de repetir la programació de manera
completa i així poder reproduir les línies, el
concepte i, per tant, la pròpia essència del
festival.

El Mecal compta des de fa anys amb
l’ajut del Programa MEDIA a festivals
audiovisuals. Què ha significat per al
Mecal el suport de MEDIA?
MEDIA per a nosaltres mai ha estat una
subvenció com les altres. En primer lloc
perquè molt pocs festivals a Espanya
tenen aquest ajut, cosa que ens
destaca moltíssim. Sempre ha estat un
reconeixement molt important pel treball
realitzat, i la prova de què tenim un nivell a
l’escena internacional.

Què espereu d’aquesta edició?
Espero que les noves incorporacions al
festival, com la nova secció d’animació,
tinguin una bona acollida i quallin entre el
públic. Volem assentar la part professional
i que el públic segueixi responent tan
bé com els altres anys a la programació
que s’ofereix. Mecal es crea per a què
la gent pugui gaudir de la producció de
curtmetratges a nivell internacional i cada
canvi que introduïm és per poder incloure
totes les temàtiques possibles i que la seva
visió sigui més àmplia. D’aquesta manera,
doncs, volem que Mecal s’acabi convertint
en un festival global.

Augmenta
la coproducció

de curtmetratges
Nisi Masa, Xarxa Europea de Cinema
Jove, va organitzar el passat 1 de març
a Luxemburg un debat sobre l’expansió
de la coproducció en els curtmetratges.
Aquest debat es va dur a terme en
el marc de la 7a edició de l’European
Short Pitch.
Nisi Masa va explicar que fins fa pocs
anys la coproducció de curtmetratges
era gairebé una quimera. Tanmateix, avui
en dia descobrim cada vegada a més i
més curtmetratges coproduïts entre dos
i, fins i tot, tres nacionalitats, amb les

col·laboracions més inesperades.
Durant el debat es va il·lustrar aquesta
nova realitat amb 5 curtmetratges
coproduïts recentment: The Big Leap,
de Kristoffer Rus, una coproducció
sueca i polonesa; Dreaming Apecar, de
Dario Samuele Leone, una coproducció
italiana i romanesa; Soft Rain, de Dénes
Nagy, una coproducció hongaresa,
belga i suïssa; Tiger Fight, de Martin
Repka, una coproducció eslovaca,
índia i austríaca; i Tram, de Michaela
Pavlátová, una coproducció txeca i
francesa.

European Short Pitch 2013
L’European Short Pitch és una
iniciativa amb suport MEDIA
destinada a promoure la coproducció
de curtmetratges entre països
europeus. Combina tallers presencials
d’escriptura de guions, sessions online i
un fòrum de coproducció que reuneix a
guionistes i professionals de la indústria
de tota Europa.
Un total de 25 projectes de
curtmetratges, de guionistes i
directors entre 18 i 35 anys, van ser
seleccionats per participar a la 7a edició
de l’European Short Pitch. 25 talents
europeus es van reunir per debatre,
reescriure i aprendre a promocionar les
seves històries a nivell europeu amb
l’ajuda de cinc tutors. Finalment, van

presentar els seus projectes davant
d’un grup de productors, compradors i
distribuïdors.
L’European Short Pitch pretén
acostar els joves talents europeus
al centre d’atenció, brindar-los una
oportunitat de promoció, i incrementar
la coproducció de curtmetratges a
Europa. Aquesta iniciativa vol oferir
viabilitat econòmica i visibilitat europea
als projectes de curtmetratges.
Nisi Masa, l’organitzadora d’aquesta
activitat, està formada per associacions
de 26 països d’arreu d’Europa i rep
el suport de joves professionals,
estudiants i voluntaris amb una passió
en comú: el cinema europeu.
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Per a més informació:
www.nisimasa.com

Short Films
Supports in
Europe
MEDIA presenta “Short Films Supports in Europe”, una guia actualitzada sobre institucions europees
que donen suport a la producció de curtmetratges. La publicació ha estat elaborada per MEDIA Desk
France en col·laboració amb diverses oficines MEDIA, com MEDIA Antena Catalunya.
Els països participants a la guia “Short Films Supports in Europe” són: Alemanya, Bèlgica, Bulgària,
Croàcia, Dinamarca, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Irlanda, Itàlia, Lituània, Noruega,
Països Baixos, Polònia, Portugal, Romania i Suïssa.
En aquesta publicació trobareu informació general sobre cada un dels països participants, així
com una descripció detallada de les oportunitats de suport i finançament per a la producció de
curtmetratges a nivell nacional i regional. També hi descobrireu informació addicional d’interès
per al sector del curtmetratge com ara broadcasters, festivals i mercats de curtmetratges, directoris
online de produccions, professionals i empreses audiovisuals, o acords de coproducció dels diferents
països.
Els curtmetratges són un terreny fèrtil per a la creativitat, l’experimentació visual i els talents
emergents; i representen el futur de la creació cinematogràfica i audiovisual. Responent als
desafiaments contemporanis per a la producció de curtmetratges, hem volgut ajudar la indústria del
curtmetratge apropant-li els recursos nacionals i internacionals disponibles a través d’aquesta guia.
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Podeu descarregar aquí la guia
“Short Films Supports in Europe”

L’AJUT MEDIA ENS VA DONAR
UN MARGE, UN TEMPS DE
DESENVOLUPAMENT MOLT
MÉS LLARG, QUE VA FER QUE
EL PROJECTE FOS MOLT MÉS
SÒLID I INTERESSANT DE CARA A
D’ALTRES INVERSORS
La directora catalana Neus Ballús va presentar a la darrera edició de la Berlinale
La Plaga, una producció d’El Kinògraf amb suport MEDIA al desenvolupament. Aquest
abril La Plaga serà al CPHPIX 2013 de Copenhague on competirà pel New Talent Grand
Prix, al Festival de Màlaga i al Festival Internacional de Cinema d’Autor de Barcelona,
que precediran a la seva estrena nacional.
D’on sorgeix La Plaga?
El punt de partida de la pel·lícula
és aquest espai de la perifèria de
Barcelona, que s’anomena “gallecs”, que
representa una mica aquestes àrees
que han quedat al marge de les ciutats,
que no han estat planificades i que,
per tant, són una zona de confluència
de moltes activitats diferents. Hi ha
vivendes, però simultàniament hi ha
polígons industrials, hi ha moltes vies
de comunicació: trens, autopistes...
I a més, encara hi queden alguns
reductes d’agricultura i ramaderia en
el seu interior. Aquest espai tan curiós
on jo he nascut (sóc de Mollet del
Vallès) sempre m’havia generat molta
curiositat i vaig pensar que en un
espai d’aquestes característiques, tan
contemporani, segurament hi trobaria
personatges que representessin
d’alguna forma, amb la seva vida,
aquest paisatge.

El punt de partida de la pel·lícula és
aquest espai, que trobem a la perifèria
no només de Barcelona, sinó també
de moltíssimes ciutats europees. Però
finalment, el que em va permetre
aquest espai va ser conèixer els que
acabarien sent els protagonistes de la
pel·lícula, que són els que han acabat
posant tot el “material emocional” en
el projecte.
Quan vau decidir demanat l’ajut
MEDIA al desenvolupament de
projectes individuals?
La veritat és que perdo una mica el
compte, ja que fa uns quatre anys
que vam començar a treballar en
el projecte, però crec que va ser a
finals del 2009, a la convocatòria de
novembre. Ho vam decidir després
d’haver tingut un ajut del CONCA
al desenvolupament de projectes
audiovisuals, quan encara existia; per

tant, després d’haver fet una recerca
dels personatges principals a la zona. I,
a més a més, existia una primera versió
del guió escrita.
El que ens va decidir a demanar-ho va
ser la necessitat de posar-nos a filmar a
nivell de teaser, a nivell de proves amb
els personatges, per veure si realment
podien ser potencials protagonistes
d’un llargmetratge. Evidentment
també per donar-li aquest component
internacional que sempre havíem
pensat que el projecte necessitava:
una història molt local, que té un
component internacional al parlar de la
situació de la perifèria de les ciutats.
Què creieu que ha aportat l’ajut al
projecte i a la productora?
En primer lloc, la convicció de que
estàvem davant d’un projecte que
podia tirar endavant; MEDIA va ser
després del CONCA el primer ajut
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destacat que vam rebre. Per tant, et
reafirma una mica en la idea de que has
de seguir fent la pel·lícula i de que això
val la pena, i que has de seguir lluitant
per tirar endavant. Això és el primer
punt.
A nivell econòmic, és clar, també és
important. I també ens va ajudar perquè
el nivell d’exigència que necessitaves per
presentar el projecte a MEDIA i tot el
suport que vam rebre per part de l’Àlex
Navarro en aquell moment per millorarlo fins l’extenuació, ens ha ajudar molt a
tenir un nivell d’exigència amb nosaltres
mateixos i amb el projecte molt alt. Jo
penso que això ens ha ajudat molt a
l’hora de presentar després el projecte
a producció, tant a les televisions, com
als fons de cinema tant catalans com
espanyols.
Va ser com una mena de training que
ens ja ajudat després en tot el procés.
I també a fer un teaser i a valorar
que a nivell creatiu els personatges
funcionaven, la idea funcionava, i
a trobar l’atmosfera de la pel·lícula.
Ens va donar un marge, un temps de
desenvolupament molt més llarg que

si no haguéssim tingut l’ajut de MEDIA,
que va fer que el projecte fos molt
més sòlid i interessant de cara a d’altres
inversors.
Quins elements creieu que van ser
determinants perquè MEDIA us
atorgués l’ajut?
No ho sabem, perquè nosaltres no
estàvem a la comissió que ho decidia,
però pel que sospitem, bàsicament va
ser el projecte en sí mateix, és a dir, la
idea, el que va fer-los decidir de donarnos suport. Evidentment, suposo que
tota la part de producció era sòlida,
però tractant-se d’un primer projecte
de llargmetratge meu com a directora
i també del productor executiu, és
evident que MEDIA no se’ns va atorgar
per la nostra llarga experiència en el
món del cinema. Per tant, tot això ens
fa pensar, que era més aviat la pròpia
idea de La Plaga, d’aquest espai, dels
personatges... el que els va seduir.
Com va anar l’estrena a la Berlinale?
Molt bé! Nosaltres no teníem una
experiència d’una estrena en un
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festival d’aquestes característiques i
per tant, tot era una novetat. El que
va anar millor va ser la recepció del
públic berlinès davant la pel·lícula: és
impactant la quantitat d’espectadors
que s’amunteguen a les guixetes per
comprar una entrada! Vam acabar
pràcticament totes les entrades de
les sessions de la pel·lícula, i tothom
participava molt activament i de
manera tan positiva en els debats
posteriors. Ens va sorprendre moltíssim
la reacció tant positiva, tant de la gent
com de la crítica.
Va ser molt emocionant a més perquè
hi vam poder anar amb tots els
personatges; és una cosa que jo tenia
molt clara des de que ens van triar, que
seria d’alguna manera bonic tornarlos als personatges, que havien estat
els primers a confiar en la pel·lícula,
donar-los la possibilitat de celebrar i de
sentir-se part del projecte. Vam anar
tots a l’estrena com si fos la culminació
de tot aquest projecte tant llarg de 4
anys que ha estat tant dur. Va ser molt
bonic, molt intens, i amb una quantitat
de treball enorme.

Es busquen
productors emergents
catalans:

acord MEDIA Antena Catalunya
amb el festival
de documental
de Jihlava

www.dokument-festival.cz

23. — 28. 10. 2012

Gràcies a la bona acollida de la iniciativa l’any passat, MEDIA
Antena Catalunya i el Jihlava International Documentary Film
Festival han tornat a signar un acord perquè un productor emergent
català participi a l’Emerging Producers en la propera edició (23-27
d’octubre 2013).
L’objectiu de l’Emerging Producers és introduir productors europeus
amb talent, que estiguin començant, a professionals de diversos
camps de la indústria. Es tracta de construir una plataforma per
organitzar reunions entre professionals del cinema amb un èmfasi
en el cinema documental, proporcionant als participants un accés
fàcil a la informació i orientació en el mercat per tal d’augmentar el
potencial de futures coproduccions europees.

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava
16th Jihlava International Documentary Film Festival

Ji.hlava_poster_A1_CMYK_2012.indd 1

MEDIA Antena Catalunya s’encarregarà de cobrir les despeses de transport i allotjament (4 nits) a la
República Txeca per tal que un productor emergent català hi pugui assistir. Per sol·licitar-ho, cal tenir
en compte que:
• E
 l productor ha de tenir diversos anys d’experiència al mercat local (no pot ser un estudiant ni un
recent graduat), amb capacitat de creixement professional futur i amb ambicions d’esdevenir actiu
al mercat europeu
• C
 om a mínim ha d’haver realitzat un film (ficció o documental; migmetratge o llargmetratge) que
s’hagi estrenat en cinemes o mostrat en un festival.
• T
 enir un projecte en curs no és una condició sine qua non, però es considerarà un avantatge davant
d’altres candidats.
• T
 indran prioritat aquells participants amb projectes que hagin rebut ajut MEDIA al
desenvolupament o participat en altres activitats de formació MEDIA.
• M
 EDIA Antena Catalunya cobrirà les despeses de transport i allotjament del productor català
seleccionat, però el productor haurà de pagar la taxa d’inscripció a l’Emerging Producers (150€).

6/26/12 10:15:31 AM

El productor podrà gaudir de classes magistrals (sobre
aportacions dels festivals als projectes, negociació de
coproduccions, marc legal...), tindrà oportunitats per realitzar
contactes, i s’afavoriran trobades de promoció professional
i del projecte en què estiguin treballant. L’idioma vehicular
serà l’anglès.
La data límit per enviar la sol·licitud és el 30 d’abril. Cal
realitzar la sol·licitud directament al web del festival omplint
el formulari de registre i adjuntant una carta de motivació.
Preguem que després de realitzar la sol·licitud a Jihlava,
ens envieu un correu electrònic per poder realitzar-ne el
seguiment.
La selecció de productors la realitzarà Jihlava IDFF. Els
productors seleccionats s’anunciaran el 3 de juliol de 2013,
durant el Festival de Karlovy Vary a la República Txeca.
L’Emerging Producers es celebrarà del 23 al 27 d’octubre de
2013.
Marta Andreu, d’Estudi Playtime, va ser la productora
catalana seleccionada en l’edició 2012. Podeu llegir aquí
(pàgines 8 i 9) l’entrevista que li vam fer perquè expliqués la
seva experiència a l’Emerging Producers.

Com realitzar la
sol·licitud?
1. Inscripció directament al web
de Jihlava (formulari + carta de
motivació).
2. Enviament d’un correu electrònic a
MEDIA Antena Catalunya per poder
fer-ne el seguiment.
Més informació
Contacte amb el Jihlava IDFF: Markéta Císarová
(Head of Industry Office)

L’Emerging Producers és una iniciativa que compta amb el suport
del programa MEDIA de la Unió Europea i la coorganització amb les
oficines MEDIA (Desks i Antenes) d’Àustria, Croàcia, Xipre, República
Txeca, Dinamarca, Finlàndia, Grècia, Hongria, Lituània, Malta,
Noruega, Polònia, Eslovàquia, Eslovènia, Catalunya, Suïssa i Torino.
MEDIA Antena Catalunya és l’única oficina de l’Estat Espanyol que
hi participa.

memòria d’activitats

2012

de media antena catalunya

2012: CATALUNYA VA REBRE MÉS DE 2,5M€ DEL PROGRAMA
MEDIA, DUPLICANT ELS RESULTATS DE L’ANY ANTERIOR
GAIREBÉ 400 CONSULTES
ATESES: ASSESSORAMENTS I
GUIA

Catalunya va rebre el 2012 més de 2,5 milions d’euros del
programa MEDIA, xifra que duplica els resultats del 2011.
Així, d’1.264.780€ rebuts durant el 2011, es va augmentar
a 2.511.168,63€. També va pujar el percentatge rebut
respecte la resta de l’Estat Espanyol: si el 2011 era del
19,4%, el 2012 va ser del 34,1%.

MEDIA Antena Catalunya serveix de via d’informació i
assessorament als professionals catalans de l’audiovisual
sobre les diverses possibilitats del programa. En aquest
sentit, durant el 2012 es van realitzar 368 assessoraments
individualitzats a empreses catalanes.
A banda d’aquests assessoraments i consultes, MEDIA
Antena Catalunya acompanya als professionals catalans en
tot el procés de candidatura dels projectes oferint servei
d’assessoria experta en les seves sol·licituds de finançament
a Brussel·les. Tots els beneficiaris de MEDIA catalans del
2012 han sol·licitat els serveis de MEDIA Antena Catalunya.

Destaquen especialment els ajuts rebuts a la difusió per
televisió, al vídeo sota demanda i a la formació inicial,
on totes les empreses beneficiàries han estat catalanes.
També destaca l’augment d’ajuts rebuts en les línies de
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€).

8 ACTIVITATS ORGANITZADES i
3 GUIES PER LA MILLORA DELS
PROJECTES CATALANS

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 vídeo
sota demanda (perdent el suport a la plataforma Kiwi de
curtmetratges, però mantenint el suport a la plataforma
Filmin de llargmetratges). D’altra banda, i gràcies també al
programa MEDIA, durant tot el 2012 es van poder estrenar
en cinemes catalans 62 títols europeus no nacionals.

Amb l’objectiu de millorar la qualitat dels projectes
catalans que es presenten als ajuts MEDIA, MEDIA Antena
Catalunya du a terme al llarg de l’any nombroses accions
enfocades a la formació i assessorament expert. Des
de MEDIA Antena Catalunya s’acompanya als candidats
en el procés de presentació de les seves candidatures a
Brussel·les amb l’objectiu de fer-les més competitives en
fons i forma.

2012
LÍNIA D’AJUT
t
Desenvolupamen

a la carta
Distribució vídeo
Distribució
ió
Difusió per televis
les
Digitalització de sa
ts
ió i accés a merca
Festivals, promoc
Formació
i2i audiovisual
TOTAL

580.057,00 €
292.368,44 €

D’una banda, es van organitzar 8 jornades formatives
(Desenvolupament de projectes individuals, Distribució
a Internet, Coproducció a Europa i Distribució Digital,
Finançament de projectes interactius, Finançament
i distribució de documentals, Aspectes legals dels
Documentals, Film i Media Literacy ) amb un total de gairebé
500 assistents. A més, es va participar en conferències
d’altres institucions per aportar informació sobre les
línies d’ajut MEDIA (com ara a la Jornada de la CI&VI),
es van realitzar acords amb l’Erich Pommer Institut per

650.569,00 €
370.000,00 €
100.000,00 €
215.000,00 €
205.794,85 €
97.379,34 €
2.511.168,63 €
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oferir beques a professionals catalans per a l’assistència a
cursos formatius, i es van organitzar sessions gratuïtes de
desenvolupament de continguts per documental, ficció i
animació amb Sources 2.

cat

seguidors i més de 2.000 tweets enviats durant el 2012. I
el canal de YouTube, ha aconseguit més de 800 visionats
dels vídeos de l’oficina.
MEDIA Antena Catalunya va editar 4 números de
l’eMEDIAcat, la revista digital de l’Antena, que ha tingut
més de 700 visites en total.

Finalment, es van elaborar 3 guies MEDIA (Què és MEDIA;
Què és MEDIA Antena Catalunya i guia de la línia d’ajut
MEDIA a festivals audiovisuals) i una traducció al català del
resum executiu de l’estudi sobre Nous Models de Negoci
encarregat per la Comissió Europea. Tots els materials són a
l’abast dels professionals al lloc web de l’Antena.

A nivell de presència a catàlegs i revistes, gairebé una
quinzena de publicacions impreses (algunes també amb
versió digital) han comptat amb un anunci de MEDIA
Antena Catalunya, incloent-hi la revista DeCine, els
catàlegs dels festivals L’Alternativa, Sitges, DocsBarcelona
o el Medimed, i d’altres com ara la Catalan!Films eMagazine
i la Catalan!Arts eMagazine.

LA MFDB: EL LIDERATGE
DES DE CATALUNYA D’UN
PROJECTE EUROPEU
La MFDB (MEDIA Films DataBase), de MEDIA Antena
Catalunya, és una base de dades de totes les produccions
amb suport MEDIA. Compta amb la col·laboració de 19
oficines MEDIA europees per a l’actualització de les dades.
La MFDB va rebre durant el 2012 més de 20.300 visites,
gairebé 17.000 usuaris únics i més de 52.000 visionats de
pàgines. Destaquen les visites rebudes per part dels Estats
Units, Canadà i Brasil, que sumen un 17% de les visites
totals, i d’Àsia (un 11%).

Cal destacar també la realització d’un clip de vídeo de
promoció del programa MEDIA a Catalunya, que va ser
projectat als festivals DocsBarcelona i al festival de Sitges,
i que compta amb més de 130 reproduccions a YouTube. A
finals d’any es va fer una actualització del mateix amb noves
imatges, i aquesta nova versió tindrà presència el 2013.

AVALUACIÓ DE LA
SATISFACCIÓ DE LA INDÚSTRIA
CATALANA: INFORME
SOBRE ELS BENEFICIARIS
DEL PROGRAMA MEDIA A
CATALUNYA

Durant el 2012 a més, MEDIA Antena Catalunya va editar
dos flyers promocionals que es van distribuir a tota Europa
i va realitzar un banner per incloure a les diferents webs
de les oficines MEDIA. Amb la renovació del lloc web del
programa MEDIA a Brussel·les, MEDIA Antena Catalunya
va aconseguir que el banner de la MFDB aparegués en
portada (fita considerable tenint en compte que les accions
de les oficines no apareixen en portada del lloc web de
MEDIA amb l’única excepció de la MFDB de MEDIA Antena
Catalunya).

MEDIA Antena Catalunya va realitzar un informe sobre els
beneficiaris del programa MEDIA a Catalunya després de
més de vint anys d’actuació del programa al nostre país.
Els resultats del mateix van posar en relleu un ampli suport
al programa per part de tots els agents participants a la
cadena de valor (producció, distribució, exhibició, formació,
festivals...) alhora que una molt bona valoració del servei
realitzat per l’Antena cap al sector. El sector audiovisual
català considera a MEDIA indispensable en el procés
d’oferir garanties a possibles socis i inversors.
Aquest informe (publicat en català, castellà i anglès) es va
distribuir a tota Europa, gràcies a la xarxa d’oficines MEDIA,
i tenia l’objectiu de promocionar la indústria catalana i
afavorir acords internacionals.

APOSTA PER LA COMUNICACIÓ:
MÉS DE 10.000 IMPACTES EN
EL SECTOR
El 2012 MEDIA Antena Catalunya va estrenar nova web,
que ha donat millor i més visibilitat a tota la informació
MEDIA. Ha rebut un total de 10.752 visites i 37.869
visionats de pàgines des del març al desembre de 2012.
Al finalitzar l’any, el web comptava a més amb 140
subscriptors als butlletins electrònics de notícies.

És per tot això que durant el 2012 i el 2013 MEDIA Antena
Catalunya assisteix a fires i mercats i és l’interlocutor amb
Brussel·les a Catalunya per preparar a tota la indústria
creativa catalana cap al nou MEDIA que serà dins el
programa marc EUROPA CREATIVA (2014/2020).

L’oficina també va ser molt activa en xarxes socials. Així,
la pàgina de Facebook de MEDIA Antena Catalunya va
aconseguir 174 nous seguidors el 2012 (actualment en
compta amb 372). L’usuari de Twitter ha sumat 800

15

MEDIA ANTENA CATALUNYA
PARTICIPArà

AL BCCN, EL FESTIVAL
DE CREATIVE COMMONS
DE BARCELONA
Del 9 al 12 de maig es
celebrarà a Barcelona la
quarta edició del BccN,
el Festival de Cinema
Creative Commons de
Barcelona. MEDIA Antena
Catalunya hi participarà
amb l’organització d’una
taula rodona titulada
Internet Film Television,
el dijous 9 de maig. Parlem
amb Luis Roman, director
de l’esdeveniment, perquè
ens expliqui més detalls.

Com les obres en Creative Commons són pel·lícules
pensades per viure part de la seva vida a Internet, BccN s’ha
erigit com el festival que mostra les noves formes de fer
cinema on la xarxa n’és la protagonista.
D’on sorgeix el festival i en quin moment es troba?
El festival va sorgir arrel de dues pel·lícules, Nasty Old People
de Hannah Skold i To Shoot an Elephant d’Alberto Arce. La
primera va penjar la pel·lícula a la página de descàrregues
The Pirate Bay, aconseguint un ressò inimaginable i fent la
pel·lícula rentable. La segona és un documental a Palestina
que va aconseguir més de 80 projeccions simultànies i 4
obres derivades. Les pel·lícules eren molt diferents, però
coincidien en l’èxit a la seva difusió i en una altra forma
d’entendre el cinema a Internet, gràcies a les llicències
Creative Commons. I ho havíem d’explicar. Així que vam
iniciar amb una funció divulgativa, per mostrar com alguns
autors havien aconseguit ressó utilitzant les llicències CC i
plantejaven alternatives a un model obsolet.
Després de la primera edició, les obres es van multiplicar
exponencialment, i la nostra funció com a festival també
va augmentar. Vam passar a ser un referent per mostrar un
nou tipus de cinema que no tenia cabuda en sales, però que
era d’èxit a la xarxa. Vam veure que havíem d’aportar aquest
espai per mostrar pel·lícules pensades per una audiència
internauta i global, i participar en el debat dels nous models
del cinema.
BccN va ser el primer festival del món de cinema amb
llicències Creative Commons. Però tambè vam voler que el
festival BccN s’oferís amb llicència Creative Commons. Què
vol dir? Doncs que permetem que associacions i col·lectius,

Què és el BCCN?
BccN és el Festival de Cinema Creative Commons de
Barcelona. Les llicències Creative Commons (CC) són
unes llicències de drets d’autor, com el copyright, però
més flexibles. Hi ha sis tipus de llicències que el autor pot
determinar, i en comptes de “tots els drets reservats”, es parla
“d’alguns drets reservats” que l’autor especifica en funció de
la llicència que decideixi utilizar.
Les llicències CC van sorgir per poder potenciar les obres a
Internet, permetent que la gent les pugui distribuir i apropant
les pel·lícules a la seva audiència, ja que aquesta participa en
la creació, distribució o producció de la obra.
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sense ànim de lucre, puguin replicar el festival a la seva
població. Passem el programa, els subtítols, els contactes,
material gràfic…tot el que hem el·laborat, el pack del festival. I
el festival es pot “copiar”, total o parcialment, es pot modificar,
sempre que mantinguin el reconeixent i la clàusula “no
comercial”. Amb això, hem aconseguit que el festival no
tingui 4 dies de durada, sinò que sigui viu tot l’any i de forma
internacional. La plataforma CC WORLD es la plataforma que
engloba els 28 festivals internacionals Creative Commons
còpia derivada de BccN, a 17 països. De cara 2013-2014,
volem arribar als 30 i aumentar la presencia a Amèrica.
Els objectius generals de BccN són diferents als de qualsevol
altre festival. BccN és un festival que té l’objectiu de
desaparèixer. Al contrari que festivals de gènere com pot ser
el cinema de terror, BccN es basa en unes llicències de drets
d’autor. El nostre objectiu és que el seu ús creixi, es normalitzi
i tothom es plantegi quin tipus de llicència vol utilizar per la
seva obra.
En aquest cas, el nostre paper deixarà de ser fonamental.
Lamentablement, encara estem lluny, pel que ens trobem
en un punt importantíssim de cara a donar a conèixer les
formes en que Internet i les CC poden obrir nous camins per
la creació i difusió de cinema.
Aquest any ho realitzarem al MACBA del 9 al 12 de maig.

la seva audiència. Sabem de la nostra responsabilitat al
respecte de la indústria, i per tant sempre volem explicar
el projecte que hi ha darrera de la pel·lícula, per tal de que
puguin servir de referents pels profesionals locals.
Amb MEDIA Antena Catalunya organitzarem una
taula rodona titulada “Internet Film Television”, per tal
d’explicar de quina forma les televisions internacionals
comencen a entendre Internet com un mitjà bàsic per al
desenvolupament de les seves produccions audiovisuals.
Quins convidats hi haurà i quins temes es tractaran?
Convidarem a responsables de la part online de televisions
nacional i internacionals. El que volem veure és de quina
forma es plantegen les creacions transmèdia, l’el·laboració
de projectes audiovisuals a la xarxa i l’acceptació de
projectes.
Es parla molt del cinema a a les sales, però la realitat és
que qui ha impulsat el cinema els darrers anys han estat les
televisions i, actualment, aquestes estan fent grans esforcos
per apropar-se a Internet. Volem que ens expliquin de quina
forma, com ho plantegen i quin tipus d’obres són les que
decideixen coproduir per a la xarxa. Transmèdia? Websèries?
Documental Interactiu?Multiplataforma? Que ens expliquin
els seus casos i per on aniran els propers anys.

Pots desvetllar part de la programació que s’hi podrà veure?
La programació és secreta encara, però hi haura una
inauguració important amb una obra internacional, una
cloenda amb un documental social important al 2013, ficció
de baix cost però d’alta qualitat, nova autoria…estigueu atents!
Serà la millor programació que hàgim tingut, i no és mèrit
nostre, sino dels autors que decideixen utilitzar aquestes
llicències.

Més informació properament a www.bccn.cc i a
www.antenamediacat.eu

Què hi podrà trobar qualsevol amant del
cinema al festival? I un professional de la
indústria?
L’amant del cinema es trobarà un cinema
de grandísima qualitat, a més de trobar
diferents llenguatges més aplicats al nou
mitjà. La programació del BccN sempre ha
estat ben valorada pels millors crítics, ja que
entenem que hem de trencar amb el mite
de que tot el que es fa a Internet és de baixa
qualitat.
El profesional de la indústria ha de plantejarse el seu model de negoci, i saber on està
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WORKSHOP

DE DESENVOLUPAMENT DE GUIÓ D’EQUINOXE
EUROPE A CARDONA

ScreenwriterS´ workShopS
Duration

7 days

Location

Spring – selected EU Country
Autumn – GErMAny

participants

9 selected screenwriters
and their producers,
9 international advisors

appLication DeaDLines

Late May and early november
Workshops conducted in English

From script to screen

Since 2001, 117 writers and their producers have been supported in the development of their screenplays by more than
100 internationally renowned script advisors.
From 2001 - 2012 30% of the projects developed through
eQuinoxe Europe were produced.

FiLmmakers´ voices

eQUINOXE Europe, amb suport MEDIA,
organitza anualment el Workshop
Internacional de Guionistes, que busca
ampliar les oportunitats de grans
històries amb una identitat cultural
pròpia i permetre als guionistes amb
talent aprendre dels millors en el sector.
El programa inclou un workshop de set dies de durada per
a escriptors i productors, així com Master Classes per a la
comunitat del cinema. Els workshops es celebren enguany
a la primavera (Cardona) i a la tardor a Suïssa. Per sol·licitar
plaça al curs de tardor cal enviar les sol·licituds abans
del 24 de maig del 2013. Per a cadascun es seleccionen
9 guionistes i els seus productors, per mitjà d’un jurat,
que seran acompanyats per 9 tutors internacionals que
busquen compartir el seu coneixement i experiències
sense rebre remuneració a canvi. El curs s’adreça a
guionistes que hagin produït un llargmetratge. Els
assistents no han de pagar cap taxa d’inscripció.

“... rigorous and highly professional.“
Andrew Bovell (AUS), advisor

“There is a place where being a screenwriter is the coolest
thing on earth. It‘s called an eQuinoxe workshop.”
Trygve Allister diesen (n), participant “Prize“

“.... As a screenwriter I have never attended anything that
has been so useful, so inspirational and so much darn fun.
It is impossible for me to express my gratitude.”
John Ferguson (IrE), participant “The dead Spit of Kelly“

“If I had to describe it one word, I would say: Magic.”
Hans Weingartner (A), participant “Code 82”

“... the advisors were without exception not only highly
professional but also wonderful and wise individuals
whose advice and patience I appreciate and admire.“
Sandra nettelbeck (d), participant “Helen”

“He (advisor) does not impose anything on me, he only
makes suggestions. Yes, and they are good. Lights start
blinking inside of me.“
Holger Karsten Schmidt (d), participant “Arminius”
®

FILM & TV

El workshop de Cardona ha comptat amb la participació de
professionals d’alt nivell com ara:
• Andrew Bovell (AUS) guionista i dramaturg
• Ulf Breistrand (N) guionista i dramaturg
• Claire Dobbin (AUS) script editor, cap del Melbourne
International Film Festival
• Neil Hunter (UK) Sparkle writer i director
• Margaret Glover (UK) script editor
• Susanne Schneider (D) escriptora i directora
• Tim Squyres (USA) editor Life of Pi i de tots els films
d’Ang Lee excepte Brokeback Mountain
• Martin Sherman (UK) dramaturg, guionista

“Quite simply it‘s been a life-changing experience.”
Michael West (IrE), participant “The Cut-Off“

Upcoming eQuinoxe Europe Screenwriters´ Workshops
12. Intl. Screenwriters Workshop & Master Class – April 2013
13. Intl. Screenwriters Workshop & Master Class – October 2013

more inFormation anD appLication Documents
www.equinoxe-europe.org
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MASTER CLASS

d’eQUINOXE i MEDIA ANTENA CATALUNYA A
BARCELONA
Aprofitant la seva visita a Catalunya, MEDIA Antena
Catalunya ha volgut organitzar amb eQUINOXE Europe
una master class a Barcelona amb Tim Squyres, editor
de Life of Pi. La master class, celebrada el 15 d’abril a l’Aula
Europa , va versar sobre com prendre decisions sobre
tècniques de muntatge i d’edició, i les seves necessitats en
el moment del desenvolupament, en paral·lel a l’escriptura
de guió. L’esdeveniment va comptar amb la col·laboració
de l’Oficina de la Representació de la Comissió Europea a
Barcelona, que va cedir l’espai.
A la mateixa hi van assistir 40 professionals catalans
d’alt nivell de coneixements en l’àrea, específicament
muntadors, directors, guionistes, productors i productors
executius, seleccionats per les associacions de productors i
l’Acadèmia del Cinema Català.
L’objectiu final d’aquesta acció era millorar les pràctiques
europees en l’audiovisual i a aquells projectes catalans que
es presentin com a candidats per aconseguir finançament
de MEDIA.

Tim Squyres
Tim Squyres ha estat muntador d’onze pel·lícules d’Ang
Lee, incloent-hi Life of Pi, Crouching Tiger, Hidden Dragon,
Lust, Caution, Hulk, The Ice Storm, Sense and Sensibility,
Eat Drink Man Woman i The Wedding Banket. També ha
estat editor de Rachel Getting Married per a Jonathan
Demme, i de Syriana per a Stephen Gaghan. El 2001 va
editar Gosford Park, de Robert Altman, producció per la
qual va ser nominat als ACE Eddie Awards com a Millor
Muntatge de Pel·lícula (Comèdia o Musical). Squyres
ha col·laborat també amb dos films del novel·lista Paul
Auster: Lulu on the Bridge i The Inner Life of Martin Frost.
Ha estat supervisor d’edició de so a Anna Dogfight i a True
Love. Els seus crèdits en l’àmbit documental inclouen
Going Upriver: The Long War of John Kerry; What Can We
Do About Violence?; Moyers on Addiction: Close to Home; i
American Heroes. Recentment ha editat un documental
sobre el ciclisme professional, dirigit per Alex Gibney, i està
treballant en el muntatge d’una adaptació d’Ibsen dirigida
per Jonathan Demme.
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DOCSBARCELONA
PITCHING FORUM 2013
30 i 31 de maig, CCCB

El Pitching Forum del DocsBarcelona arriba a la seva 16a edició, amb un canvi de dates, de l’hivern
a la primavera. Aquest mercat de finançament i difusió per a la indústria documental compta amb
el suport del programa MEDIA de la Unió Europea, i s’ha convertit ja en un punt de trobada per a
professionals de tot el món.
Nascut de la mà de l’European Documentary Network, actual
coorganitzador de l’esdeveniment, cada any congrega més de 300
professionals de més de 30 països diferents. El Pitching Forum és ja un
dels fòrums de finançament de projectes documentals més sol·licitats
del món, i compta amb un 58% de projectes presentats finalitzats i un
14% més en producció.
En aquesta convocatòria, l’organització ha rebut un total de 237
projectes de 37 països d’Europa, Amèrica i Àsia, un 41% més que
l’any anterior. Joan González, director del certamen, explica l’èxit de la
convocatòria “per les ganes de lluitar i explicar històries que té la gent
en aquests moments, i per la consolidació d’aquest mercat com a eina
útil per finançar documentals”. 100 d’aquestes sol·licituds provenen de
Catalunya i Espanya. Altres països amb un bon nombre de projectes
inscrits són Itàlia, França, Alemanya i Colòmbia.
El comitè de selecció anunciarà el 19 d’abril els 25 projectes
seleccionats que optaran a presentar el seu projecte davant dels
potencials finançadors i distribuïdors (Financing Pitching Panel). En el
difícil context actual, marcat per la dràstica reducció de la producció, el
DocsBarcelona Pitching Forum esdevé intermediari entre la creativitat i
la indústria i motor de desenvolupament econòmic pel sector.

FINANCING PITCHING PANEL
• Jordi Ambròs – TVC
• Melissa Caron – Echo Bridge Entertainment (EUA)
• Maëlle Guénéguès – Distribuïdora Cat & Docs (França)
• Astrid Guger – Autlook (Àustria)
• Osnat Fraiman – YES TV (Israel)
• Marijke Huijbregts – AVRO (Holanda)
• Cynthia Lopez - POV (de PBS, Nova York)
• Andrés Luque – TVE
• Carolina Martínez – IMG MEDIA
• Emelie Persson – SVT (Suècia)
• Joan Salvat– TVC
• Mark Young – IMG MEDIA (Regne Unit)
• Jenny Westergård – YLE (Finlàndia)
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FILA ZERO
• Manel Arranz - TVE (Televisión Española)
• Oriol Baquer - SLOT TV
• Kathryn Bonnici - JAVA FILMS
• Helena Moreno – MEDIA ANTENA CATALUNYA
• Joan-Lluís Ramisa- BTV (Barcelona Televisió)
• Olga Valencia - BTV (Barcelona Televisió)

INTERDOCS
BARCELONA
Una de les novetats de l’edició 2013
del festival DocsBarcelona és
l’InterDocsBarcelona, un congrés
internacional sobre documental
interactiu que comptarà amb el
suport de MEDIA Antena Catalunya.

Al llarg de tot el dia hi haurà ponències sobre la interactivitat
i les noves maneres de narrar, estudis de cas, i un debat al
voltant del documental interactiu.
Es comptarà amb la presència d’experts nacionals i
internacionals d’aquest àmbit, com ara:
• Arnaud Dressen (Honkytonk, França)
• Sandra Gaudenzi (i -docs/London College of
Communication)
• Alexandre Brachet (Upian, França)
• Ricardo Villa (cap d’interactius de TVE)
• Barret Films  (“Las voces de la memoria”)
• Neil Harbisson i Josep Cumeras (“Xip multicolor”)
• Intropía media (“Las sin sombrero”)
Està prevista l’assistència de 200 professionals acreditats i la
celebració d’una exposició paral·lela de projectes interactius.
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19 d’abril: participació al Pitching
Advice del BCN Sports Film Festival
6-10 de maig: sessions
d’assessorament en
desenvolupament de continguts
per a productors catalans, amb
Sources 2.
9 de maig: taula rodona “Internet
Film Television” al Bccn Festival
16-21 de maig: presència al Marché
du Film / Festival de Cannes
28 maig – 2 juny: participació al
Pitching Forum del DocsBarcelona
i a la jornada InterDocsBarcelona
sobre documental interactiu.
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I si t’has perdut alguna de les nostres
jornades, pots recuperar-les en vídeo al
nostre canal de YouTube:
Darreres sessions:
Conferència de Claude-Eric Poiroux, director d’Europa
Cinemas. Celebrada a Barcelona, el 6 de febrer al Liceu
Francès de Barcelona.

Conferència sobre Finançament MEDIA a productors
d’animació. Inclou l’explicació sobre l’ajut a la difusió per
televisió. Celebrada l’1 de març a l’Animac, Lleida.

Jornada sobre Transmèdia i interactius per a empreses
creatives i culturals, coorganitzada amb l’SDE. Celebrada el
20 de febrer a Barcelona.

Conferència sobre l’ajut MEDIA al desenvolupament de
paquets de projectes (Slate Funding). Celebrada el 15 de
març de 2013 a l’Aula Europa de Barcelona.

L’ART DE NEGOCIAR
ACORDS A
LA INDÚSTRIA
AUDIOVISUAL

La Unió Europea:
una guia per
professionals de
l’audiovisual

Aquesta setmana s’està celebrant a Mallorca el curs “The
Art of Negotiating Agreements for the Media Industry”, de
l’Erich Pommer Institut. Es tracta d’un curs de formació en
les dinàmiques psicològiques que tenen lloc en qualsevol
negociació del sector audiovisual i ressolució de conflictes,
tenint en comtpe les especificitats de l’àmbit. Aquest curs
compta amb el suport del programa MEDIA de la Unió
Europea. Més informació aquí.

MEDIA Desk UK ha llançat una nova edició de la seva
publicació The European Union: a guide for audiovisual
professionals. Actualitzada per a poder incorporar-hi el
context canviant del sector audiovisual europeu, la guia
està dissenyada per ser fàcil d’utilitzar; un manual online
per aquells qui tenen preguntes sobre com funciona
la UE en els aspectes relacionats amb les indústries
audiovisuals.
L’objectiu d’aquesta guia és proporcionar una introducció
a la Unió Europea, la seva composició, poders, activitats i
iniciatives. Estructurada de cara al lector per triar només
la part que l’interessi, també inclou les oportunitats de
finançament de la UE com ara els Fons Estructurals i el
7è Programa Marc, així com altres relacionades amb la
investigació i la innovació.
La guia es divideix en quatre parts, aportant una visió de
conjunt sobre les polítiques europees i les intervencions
al sector audiovisual. Com a apèndix, hi podreu trobar
contactes oficials de la UE, estadístiques del mercat
cinematogràfic europeu i exemples de projectes finançats
per MEDIA. També un glossari de termes i enllaços per
ampliar la informació. Podeu descarregar la guia aquí.

EL BREAKFAST CLUB,
LA TERTÚLIA CULTURAL
DE CADA MES
Vols compartir la teva experiènica internacional tot fent un
cafè? Dimarts 30 d’abril, a les 10h al Media Quiosc (Centre
d’Art Santa Mònica) s’obre el Breakfast Club, un temps i un
espai de trobada de diàleg mensual, on les empreses dels
diferents sectors culturals puguin aprendre, debatre i aportar
coneixements en diferents àmbits temàtics de la cultura.
Els temes es tractaran des d’una visió i enfocament
internacional i es comptarà amb la col·laboració de les
oficines que té l’ICEC a l’exterior.
La primera sessió comptarà amb la participació d’Angus
MacKechnie, director artístic dels esdeveniments “outdoors”
del London Nacional Theatre i Jordi Duran, director artístic
de la Fira de Tàrrega. Els moderadors de la sessió seran
Mar Pérez Unanue, directora ICEC London, i Àlex Navarro,
coordinador de l’Àrea de Mercats de l’ICEC. Més informació
a www.catalanarts.cat
Més informació a www.catalanarts.cat

enllaços
Mecal Pro
Del 4 al 28 d’abril es celebra el MECAL, Festival Internacional
de Curtmetratges i Animació de Barcelona. Es tracta d’un
festival amb el suport del programa MEDIA de la Unió Europea.
Al seu lloc web hi trobareu tots els detalls de la programació
d’aquesta nova edició.

TWEETS

Premis LUX 2013
Es convoca el procés de selecció de les pel·lícules que
participaran als Premis LUX de cinema del Parlament Europeu,
en aquesta edició 2013. Podeu consultar-ne tots els detalls al
seu nou lloc web.

Les Audiències Europees: conclusions de la conferència sobre
Desenvolupament d’Audiències (octubre 2012): bit.ly/Yt1Usi
Recordeu que la data límit per inscriure’s a l’European TV Drama
Series Lab d’EPI finalitza el 25 d’abril: tv-lab.eu

Atlàntida Film Fest
Del 22 de març al 22 d’abril, Filmin celebra el festival de cinema
online Atlàntida Film Fest, que ofereix estrenes exclusives
inèdites a Espanya i pel·lícules triomfadores als principals
festivals amb un abonament de 20€ per a tota la programació
o de 10€ per a 5 films.

Participa a l’estand Umbrella MEDIA del Marché du Film a
Cannes: inscripcions ateses per ordre de sol·licitud!
bit.ly/10lq6jG
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agenda
TERMINIS

CONVOCATÒRIES

MEDIA

Suport a Festivals
Audiovisuals EACEA/29/2012
Fins el 30 d’abril del 2013

Suport a la difusió per
televisió (TV Broadcasting)
EACEA/33/2012
Fins el 3 de juny del 2013

Suport a la promoció
i accés a mercats
EACEA/40/2012
Fins el 3 de juny del 2013

Suport i2i Audiovisual
EACEA/34/2012
Fins el 7 de juny del 2013

Suport als Agents de
vendes EACEA/07/2013
Fins el 18 de juny del 2013

Suport al VOD i a la
distribució digital de
cinema EACEA/09/2013
Fins el 24 de juny del 2013

Suport a la Distribució
– Esquema Selectiu
EACEA/21/2012
Fins l’1 de juliol del 2013

Convocatòria de licitació
de l’EACEA: contracte
marc per l’organització
d’esdeveniments i accions
promocionals (entre
d’altres, organització
dels estands MEDIA als
MIPs, EFM, MIF...)
Fins el 26 d’abril del 2013

CURSOS AMB AJUT MEDIA
Per a més informació sobre els cursos amb suport MEDIA us podeu adreçar a la
nostra oficina.
desenvoluP.
PRODUCCIÓ
MAIA Workshop #1
Inscripcions fins el 19
d’abril

desenvoluP.
PRODUCCIÓ
MAIA Workshop #2
Inscripcions fins el 3
de maig

desenvoluP.
PRODUCCIÓ
ACE Ateliers du
Cinéma Europeén
Inscripcions fins el
20 de juny

desenvoluP.
guió
Tallers
d’assessorament en
desenvolupament de
continguts
Del 6 al 10 de maig

PRODUCCIÓ
European TV
Drama Series Lab
Inscripcions
fins el 25 d’abril

Producció
Atelier
Ludwisgburg-Paris
Inscripcions fins el
31 de maig

Distribució i
exhibició
Digitraining Plus
Inscripcions fins
el 30 de maig

Marketing,
distribució i
exhibició
Art Cinema
= Action +
Management
Inscripcions fins
el 3 de juny

DOCUMENTAL
PRODUCCIÓ
Emerging
Producers
Data límit
inscripcions 30
d’abril

DOCUMENTAL
Ex Oriente Film
Inscripcions fins
l’1 de juny

MULTIPLATAFORMA

GUIÓ
International
Screenwriters
Workshop &
Master Class
Del 6 al 10 de
maig

GUIÓ
Screenwriter’s
workshop &
master class
inscripcions
abans 24 maig

NOVES TEC.
FRAME Future
for Restoration of
Audiovisual Memory
in Europe
Inscripcions fins el
3 de maig

CROSSMÈDIA
Transmedia NEXT
London
Inscripcions fins
el 28 de juny

Multi Platform
Business School
Inscripcions fins el
14 de juny

DATES CELEBRACIÓ FESTIVALS,
MERCATS, CONFERÈNCIES...
Mecal Festival Int.
de Curtmetratges i
animació de Barcelona
4 - 28 d’abril / BCN

Atlàntida Film Fest /
Filmin
Fins el 22 d’abril

Visions du Réel & Doc
Outlook Market
Del 19 al 26 d’abril /
Nyon

Festival of Animated
Film Stuttgart
Del 23 al 28 d’abril /
Stuttgart

Brussels Short Film
Festival
Del 24 d’abril al 4 de
maig / Brussel·les

Munich Documentary
Film Festival DOK.fest
Munich, del 8 al 15 de
maig

Barcelona Creative
Commons Film Festival
Del 9 al 12 de maig /
Barcelona

One World Human
Rights Doc. Film Festival
Del 14 al 23 de maig /
Praga

Marché du Film
Del 15 al 24 de maig
Cannes

Festival de Cannes
Del 15 al 26 de maig
Cannes

DocsBarcelona
Del 28 de maig al 2 de
juny / Barcelona

Transilvania
International Film
Festival
Del 31 de maig al 9 de
juny / Cluj-Napoca

Brussels Film Festival
Del 8 al 16 de juny
Brussel·les

Cartoon Digital
Del 25 al 27 de juny /
Munic

Festival International du
Film de la Rochelle
Del 28 de juny al 7 de
juliol / La Rochelle

FilmFest München
Del 28 de juny al 6 de
juliol / Múnic

T-Mobile New Horizons
International Film Festival
Del 18 al 28 de juliol
Varsòvia

T’informem diàriament al
web, Facebook i Twitter
Nou perfil de MEDIA Antena Catalunya a LinkedIn!
Segueix-nos i podràs estar al dia de totes les activitats que organitzem des de l’Antena!
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: Helena Moreno Núñez
Coordinació i continguts: Helena Vilaplana
Administració: Natàlia Giménez Teixidó
Disseny: EPA Disseny SL · www.epasg.com

