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Editorial
ACABANT EL PROGRAMA
MEDIA 2007-2013
Resten uns mesos per a què el programa MEDIA 2007-2013 finalitzi. Fins a mitjans del 2014, quan disposem de
tots els resultats del 2013, no podrem avaluar del tot l’impacte d’aquest programa a Catalunya. De totes maneres,
trobareu aquí una primera valoració que ens deixa uns titulars contundents: més de catorze milions i mig d’euros
invertits en projectes d’empreses catalanes que significa un 2% del total de les ajudes que MEDIA ha distribuït a
Europa. En xifres globals, aquests resultats situen Catalunya al nivell de territoris com Suïssa, Àustria i República
Txeca.
Aquesta aposta continuada per l’audiovisual català continuarà al proper programa MEDIA (2014-2020) dins
EUROPA CREATIVA. Encara no tenim informació definitiva sobre les futures línies MEDIA però esperem tenir-la
després de l’estiu, quan MEDIA Antena Catalunya organitzarà sessions informatives per explicar-les.
Sabem de ben segur que una de les apostes serà MEDIA Literacy. Conèixer les audiències, fidelització de
públics, poder treballar per ells des del moment de la creació i apropar l’audiovisual com a llenguatge natural a
l’ensenyament dels futurs consumidors serà decisiu. En aquest sentit, és vital apropar informació a tots els agents
de la cadena de valor audiovisual sobre com són i què pensen aquestes audiències. És per aquest motiu que
trobareu aquí unes primeres conclusions sobre l’estudi encarregat per la Comissió sobre els hàbits de consum a
Europa de les audiències joves que van a les sales de cinema.
Tots som conscients que el programa MEDIA és i serà un programa competitiu amb un tarannà molt industrial. La
creativitat a Catalunya és un fet provat. Així doncs, és una prioritat ser més competitius per obtenir més puntuació
en els apartats de les candidatures de vies de finançament dels projectes i distribució internacional. És per això
que, amb aquest objectiu, facilitem informació al sector català sobre accés al finançament europeu, plataformes
de VOD a Europa i un estudi sobre altres vies de finançament disponibles a Catalunya. Desitgem que facilitar
l’accés a aquests coneixements i possibilitats de networking pugui ser decisiu per a línies com TV Broadcasting o
Desenvolupament.

VOLEM ACABAR TOT RECORDANT-VOS EL NOSTRE SERVEI DE SUBSCRIPCIÓ
DE NOTÍCIES ON DIÀRIAMENT PODEU REBRE TOTA LA INFORMACIÓ MEDIA QUE
US INTERESSI I ON PODREU SABER LES NOSTRES PROPERES ACTIVITATS, TAULES
RODONES I SESSIONS INFORMATIVES.
BON ESTIU!
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MEDIA Antena Catalunya
organitza una jornada sobre

el nou marketing
El nou ma
la idea, t rketing: Des de
compromreballant per al
Divendre ís de l’audiència
de 9h a 14 s 19 de juliol,
:30h
Sala d’ac
d’Arts Santes del Centre
(La Rambl ta Mònica
a, 7, Barce
lona)

Programa:
9.00 - 9.15 	Obertura de portes i lliurament de
materials.
9.15 - 9.30 	Presentació institucional, a càrrec
de Jordi Sellas, director general
de Creació i Empreses Culturals
del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya.
9.30 - 11.00 	El nou marketing. Des de la idea,
treballant per al compromís de
l’audiència. A càrrec d’Elena Neira.
11.00 - 11.30
Coffee break.
11.30 a 12.30 	Estudi de cas: ús del marketing
social per a convertir una estrena
limitada en un wide release. A càrrec
de Rafael Linares.
12.30 a 13.30 	Estudi de cas: nous creadors i noves
plataformes de distribució. A càrrec
de Jaume Ripoll.
13.30 a 14.30 	Taula rodona. Amb Elena Neira,
Rafael Linares, Jaume Ripoll i Helena
Moreno.

MEDIA Antena Catalunya organitza una jornada de
conferències, estudis de cas i taula rodona, en la qual
parlarem del marketing que comença amb la gestació
del projecte, i continua fins a l’estrena; el marketing
que involucra a l’audiència des del principi per a
crear comunitat i que aporta beneficis al marketing
convencional.
Comptarem amb la presència de:
Elena Neira – Consultora sobre marketing, xarxes
socials i noves tecnologies.
Rafael Linares – Universidad Rey Juan Carlos. Expert
en narratives transmedia, social TV, marketing
audiovisual i distribució.
Jaume Ripoll – filmin. Co-fundador i director de
continguts de filmin; director de l’Atlàntida Film Fest.
Els experts convidats parlaran de l’ús del marketing
social, el marketing viral, la influència de les xarxes
socials i les noves plataformes de distribució.

L’entrada és gratuïta.
Cal fer incripció prèvia a
través d’aquest enllaç.
La sessió es
desenvoluparà en
català i castellà. No
hi haurà servei de
traducció simultània.
Es farà un seguiment de
la jornada via twitter
a través del hashtag
#MACnoumarqueting

Aritz
Cirbián,

de l’empresa catalana
Primitive Films, ha estat
escollit per a participar
a l’Emerging Producers,
gràcies a la col·laboració
amb MEDIA Antena Catalunya
Aritz Cirbián és un dels 14 productors emergents
d’arreu d’Europa que participaran a l’Emerging
Producers, gràcies als diferents acords entre
les oficines MEDIA i l’organització del Jhilava
International Documentary Film Festival.
MEDIA Antena Catalunya s’encarregarà de cobrir
les despeses de transport i allotjament (4 nits) a
la República Txeca (23-27 d’octubre 2013).
L’Emerging Producers busca donar suport als
productors europeus de documentals i afavorir
i donar oportunitats d’internacionalització a
productors en la seva etapa professional inicial.
El productor de Primitive Films podrà gaudir
de classes magistrals, tindrà oportunitats per
realitzar contactes, i s’afavoriran trobades de
promoció professional i del projecte en què
estigui treballant.

Una empresa catalana
rep un Dels deu
passis gratuïts pel
MIPCOM que donava el
programa MEDIA
L’empresa Séptimo Elemento ha estat una de les 10 primeres
productores europees en respondre a la crida feta pel
programa MEDIA que oferia 10 acreditacions gratuïtes per la
propera edició del MIPCOM.
La crida es va fer el passat dimats 2 de juliol a través de totes
les oficines del programa MEDIA. L’únic requisit que hi havia
és que només s’hi podien acollir aquelles empreses que no
havien estat mai abans a cap edició del MIPCOM. Totes les
acreditacions gratuïtes ja han estat lliurades.
L’acreditació que ha rebut Séptimo Elemento inclou tots els
beneficis de formar part de l’stand umbrella de MEDIA, entre
els quals:
• Assesors personals, abans, durant i després de les reunions
one-to-one,
• workshops sobre temes d’interès,
• una taula de benvinguda atesa per hostesses internacionals,
• un bar còmode i agradable,
• connexió a Internet,
• sales de reunions privades,
• ordinadors a la zona comuna amb accés a Internet,
• espai de magatzem,
• servei de missatgeria,
• promoció de tres dels títols prioritaris en el catàleg Glimpse
of Europe que es podrà descarregar des del web www.
media-stand.eu i enviar abans del MIPCOM i que també es
distribueix durant el mercat.
D’altra banda, el termini per acreditar-se per a formar part
de l’Stand Umbrella de MEDIA encara és obert. El termini
finalitza el dia 5 de setembre de 2013. Més informació a través
d’aquest enllaç.
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AJUT MEDIA: Promoció
i Accés a mercats,
80.000€

cat

AJUT MEDIA:
Festivals, 33.000€

14a

20è Festival de

MEDIMED

Independent

El Mercat de
documentals d’Europa
i la Mediterrània se
celebrarà de l’11 al 13
d’octubre 2013 a Sitges.

El Festival de
cinema independent
de Barcelona,
l’Alternativa, celebra ja
20 anys! Del 18 al 24 de
novembre 2013 al CCCB

Cinema

edició del

de Barcelona

Aquesta edició oferirà un ampli ventall d’oportunitats
pel networking, conferències sobre la indústria, serveis i
esdeveniments, tot plegat conjuntament amb la millor
selecció de documentals contemporanis de la UE i dels
països del sud del Mediterrani.

Del 18 al 24 de novembre el Festival de Cinema
Independent de Barcelona, l’Alternativa, celebra el
seu 20è aniversari, data per a la qual està preparant
una molt especial història del festival. La convocatòria
per participar a les Seccions Oficials del festival ja ha
finalitzat (dia 1 de juliol), i els resultats de la selecció seran
notificats a partir de principis d’octubre personalment als
candidats i a la pàgina web del festival.

Les conferències sobre la indústria exposaran algunes
de les qüestions i preocupacions que els productors
afronten sobre el present i el futur del documental,
compartint un gran coneixement i experiència sobre el
sector, per tal d’avaluar el pols de la indústria. Es prestarà
una especial atenció als nous formats de producció
de documental. Hi haurà una sessió informativa sobre
continguts per a telefonia mòbil i noves tecnologies
centrada en propostes de documentals.

Nova convocatòria per a professionals! El mes de juliol
s’obre la possibilitat de presentar projectes en procés per
a optar a un assessorament personalitzat per part dels
professionals convidats a la jornada IFN, que tindrà lloc
el 22 de novembre al CCCB, amb el suport de MEDIA
Antena Catalunya. Entre els professionals convidats
confirmats: Felipe Lage (Zaitung Films, Galicia), Stienete
Bosklopper (Circe Films, Holanda), María Zamora
(Avalon, Madrid), Marta Andreu (Coordinadora del Màster
de Documental Creatiu de la UPF) i Janine Jackowski
(Komplizen Film, Alemania). Els projectes poden
estar en fase d’escriptura, preproducció, producció o
postproducció.

El VII Premi Ahmed Attia pel Diàleg de les Cultures
serà lliurat a un dels documentals inscrits enguany a la
secció “MEDIMED Ready Made Projects”, que mostra
noves produccions que van passar per les sessions de
pitching en edicions anteriors del fòrum. Per cortesia
d’APIMED, el guanyador rebrà 1000€ en metàl·lic,
atorgat al productor del millor documental presentat en
les sessions de pitching del MEDIMED.

12 oct.
2013

El dia 12 d’Octubre MEDIA Antena Catalunya
organitza 4 sessions de desenvolupament
de continguts per a documentals
interactius en el marc del MEDIMED,
a Sitges. En aquest enllaç trobareu
informació sobre com presentar el vostre
projecte per a poder ser seleccionats.
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22 nov.
2013

El 22 de novembre al CCCB,
assessorament personalitzat
per part dels professionals
convidats a la jornada IFN de
l’Alternativa, amb el suport de
MEDIA Antena Catalunya.

Catalunya
MEDIA Antena
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L’acte, celebrat el dia 26 de juny, va estar presidit pel Molt
Honorable President de la Generalitat de Catalunya Artur
Mas. A la taula també hi eren presents Xavier Guitart,
president del Clúster de la Indústria Audiovisual de
Catalunya i Joan Antoni González, secretari general de
PROA.
També hi van assistit el conseller de la Presidència i
portaveu del Govern, Francesc Homs, i el conseller de
Cultura, Ferran Mascarell.
El secretari general de PROA (Productors Audiovisuals
Federats), Joan Antoni González, va presentar les
conclusions de l’Estudi del Sector Audiovisual a Catalunya
2013, elaborat per la Taula d’entitats pel Foment de
l’Audiovisual a Catalunya a través de Penteo.
En una conjuntura de crisi sistèmica general i de recessió
en tots els sectors de l’economia, aquest estudi pretén
analitzar de manera global el sector audiovisual, a fi de
determinar les seves tendències i definir recomanacions
que contribueixin a la seva evolució positiva en la creació
d’ocupació i la consolidació de models d’explotació i
monetització del negoci audiovisual.
L’entorn audiovisual es troba immers en un important
procés de transformació. La creixent digitalització, els
canvis en els processos productius i de distribució, així com
els nous hàbits de consum, entre d’altres factors, estan
impactant de manera molt significativa a tota la indústria
i redefinint els diferents àmbits que configuren el sector
audiovisual.

Europa i neix amb la implicació de més d’una cinquantena
d’empreses, presents en tota la cadena de valor del sector
audiovisual (incloent empreses tecnològiques).
Els objectius d’aquest clúster són:
• promoure l’eficiència econòmica i la competitivitat,
• f omentar la innovació tecnològica com a factor clau de
competitivitat i excel·lència,
•p
 romoure Catalunya com a centre audiovisual de
referència internacional,
• f acilitar i fomentar la cooperació entre els agents del
Sector Audiovisual de Catalunya i la seva col·laboració
amb el sector TIC per potenciar la innovació, la creativitat
i el talent.
El Clúster Audiovisual centrarà les seves activitats en
potenciar el desenvolupament i creixement econòmic del
sector Audiovisual de Catalunya a nivell global, estimular
la consolidació de noves línies de negoci i fomentar la
realització de projectes de innovació en l’àmbit creatiu,
tecnològic i en l’exploració de les noves formes de consum
audiovisual, entre d’altres.
“El Clúster no és una patronal ni un sindicat, vol
dimensionar qui som, identificar-nos com a indústria,
posicionar-nos a nivell internacional, fomentar la
internacionalització dels projectes, negociar noves vies de
finançament”, va assegurar Xavier Guitart, el seu president,
durant l’acte.

Podeu descarregar-vos la versió íntegre de l’estudi aquí.
També teniu disponible la versió resum de l’estudi.

El Clúster de la Indústria Audiovisual es forma després de
saber les conclusions d’aquest estudi. El Clúster vol situar
la indústria audiovisual catalana com a pilar i referent a
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Xerrada sobre

MEDIA (2014-2020)

dins EUROPA CREATIVA, EN
EL BRUSSELS FILM FESTIVAL
El 20 de juny es va organitzar una xerrada sobre la línia al
finançament al desenvolupament del programa MEDIA
dins Europa Creativa, durant el Brussels Film Festival, a
Brusel·les, en la qual van participar, entre d’altres, Aviva
Silver, cap del programa MEDIA de la Comissió Europea, i
Susanne Ding, representant d’Europa Creativa.
Aquestes són algunes de les novetats per a la línia al
finançament al desenvolupament del programa MEDIA,
que va donar a conèixer Soon-Mi Peten, Cap de l’Àrea
de Desenvolupament de la Unitat MEDIA dins l’Agència
Executiva (EACEA):
- La presentació de les candidatures es farà només online.
- Als productors se’ls donaran sumes globals, de forma
que serà més fàcil per als productors gastar els diners
per al desenvolupament, ja que no hauran de demostrar
quant gastar en què; no caldrà doncs un informe financer
després.
- Els percentatges de la quantitat a sol·licitar i de l’ajuda
màxima seran similars.
- Hi haurà més restricció sobre quan sol·licitar els ajuts:
només es podrà entrar en producció un any després de la
data límit.
- Les empreses hauran de pre-inscriure’s en un portal abans
de presentar la seva sol·licitud.
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Neix l’Anima’T
1st Internacional Animation
Industry Networking Summit

i Carlos Biern, President de Diboos – Federació Espanyola
d’Animació. Durant la presentació, els ponents es van
felicitar mútuament per la creació d’aquesta cimera, perquè
és una molt bona oportunitat per consolidar la indústria de
l’animació catalana, i per generar-ne encara més.

Anima’T SITGES BARCELONA neix a partir d’una ampliació
de la secció Anima’T del Sitges Festival Internacional de
Cinema Fantàstic de Catalunya. La secció s’ha estès fins a
Barcelona per a instal·lar-hi la seva branca professional. Allà,
la cimera esdevindrà un punt de trobada professional, de
talent i d’innovació en el món de l’animació.
Per demostrar la complicitat entre el Festival de Sitges i
l’Anima’T Networking Summit, els organitzadors han fet
servir el goril·la, icona del certamen, com a imatge gràfica de
la cimera.

La cimera portarà a Barcelona els professionals de la indústria
de l’animació per tal de participar i assistir a les sessions de
pitching, masterclass, conferències i exposicions. L’objectiu és
enfortir llaços comercials entre països, parlar de continguts
amb els compradors, reforçar coneixements, tot plegat en
un ambient còmode que faciliti la interacció entre tots els
assistents.

Aquest esdeveniment està impulsat pel mateix Festival
Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, per
l’Associació Catalana de Productors d’Animació ANIMATS, per
Televisió de Catalunya; per Catalan Films & TV - PROA i pel
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

A continuació, Sitges acollirà a la seva secció habitual
Anima’T, les projeccions d’una selecció de les millors obres
d’animació fetes darrerament.

La cimera es va presentar divendres 28 de juny a les 11h en
el marc de la IX Fira del Videojoc i l’Oci Interactiu Gamelab
2013. La presentació va anar a càrrec de Jordi Sellas, Director
General de Creació i Empreses Culturals; Àngel Sala, Director
del Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de
Catalunya; Cristina Brandner, Presidenta de l’Associació
Catalana de Productors d’Animació ANIMATS i Vicepresidenta de la Federació de Productors Audiovisuals de
Catalunya (PROA) ; Oriol Sala-Patau, productor executiu del
Departament de Coproduccions de Televisió de Catalunya

Cada any, la secció FOCUS de l’Anima’T Networking Summit
tindrà un país convidat per tal de reforçar els vincles
internacionals, promovent la coproducció, la promoció i la
difusió de productes d’arreu del món. De la mateixa manera,
es convidarà a un pool selecte de programadors, distribuïdors
i comissioning editors. En aquesta primera edició el país
convidat serà Irlanda.

MEDIA Antena Catalunya hi
participarà organitzant
dues masterclass: una sobre
finançament i una altra sobre
continguts. Els ponents seran
professionals de primer ordre
d’Irlanda, país convidat en
aquesta edició.
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Els pitchings:
A cada edició, un comitè de professionals triarà 12
projectes perquè es presentin davant del Pitching Panel
(format per programadors, productors i comissioning
editors) i de tot el públic assistent a l’Anima’T.
Pel què fa al format i el gènere del projecte, Anima’T
accepta projectes de qualsevol tipus que tinguin a veure
amb l’animació (televisió, cinema, noves plataformes...).
Per presentar un projecte per a les sessions de pitching, la
candidatura ha d’incloure els següents documents:
• Títol
• Story Line
• Sinopsi General
• Concepte global
• Format i tècniques d’animació
• Bíblia gràfica
• Descripció dels personatges
•	Guió complert d’un capítol o tres capítols, si el
minutatge és inferior a 24’ per episodi
• Historial de la productora
•	Currículums del director, del director d’animació, del
guionista i del productor executiu
•	Descripció de les activitats de la productora en els
últims 12 mesos
• Pressupost aproximatiu desglossat per partides
• Pla de finançament – Business Plan
• Calendari de treball
•	Documentació que acrediti interès d’algun canal,
coproductor o pre-venda (opcional)
• Material gràfic (tot aquell disponible):
• Esborranys
• Dissenys de personatges
• Dissenys d’escenaris
• Teaser
• Pilot
• Tràiler
•	Carta responsable signada pel titular del projecte,
autoritzant a l’ús de les imatges promocionals i textos
presents a la candidatura dins dels canals de promoció
i difusió vinculats a l’Anima’T (requisit obligatori).
La data límit per enviar el projecte és el 2 de setembre de
2013.
L’anunci dels projectes seleccionats es farà el 17 de
setembre de 2013. L’organització contactarà amb els
responsables dels projectes seleccionats per confirmar
dia i hora de la presentació i per concretar tot el material
necessari que caldrà perquè la sessió de pitching sigui
profitosa. Els projectes no seleccionats formaran part
d’una bossa de projectes d’interès a la qual tindran accés
els professionals acreditats a Anima’t.
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RESULTATS

DE L’AJUT MEDIA AL DESENVOLUPAMENT
DE PROJECTES INDIVIDUALS
Brutal Media està treballant en la producció de Victus,
llargmetratge de ficció basat en la novel·la d’Albert Sánchez
Piñol. Parlem amb Amanda de Luis, que ens explica què ha
suposat per a la producció haver obtingut l’ajut de MEDIA al
desenvolupament de projectes individuals.

Quan sorgeix la idea de portar al cinema Victus: abans que
es publiqués el llibre de l’Albert Sánchez Piñol, en paral·lel, o
després de l’èxit d’aquest?
Brutal Media va adquirir els drets de la novel·la abans que es
publiqués el llibre.

Què és Victus? De què va el projecte?
Victus és un projecte de llargmetratge de ficció; és l’adaptació a
la pantalla gran de la novel·la amb el mateix títol de l’escriptor
Albert Sánchez-Piñol. Victus se situa a la França i la Catalunya
d’inicis del segle XVIII. Els seus protagonistes es mouen en el
món de l’enginyeria militar i l’art de la poliorcètica (tècniques
d’expugnació de fortaleses), un context que no ha estat tractat
en la narrativa tot i el seu poder literari i visual. La pel·lícula
tracta temes com el poder, la llibertat i el sacrifici personal.

Quan vau decidir demanar l’ajut a MEDIA, per al
desenvolupament de projectes individuals? I per què?
Vàrem decidir demanar l’ajut a desenvolupament de MEDIA
a l’estiu del 2012. És un projecte molt ric creativament a
nivell de producció executiva: el seu disseny de coproducció
internacional, la seva complexitat artística, les seves
possibilitats de projectes transmèdia que donin suport al
llargmetratge o el seu potencial internacional van fer que
valoréssim que Victus necessitaria un bon suport econòmic
per al seu desenvolupament.
Què representa per a la producció de Victus, aquest ajut?
L’ajut a desenvolupament de MEDIA és un bon suport
econòmic a l’hora de posar en marxa un ventall més ampli
d’estratègies durant el desenvolupament del projecte. Amb
un bon pressupost, tens més opcions i alhora pots fer més
accions per donar-li la dimensió que es mereix.
A l’hora de preparar el dossier per a l’ajut, què destacaries
com a peça clau, per a tenir en compte?
Crec que la paraula clau és “coherència”: el disseny de
desenvolupament del projecte ha de ser coherent amb el
tipus de projecte que es vol produir. S’ha de tenir molt clar
quin concepte de projecte es té entre mans i, a partir d’aquí,
fer molta feina tant de recerca com d’estratègia. En un mercat
tan competitiu com és l’actual, s’han de buscar no només
projectes únics i originals sinó que també s’han de dissenyar
estratègies creatives per produir-los i per arribar al públic
objectiu del projecte en qüestió.
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Brutal Media ha
obtingut 60.000€
per VICTUS.

cat

Lastor Media també ha
obtingut l’ajut MEDIA
al desenvolupament
de projectes
individuals (22.000€)
PER 10.000 KM.

permetin al projecte distingir-se de la resta de films del
mercat per arribar a les audiències potencials. És essencial
que la identificació del target objectiu i les estratègies de
màrqueting s’estableixin en la fase de desenvolupament i que
siguin coherents amb les tendències del mercat global i de les
audiències.

Quant de temps i recursos heu necessitat per preparar el
dossier?
Vàrem estar treballant en el dossier un mes. Un bon
coneixement del mercat i de la coproducció internacional
europea és cabdal per a un projecte com Victus. En termes de
creació d’estratègies, sempre va bé fer un treball de recerca,
actualment a internet es troba informació que pot ser molt
valuosa.

La part interactiva del projecte va molt lligada a l’univers Victus
(components èpics, històrics, batalles, personatges històrics,
etc) i a les estratègies de màrqueting: identificar l’audiència
potencial del projecte, trobar els canals per arribar-hi i, a partir
del concepte del film, crear projectes transmèdia, és a dir,
endinsar l’audiència en l’univers de Victus a través d’un nombre
d’entrades diferents, oferint així una experiència coordinada
i global d’aquesta història complexa. L’audiència potencial
actualment està molt segmentada: s’han de dissenyar
projectes transmèdia que siguin creats i adaptats per a cada
segment de l’audiència; l’objectiu és que les audiències trobin
interessant l’univers de la història i vulguin compartir-lo.

A l’hora de preparar el dossier per a MEDIA, com vau fer
el tractament d’audiències? I com vau vincular la part
interactiva que té el projecte?
Primer vàrem concretar el concepte de pel·lícula, després
vàrem definir el seu espai en el mercat nacional i internacional:
gènere, components universals i èpics (trama, principis,
temes), personatges, etc. Aquests són els elements intrínsecs
de la història que et permeten fer una primera identificació de
l’audiència potencial.
Per altra banda, el disseny de producció del projecte (tipus
de pressupost, partners tant del mercat nacional com
internacional, talent creatiu, càsting, etc.) també és bàsic per
definir l’audiència de la pel·lícula. A més a més, el disseny de
producció que s’estableix durant la fase de desenvolupament,
és la base per establir una ruta coherent amb estratègies
creatives de màrqueting (tant presents com futures) que

Vau estar a Cannes, a la recerca de finançament i/o
distribució. Com valores l’experiència?
L’experiència ha estat molt positiva. Victus ha despertat molt
interès en el mercat internacional i hem establert bons vincles
empresarials. Ara hi hem de seguir treballant!
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Valoració
del
programa
MEDIA
2007-2012 a
Catalunya
El programa MEDIA ha aportat a l’audiovisual català més de 14,6M€ en el període 2007-2012.
A nivell europeu, Catalunya ha rebut una mitjana del 2% dels ajuts MEDIA durant el període
2007-2012, percentatge que s’eleva fins el 9% i el 6% en els casos dels ajuts a la formació
inicial i al vídeo sota demanda, respectivament.

El programa MEDIA ha invertit anualment una mitjana de
més de 2,4M€ en l’audiovisual català. Durant el període
2007-2012, Catalunya ha rebut de mitjana, un 30% dels
ajuts atorgats a empreses de l’Estat Espanyol.

El programa “MEDIA 2007” té una durada de 7 anys i
finalitza el desembre del 2013. Amb motiu de la proximitat
a aquesta data, malgrat no disposar encara de la totalitat
de resultats, hem volgut donar informació sobre l’impacte
que aquest programa ha tingut i està tenint a Catalunya, així
com una comparativa amb d’altres països.

En el cas dels ajuts al Vídeo Sota Demanda i Distribució
Digital de Cinema, Catalunya ha estat l’única beneficiària
de l’Estat Espanyol dels ajuts MEDIA entre 2007 i 2012
(100%). I ha estat beneficiària majoritària en d’altres línies
com ara la difusió per televisió, la formació inicial o la
promoció i accés a mercats.

A principis del 2014 oferirem una visió global sobre
l’impacte de MEDIA 2007, ja amb totes les xifres
comptabilitzades.
El programa MEDIA continuarà, a partir de l’1 de gener del
2014, dins del programa EUROPA CREATIVA (2014-2020),
del qual us anirem informant durant els propers mesos.

El programa MEDIA de la Unió Europea porta més de vint
anys d’actuació a Catalunya, amb “MEDIA I” (1991-1995),
“MEDIA II” (1996-2000), “MEDIA PLUS” (2001/2006) i
“MEDIA 2007” (2007-2013).
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Suport als productors

Suport a la
distribució i
l’exhibició

CATALUNYA

Suport a les noves
tecnologies

Suport a l’exhibició

Suport a la
promoció i accés
a mercats

Suport a festivals
audiovisuals

Suport a la formació

MEDIA Mundus/
MEDIA Internacional

2007

2008

2009

2010

2011

2012

583.730,00 €

699.000,00 €

1.397.136,00 €

705.086,00 €

382.276,87 €

1.047.436,34 €

Desenvolupament

505.000,00 €

649.000,00 €

765.574,00 €

561.524,00 €

210.000,00 €

580.057,00 €

Projectes individuals

245.000,00 €

459.000,00 €

563.274,00 €

391.524,00 €

135.000,00 €

244.947,00 €

Slate Funding (paquets de projectes)

170.000,00 €

190.000,00 €

115.300,00 €

0,00 €

0,00 €

150.000,00 €

Slate Funding 2nd Stage (segona fase)

90.000,00 €

0,00 €

87.000,00 €

170.000,00 €

0,00 €

185.110,00 €

Suport als productors

Obres interactives

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

75.000,00 €

0,00 €

Difusió per Televisió (TV Broadcasting)

0,00 €

0,00 €

500.000,00 €

62.000,00 €

70.791,00 €

370.000,00 €

78.730,00 €

50.000,00 €

131.562,00 €

81.562,00 €

101.485,87 €

97.379,34 €

1.020.087,00 €

1.153.631,00 €

807.285,00 €

422.211,00 €

146.093,00 €

650.569,00 €

230.000,00 €

136.000,00 €

222.000,00 €

4.000,00 €

102.500,00 €

244.500,00 €

790.087,00 €

1.017.631,00 €

585.285,00 €

418.211,00 €

43.593,00 €

406.069,00 €

Agents de vendes

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Suport a les noves tecnologies

0,00 €

536.780,99 €

408.979,00 €

503.617,00 €

413.410,00 €

292.368,44 €

Projectes pilot

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

VOD/DCD

0,00 €

536.780,99 €

408.979,00 €

503.617,00 €

413.410,00 €

292.368,44 €

205.000,00 €

201.500,00 €

246.000,00 €

238.500,00 €

214.000,00 €

100.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

20.000,00 €

100.000,00 €

Xarxa de sales de cinema (Europa Cinemas)

205.000,00 €

201.500,00 €

246.000,00 €

238.500,00 €

194.000,00 €

No publicats

Suport a la promoció i accés a mercats

105.000,00 €

80.000,00 €

150.000,00 €

165.000,00 €

165.000,00 €

165.000,00 €

i2i Audiovisual
Suport a la distribució i l’exhibició
Selectiu
Automàtic

Suport a l’exhibició
Digitalització de cinemes

Suport a festivals audiovisuals

35.000,00 €

50.000,00 €

51.000,00 €

52.000,00 €

50.500,00 €

50.000,00 €

Suport a la formació

123.127,00 €

175.000,00 €

180.000,00 €

184.516,00 €

190.000,00 €

205.794,85 €

Inicial

123.127,00 €

175.000,00 €

180.000,00 €

184.516,00 €

190.000,00 €

0,00 €

Contínua

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

205.794,85 €

MEDIA Mundus/MEDIA Internacional

0,00 €

50.000,00 €

55.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

13

A falta encara de conèixer els resultats del 2013, el programa
MEDIA ha aportat a la indústria audiovisual catalana un
total de 14.656.634,49€ en el període 2007-2012, que
correspon a l’anomenat programa “MEDIA 2007”.
Destaquen especialment les línies d’ajut als productors
i als distribuïdors, que han aconseguit 4,8M€ i 4,2M€
respectivament. El segueix el suport a les noves tecnologies,
que ha rebut 2,1M€; la formació, que ha rebut 1M€ i el
suport a mercats, que n’ha rebut 0,8M€.
El sector de l’exhibició cinematogràfica ha rebut l’ajut del
programa MEDIA a través de dues vies: d’una banda, a
partir de la xarxa Europa Cinemas, amb un valor d’inversió
a Catalunya de més d’1 milió d’euros (a falta encara
de comptabilitzar els resultats 2012 i 2013), i d’altra
banda, gràcies a 120.000€ en ajuts directes MEDIA a la
digitalització de les sales.
La línia d’ajut MEDIA a festivals audiovisuals ha aportat
288.500€ al territori català, i el programa MEDIA Mundus
n’ha fet arribar 105.000€.
Diverses línies d’ajuts s’han atorgat principalment a
empreses catalanes, com és el cas dels ajuts a la difusió per
televisió, on el suport MEDIA rebut a Catalunya ha estat el
75% del rebut a tot l’Estat; els ajuts a la promoció i accés a
mercats, on ha estat del 71%; i els ajuts a la formació inicial,
on ha estat del 81%.
El suport MEDIA als productors (que inclou ajuts al
desenvolupament, a la difusió per televisió i i2i audiovisual)
ha estat, després del VOD, la categoria amb major inversió a
Catalunya dins l’Estat Espanyol (més de la meitat dels ajuts
MEDIA a empreses espanyoles ha anat a parar a productores
catalanes).
A nivell europeu, Catalunya ha rebut una mitjana del
2% dels ajuts MEDIA durant el període 2007-2012
(Espanya, un 8%). Altres països que el 2011 van rebre al
voltant del 2% dels ajuts MEDIA van ser Suïssa, Àustria o
la República Txeca*. Si Catalunya es comptabilitzés per
separat d’Espanya, es situaria entre els 15 països amb major
participació del programa MEDIA en les seves indústries
audiovisuals.
*Font: Revista anual de les oficines MEDIA a Espanya publicada l’agost del 2012, que
conté el resum de resultats 2011

14

ACCÉS AL FINANÇAMENT
PER A LES PIMES DEL SECTOR
CULTURAL I CREATIU, al

BIZBARCELONA 2013
El dia 5 de juny es va celebrar la
conferència “Accés al Finançament
per a les PIMES del sector cultural i
creatiu” en el marc del BizBarcelona.
Va estar co-organitzada per l’Institut
Català de les Indústries Culturals
del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, l’European
Creative Industries Alliance i el
BizBarcelona, amb el finançament
del Fons de Competitivitat i
Innovació Europeu.
Es va organitzar al voltant de tres
sessions que tenien l’objectiu de
proporcionar una visió àmplia dels
aspectes clau i els reptes relacionats
amb l’accés al finançament
(tendències en desús, noves
pràctiques i oportunitats per a les
indústries creatives i culturals) a nivell
europeu.

1. QUINES
OPORTUNITATS
OFEREIX EUROPA
A LES INDÚSTRIES
CULTURALS I
CREATIVES PER
ACCEDIR AL
FINANÇAMENT?
La benvinguda a aquesta primera
sessió va anar a càrrec de Carsten
Schierenbeck, responsable de
polítiques de la Direcció General
d’Empresa i Innovació de la Comissió
Europea, que va destacar que els
principals punts a tractar serien l’accés
al finançament, el coneixement del
mercat i el context de les indústries
culturals i creatives. En aquest sentit,
l’ECIA (European Creative Industries

Alliance) tindria com una de les
seves prioritats estudiar formes per
aconseguir que hi hagués major
disponibilitat de crèdit.
Rasmus Windstedt Tscherning,
president de l’ECIA va ser l’encarregat
de realitzar la presentació de
l’European Creative Industries Alliance,
durant la qual va assenyalar, per una
banda, el gran potencial que ofereixen
aquestes indústries, i per altra, els
reptes específics que presenten
en comparació amb altres sectors.
Segons Tscherning, s’està començant
a aprendre quin tipus de polítiques
han funcionat i a quin nivell (local,
regional,...). L’accés al finançament per
a les indústries creatives i culturals,
va dir, és més difícil que en altres
sectors ja que els inversors no el
perceben com a un sol sector o bé
el veuen amb major risc que altres
indústries, malgrat que això no és cert.
Segons Tscherning, els factors claus
que marquen la inversió en un sector
o un altre són la disponibilitat dels
diners, tenir les habilitats necessàries
per conèixer i avaluar aquell sector i
disposar de contactes en el mateix.
Thierry Baujard, president de Media
Deals i membre del grup de treball
de l’ECIA – Access to Finance,
va presentar a continuació les
principals conclusions de l’informe
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“Aspectes claus i reptes de l’accés al
finançament i avaluació comparativa
dels millors casos d’accés al
finançament a Europa”. Durant la
seva presentació, Baujard va indicar
que es tracta d’un treball encara no
finalitzat sobre l’accés al finançament
(es troben a meitat del projecte).
Els primers resultats apunten a la
necessitat de:
1. Obrir les línies de finançament
genèriques de les PIMES a les
indústries culturals i creatives
(a banda de construir-ne línies
específiques)
2. Despertar l’interès dels inversors
privats i oferir-los formació
específica
3. Integrar la innovació i multiplicar
l’impacte d’un finançament públic
que es percep com a relativament
baix
4. A
 ugmentar el potencial d’ingressos
per mitjà de la internacionalització.
A banda d’aquests resultats generals,
l’ECIA – Access to Finance està
analitzant iniciatives de finançament
que han funcionat i analitzant si
serien replicables a d’altres zones i
àmbits. Es fixen sobretot en la seva
transversalitat, els factors d’èxit i el
seu potencial per ser traslladats. En
aquests moments, per exemple, es
troben analitzant el Kreativ Wirtschaft
Berlin Fund, el Production Finance
Market de Londres i el MEDIA
Production Guarantee Fund.
Seguidament, Dorota Nigge,
responsable de polítiques de
la Direcció General de Cultura i
Educació de la Comissió Europea,
va presentar la proposta de Fons de
garantia sota el programa Europa
Creativa (2014 -2020), gestionada
per l’European Investment Fund (EIF).
Tot apuntant que es tractava encara
d’una proposta, Nigge va explicar
que un dels reptes principals del nou
programa EUROPA CREATIVA (2014-

2020) que englobarà els programes
MEDIA i CULTURA, era aconseguir
millorar l’accés al finançament de
les indústries culturals i creatives i,
especialment, enfortir la capacitat
financera de les PIMES d’aquest
àmbit. Amb un pressupost proposat
de 18 mil milions d’euros, el 55%
estaria destinat al programa MEDIA,
el 30% al programa CULTURA i el
15% restant a un instrument financer
crossectorial que s’anomenaria Fons
de Garantia de les Indústries Culturals
i Creatives (CSS Guarantee Fund). Es
troben ara en un procés de negociació
durant el qual s’ha reduït el pressupost
en un 15% i que s’acabarà de perfilar
en els propers mesos. Sigui com sigui,
la proposta de CSS Guarantee Fund
seria oferir una garantia financera per
compartir el risc dels crèdits bancaris
fins a un 77% amb els bancs que
inverteixin en carteres de crèdits
per a organitzacions que operin en
el sector de les indústries culturals i
creatives. Es tractaria d’un mecanisme
transnacional i que, a més, buscaria
oferir experiència i coneixements
per als bancs. La proposta inclou
que sigui gestionat per l’European
Investment Fund, i que compti amb
211M€. Es diferenciaria de l’actual
MEDIA Guarantee Fund en què
oferiria un major abast i arribaria a una
major massa crítica, que tindria una
aproximació per carteres, que incidiria
en l’enfortiment de la capacitat de
crèdit i que es tractaria d’una garantia
gratuïta.
Joos Heinsius, cap de Coneixement i
Innovació de Cuultur-Ondernemen,
va seguir la presentació de Nigge
presentant “El factor de les indústries
creatives: sensibilitzar i desenvolupar
la capacitat de crear accions de
suport pel Fons de Garantia”, un
estudi de cas basat en l’experiència
Cuultur-Ondernemen, Aquesta
iniciativa holandesa dóna suport i guia
a artistes, creatius i organitzacions
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culturals a l’hora de posar el seu
capital creatiu a un nivell comercial
òptim. Cuultur-Ondernemen recull i
comparteix coneixement del sector
cultural i reuneix a artistes, creatius,
institucions culturals, empreses i
organitzacions socials. Heinsius va
remarcar la necessitat de garanties
financeres per diversos motius,
entre els quals es troben el fet que
els bancs no perceben el sector de
forma atractiva i no tenen experiència
i coneixements en l’àmbit, que a
les empreses culturals i creatives
els costa oferir una seguretat i que
els crèdits que demanen sovint són
massa baixos per despertar l’interès
dels bancs.
Michela Michili, cap de la unitat de
programes europeus i iniciatives
internacionals , FILAS, va finalitzar
la primera sessió explicant el
projecte FAME (Facilitating Acess &
Mobilisation of European Finance
for Creative Industry Growth), un
nou fons paneuropeu per a les
indústries creatives que agrupa quatre
socis amb una àmplia experiència
i coneixements en el finançament
d’empreses prometedores del sector
de les indústries creatives.

2. EL FUTUR DEL
MICROMECENTATGE
EN EL SECTOR DE
LES INDÚSTRIES
CULTURALS I
CREATIVES: DEL
FINANÇAMENT
DEL PROJECTE
AL FINANÇAMENT
EMPRESARIAL?
Aquesta segona sessió, dedicada al
crowdfunding, es va enfocar sobretot
a mostrar exemples de plataformes
d’equity crowdfunding (en el qual els
inversors participen dels possibles

e
guanys del projecte) en contraposició
a d’altres plataformes que han gaudit
de major difusió els darrers anys com
són les de donation crowdfunding o de
reward crowdfunding (inversió com a
donació desinteressada simplement
perquè es pugui fer el projecte, o bé
per aconseguir un petit regal, com ara
Kickstarter, Indiegogo o Verkami).
Sota aquest paradigma, es van
presentar:
- Seedrs, una empresa que facilita
la inversió en start-ups online, i que
pot ajudar a finançar mitjançant
crowdfunding un negoci. A càrrec
de Carlos Silva, president i COO de
Seedrs.
- The Crowd Angel, plataforma online
especialitzada en inversions per
a start-ups seleccionades que a
més, ofereix una monitorització del
procés per a l’inversor. En un any des
de la seva creació, The Crowd Angel
ha tancat cinc transaccions, per les
quals ha atret 1,2M€ i 60 inversors. A
càrrec de Ramon Saltor, CEO de The
Crowd Angel.
Paral·lelament, es van presentar dos
organitzacions més:
- La plataforma “How to grow”
(com créixer): connectant formes
de finançament tradicionals i
noves. Presentada per Marija
Popovic, cap del Departament de
Projecte Europeu, del Centre de
Disseny Europeu. Es tracta d’una
plataforma dissenyada per impulsar
el creixement de les empreses
creatives arreu d’Europa mitjançant
un conjunt de serveis i eines.
- La NESTA (National Endowment
for Science, Technology and the
Arts) és una organització benèfica
independent amb la missió
d’ajudar a persones i organitzacions
a dur grans idees a terme. Per
fer-ho, proporciona inversions
i ajuts i movilitzen la recerca,
xarxes i habilitats disponibles. No
treballen sols, sinó que estableixen

acords amb altres innovadors,
organitzacions de la comunitat,
educadors i inversors. A càrrec de
Liam Collins, assessor de polítiques
de la NESTA.

3. QUÈ BUSQUEN ELS
INVERSORS EUROPEUS
EN EL SECTOR DE
LES INDÚSTRIES
CULTURALS I
CREATIVES?
Jenny Tooth (directora d’Angel Capital
Innovations i cap executiva de
l’Associació de Business Angels del
Regne Unit) va ser l’encarregada de
moderar aquesta taula rodona de la
sessió final.
Angel Capital Innovations forma
part de l’Angel Capital Group,
fundat el 2009 per centrar-se en el
desenvolupament de les inversions de
business angels, incorporant London
Business Angels, el que suposa £10M
d’inversió anual en aproximadament
18 negocis, així com el suport a
programes d’investment readiness i
d’investor capacity building.
L’Associació de Business Angels del
Regne Unit és l’organisme professional
per la inversió de tipus business angel
al Regne Unit i representa prop de
8.000 inversors (business angels i
early stage investors).
Com a introducció a la taula rodona,
Tooth va presentar les principals
conclusions de l’estudi “Taking
the Pulse of Investors, traditional
and alternative Finance Sources in
Financing the Creative Indústries”
(Prenent-li el pols als inversors:
fonts de finançament tradicionals
i alternatives de les indústries
creatives). Aquestes informacions
van posar en relleu que els inversors
enquestats afirmaven que el sector
de les indústries creatives i culturals
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és un dels que més inverteixen,
però al preguntar concretament en
quin tipus de projectes invertien, els
resultats mostraven pràcticament
sempre els mateixos subsectors: el
software, els videojocs i els interactius,
i la publicitat. Com a principals riscos
percebuts pels inversors, destaquen
la manca d’equips de gestió formats
en l’àmbit, la manca d’un model de
negoci clar en la generació d’ingressos,
al qual li manca escalabilitat i on
se’ls fa difícil veure un moment en el
qual abandonar l’empresa. Segons
els inversors, d’entre els elements
més decisius per dur-los a invertir en
una empresa són els seus interessos
personals i la seva pròpia experiència
en l’àmbit, i s’assabenten dels
projectes a partir de contacte directe
amb l’emprenedor, recomanacions
que els fan altres inversors i els
esdeveniments de pitching per
a business angels. L’estudi també
mostrava que només el 39% dels
business angels i el 59% dels inversors
de capital risc inverteixen en projectes
transnacionals.
A continuació, els participants van
presentar les seves organitzacions:
Attaction, entitat que adreça
les oportunitats del mercat dels
videojocs a nivell mundial; St’Art,
fons d’inversió per a donar suport
al desenvolupament de l’economia
creativa a Bèlgica; Keiretsu Forum
Barcelona, una xarxa global de
business angels amb més de 1.000
membres en 3 continents; London
Business Angels, xarxa d’inversors
de Londres, i Baring Private Equity
Partners (BPEP), xarxa d’inversors de
capital risc.
Per a més informació:
ECIA www.eciaplatform.eu
FAME http://www.howtogrow.eu/
ecia/project/fame/

NOVA GUIA DE MEDIA
ANTENA CATALUNYA
ALTRES FONTS DE FINANÇAMENT DE L’AUDIOVISUAL
Equity investment, entitats creditícies i facilitadores del
crèdit i fonts provinents de mercats i festivals
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d’Innovació); ASCRI, com a organització que agrupa entitats
de capital risc; el Grupo Secuoya, com a exemple d’entitat
de capital risc especialitzada en el sector audiovisual; i les
SOFICA franceses, societats de finançament de la indústria
cinematogràfica i audiovisual. L’apartat inclou també una
entrevista amb Àlex Espona, coordinador de BANC, i l’exemple
de fòrum d’inversió de Keiretsu “Creativity Market”.

MEDIA Antena Catalunya ha llançat una nova guia sobre
fonts de finançament per a l’audiovisual provinents d’equity
investment (incloent-hi entre d’altres, el venture capital o
els business angels), les entitats creditícies i facilitadores del
crèdit (on hi trobem bancs, societats de garanties recíproques,
etc.) i fonts provinents de festivals i mercats. En l’actual crisi
econòmica i financera, es fa imprescindible que les empreses
audiovisuals europees coneguin més eines de finançament a
banda del model clàssic. Entre tantes opcions i informació, és
fàcil perdre’s. L’objectiu d’aquest recull és donar un accés fàcil a
l’usuari d’algunes possibilitats existents avui dia; un resum amb
informació essencial, exemples i casos d’èxit que puguin ajudar
a saber quines línies podrien servir pel projecte que es té entre
mans.

A continuació, es dóna espai a les entitats creditícies i
facilitadores del crèdit. En aquest bloc, s’analitzen els casos de
Triodos Bank (incloent-hi una entrevista amb el departament
de comunicació i el cas d’estudi de L’Altra Frontera, de Cine de
Garage); Audiovisual SGR (que inclou també una entrevista
amb Susana Serrano – cap de l’entitat – i el cas d’estudi
de Fungi, d’Stor Fisk); l’IFCIC i l’IFCIC MEDIA Production
Guarantee Fund; Natixis Coficiné; l’European Investment Fund;
ACC1Ó, Avalis SGR, l’Institut Català de Finances, l’Instituto
de Crédito Oficial (incloent-hi informació sobre el nou
conveni ICO-ICAA de producció cinematogràfica 2013), i les
aportacions reintegrables del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya.

L’objectiu final de totes les nostres accions és millorar
la competitivitat de les sol·licituds de finançament a
MEDIA dels projectes catalans. Aquesta guia pot ajudar
els professionals catalans de l’audiovisual a tenir més
opcions per presentar projectes amb un pla de finançament
més sòlid en les seves candidatures als ajuts MEDIA a
desenvolupament de projectes, difusió per televisió,
projectes pilot, Mundus i formació, entre d’altres.

El tercer bloc inclou fonts de finançament de l’audiovisual
provinents de mercats i festivals. Sergi Moreno, productor
català, aporta la seva experiència al participar a la iniciativa
Biennale College Cinema, a continuació de la qual es llisten 25
exemples més en la mateixa línia.

Lluny de tractar-se d’un document exhaustiu, aquesta guia
és orientativa i busca aportar llum i casos d’èxit, així com
testimonis en primera persona dels responsables de les
entitats.

Cal destacar que el programa MEDIA, en les seves línies de
suport a la formació (inicial i continuada), fa especial èmfasi en
la formació en l’accés al finançament. És per això que un quart
apartat fa referència als cursos de formació MEDIA destinats
a millorar les competències dels professionals de l’audiovisual
en l’àrea de finançament de projectes.

Un primer bloc de la guia analitza el context europeu del
finançament a l’audiovisual: per una banda, una introducció a
l’aproximació que adoptarà el nou programa Europa Creativa
cap a l’accés al finançament, i d’altra, el context del Llibre Verd
de la Comissió Europea sobre la convergència audiovisual, la
creació d’un mercat per a les obres europees i els nous hàbits
del consumidor.

Finalment, la guia inclou referències a d’altres guies
destacades sobre finançament audiovisual, com ara la guia
Olffi sobre finançaments públics arreu del món, i l’estudi
d’Euromed Audiovisual sobre eines de finançament de
l’audiovisual.

Un segon bloc es centra en les entitats d’equity investment.
En aquesta modalitat, una persona o empresa compra
un percentatge de la propietat d’una empresa o projecte
audiovisual a canvi d’un percentatge dels guanys futurs del
mateix. En la guia s’analitzen BANC i Keiretsu, com a entitats
que agrupen Business Angels; ENISA (Empresa Nacional

La guia es pot descarregar a l’apartat “Guies MEDIA” del lloc
web de MEDIA Antena Catalunya: www.antenamediacat.eu
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La MFDB supera
els 1.650 títols
i les 29.000 visites
des de la seva creació
La MEDIA Films DataBase, la base de dades de PEL·LÍCULES amb suport
del programa MEDIA de la Unió Europea, ha superat aquest mes els
1.650 títols i les 29.000 visites (en l’últim any ha rebut més de 18.600
visites, que representa un augment del 18% respecte de l’any passat),
provinents de tot el món.
Així, des de la seva posada en funcionament, 19.338 usuaris
europeus, 3.194 nord-americans, 1.153 sud-americans
i 3.259 asiàtics han pogut utilitzar aquest servei per a
consultar les pel·lícules europees que compten amb el
suport del programa MEDIA en alguna de les diferents línies
d’ajut.

INTERNACIONALITZACIÓ
Darrerament s’ha demostrat que la MFDB serveix com una
potencial eina d’internacionalització, ja que el 33% de les
visites de l’últim any provenen de fora d’Europa, destacant
els mercats americans i asiàtics, que responen al 15’6% i
11% de les visites rebudes, respectivament.

En aquest sentit, la MFDB dóna suport a la promoció dels
títols MEDIA:

La MFDB mostra l’impacte del programa MEDIA en la
indústria audiovisual europea i dóna informació sobre
el suport rebut per part dels projectes. La MFDB és un
projecte català, en el qual col·laboren la resta d’oficines
europees de la xarxa MEDIA.

DESENVOLUPAMENT I COPRODUCCIÓ
Per una banda, els projectes en desenvolupament que ja
compten amb finançament MEDIA poden ser localitzats
per part de possibles coproductors que busquen projectes
amb una part del finançament confirmat i amb la garantia
de que el projecte ha passat la rigorosa selecció del
programa MEDIA.

Us animem a consultar la MFDB de forma habitual per a
tota la informació relativa a produccions europees MEDIA,
així com a contactar amb nosaltres per tal d’ampliar la
informació dels vostres títols MEDIA catalans en la base de
dades.

DISTRIBUCIÓ
D’altra banda, els distribuïdors poden trobar títols europeus
no nacionals per a distribuir als seus territoris, que ja han
estat classificats com a títols MEDIA.

Pel·lícules més consultades:
Bend it like Beckham
Match Point
Marock
The king is dancing
Azur et Asmar

PROMOCIÓ I DIFUSIÓ ALS FESTIVALS I MERCATS
Finalment, l’eina permet promocionar els títols MEDIA
presents a mercats i festivals, nominats i premiats en
destacats premis internacionals així com les estrenes
cinematogràfiques de cada país.

Durada mitjana de la visita: 3 minuts
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PEL·LÍCULES MEDIA
(I EURIMAGES) ESTRENADES A
CATALUNYA DURANT EL 2013

Gener
• Amour (Amor), de Michael Haneke
França-Alemanya-Àustria, 2012. Ajut
MEDIA.
• Tabu, de Miguel Gomes.
Portugal-Alemanya, 2012. Ajut MEDIA.
• Quartet (El cuarteto), de Dustin
Hoffman
Regne Unit, 2012. Ajut MEDIA.

Febrer
• Two days in New York (Dos días en
Nueva York), de Julie Delpy.
Alemanya- França, 2012. Ajut MEDIA.
• Blackie & Kanuto, d’Ivan Oneka.
Espanya, 2012. Ajut MEDIA.
• Yoko, de Franziska Buch.
Alemanya, 2012. Ajut MEDIA.

Del gener al juny s’han estrenat als
cinemes catalans un total de 31 films
europeus que han comptat amb el suport
del programa MEDIA de la Unió Europea.
Gràcies a la MFDB podeu veure quin ajut
MEDIA han obtingut aquestes pel·lícules:
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Març
• A royal affair (Un asunto real), de
Nikolaj Arcel.
Dinamarca, 2012. Ajut MEDIA.
• In the fog (En la niebla), de Sergei
Loznitsa.
Bielorússia-Alemanya-LetòniaHolanda-Rússia, 2012.
Ajut MEDIA & Eurimages.
• De l’autre coté de Périph
(Incompatibles-al otro lado de la
periferia), de David Charhon.
França, 2012. Ajut MEDIA.
• Les saveurs du Palais (la cocinera del
Presidente), de Christian Vincent.
França, 2012. Ajut MEDIA.
• Los últimos dias, de David & Àlex
Pastor
Espanya, 2010. Ajut MEDIA.
• La solitudine di numeri primi (La
soledad de los números primos), de
Saverio Constanzo.
Itàlia, 2010. Ajut MEDIA.

Gràcies al programa MEDIA
s’han estrenat MÉS DE 30 pe
l·lícules europees a
Catalunya durant els prime
rs sis mesos del 2013.

Abril
• Bárbara, de Christian Petzold.
Alemanya, 2012. Ajut MEDIA.
• 4 Tage im Mai (4 días de Mayo),
d’Achim von Borries
Alemanya, 2011. Ajut MEDIA.
• Jagten (La caza), de Thomas
Vitenberg
Dinamarca- Suècia, 2012. Ajut MEDIA.
• Un éte brulant (un verano ardiente), de
Philippe Garrel.
França, 2011. Ajut MEDIA.
• Les seigneurs (Un gran equipo),
d’Olivier Dahan
França, 2012. Ajut MEDIA.
• Superclásico (Noche de vino y copas),
d’Ole Christian Madsen.
Dinamarca, 2011. Ajut MEDIA.
• L’exercise de l’état (El ejercicio del
poder), de Pierre Schoeller.
França, 2011. Ajut MEDIA & Eurimages.
• La Nostra vita, de Daniele Luchetti.
Itàlia, 2010. Ajut MEDIA.

Maig
• Tango libre, de Frédéric Fonteyne.
Bèlgica, Luxemburg i França, 2012. Ajut
MEDIA & Eurimages
• Tomboy, de Céline Sciamma.
França, 2011. Ajut MEDIA.
• Diaz (Díaz, no limpiéis esta sangre), de
Daniele Vicari.
Itàlia-França-Romania, 2012.
• Kauwboy, de Boudewijn Koole.
Noruega, 2012. Ajut MEDIA.
• 360 (360 juego de destinos), de
Fernando Meirelles.
Regne Unit, 2011. Ajut MEDIA.
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Juny
• Populaire, de Regis Roinsard.
França, 2012. Ajut MEDIA & Eurimages.
• Sightseers (Turistas), Ben Wheatley
Regne Unit, 2012. Ajut MEDIA.
• Insensibles, de Juan Carlos Medina.
Espanya, 2012. Ajut MEDIA &
Eurimages.
• Après mai (Something In The Air),
d’Olivier Assayas. França, 2012. Ajut
MEDIA.
• Hannah Arendt, de Margarethe von
Trotta. Alemanya, 2012. Ajut MEDIA &
Eurimages.
• Crulic, drumul spre dincolo (Crulic,
camino al más allá), d’Anca Damian.
Romania, 2012. Ajut MEDIA.

Primeres
conclusions

de l’estudi d’hàbits
d’audiència a nivell europeu

L’estudi es va presentar el passat 20 de maig, en el marc dels
actes de la Comissió Europea al Festival de Cannes, i pretén
analitzar el perfil actual i futur dels consumidors de cinema
europeu, aportant dades i coneixements a nivell europeu,
nacional i internacional sobre les preferències del públic i
les formes de comercialització i consum, en particular amb
el públic jove. L’estudi encara no ha finalitzat però ja ofereix
unes conclusions molt rellevants.

HÀBITS DE CONSUM
L’enquesta dóna com a resultat que el 97% dels europeus
menors de 50 anys consumeixen cinema, escolten música i
naveguen per Internet. En quant a l’ús diari, es reflecteix que
les pel·lícules són tan populars com les sèries televisives i
els programes televisius de no-ficció: el 50-60% mira algun
d’aquests formats audiovisuals cada dia. Però navegar per
Internet i escoltar música són les activitats més destacades:
un 84% dels enquestats navega per Internet com a mínim un
cop al dia (i el 42% ho fa durant més de dues hores diàries),
mentre que el 64% escolta música cada dia.

Per al programa MEDIA, resulta de vital importància saber
sobre els hàbits de consum de l’audiència: com saben de
l’existència de les pel·lícules; quines trien i per què, amb quina
freqüència assisteixen a les sales, què pensen del cinema
produït al seu estat, perquè pirategen, si comenten les
pel·lícules a les xarxes socials, etc.

Segons aquest estudi, el 27% dels europeus mira menys
de 10 films al mes i un 55% en mira menys de 6. Els països
on més pel·lícules es consumeixen són: Polònia, Lituània
i Romania, mentre que a la cua se situen el Regne Unit,
Dinamarca i Croàcia.

Aquestes dades permeten a tot el sector de la indústria audiovisual
europea (productors, distribuïdors, exhibidors, formadors, etc)
conèixer de manera molt detallada qui és el seu públic (on trobar-lo,
com fidelitzar-lo, com comunicar-se amb ell, etc).
L’enquesta s’ha realitzat entre 4500 consumidors de 10
països europeus: Espanya, Alemanya, França, Regne Unit,
Itàlia, Polonia, Croàcia, Dinamarca, Lituàna i Romania.
La majoria de pel·lícules amb èxit estan rodades en l’idioma
nacional, amb alguns casos excepcionals, com The Impossible
(Lo imposible).
consum dels esquestats
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Pel que fa a la forma de consumir el cinema, cal destacar
que el 91% dels europeus sol anar al cinema en grup, i
concretament el 75% hi va amb els amics i el 68% amb la
familia o la parella, mentre que només el 33% hi va sol. En
canvi, el 94% de persones enquestades mira pel·lícules sol
a casa.
De l’estudi es desprèn que un 29% dels enquestats es
defineix com a fan del cinema. Per països: les comunitats
més grans de fans de cinema es troben a Espanya (40%),
Regne Unit (36%), Dinamarca (33%), Alemanya (32%) i
Romania (32%). Pel que fa les movitacions per a veure
cinema, destaca l’opció d’entreteniment i diversió.
L’estudi d’hàbits d’audiència també ha investigat el nombre
de sales de cinema properes als consumidors enquestats.
La conclusió és que un 86% d’europeus té com a mínim
una sala de cinema o complex multicinemes a 30 minuts
de casa, mentre que un 14% no té accés al cinema (que
estan situats a més de 30 minuts de casa seva).

PROGRAMES EDUCATIUS
A l’enquesta s’ha preguntat també sobre els programes
educatius referents a l’audiovisual, i es fa palès que aquests
programes arriben gairebé a la meitat de la població
europea. La gran majoria dels que han assistit a cineclubs o
a programes de formació reconeix els beneficis d’aquestes
activitats: més del 80% està d’acord que aquests van fer
augmentar la seva curiositat pel cinema en general, per
altres tipus de cinema i que van millorar la seva cultura
cinematogràfica i el 83% creu que aquestes activitats
van ajudar-lo a comprendre millor les pel·lícules. Pel que
fa als nens, presenten un gran interés: entre els que no
han assistit a programes de formació, el 63% afirma que
voldria participar-hi, sobretot per poder observar i discutir
les pel·lícules, i gairebé la meitat vol, a més, aprendre a
fer cinema. L’interés dels pares pels programes educatius
sobre cinema és encara més gran: el 86% voldria que els
seus fills assistissin a aquest tipus d’activitats.
PREFERÈNCIES

Pel que fa a l’accés a la televisió, destaca el fet que un 82%
d’europeus té accés a la televisió gratuïta i un 36% està
subscrit a canals televisius de pagament. Cal incidir en el
fet que el 91% dels europeus té accés a Internet.
La primera plataforma on es veuen les pel·lícules és la
televisió gratuïta (representa un 96% de visionats de
films), mentre que un de cada tres mira films mitjançant
canals televisius de pagament. Els enquestats solen anar al
cinema menys d’un cop al mes.
En quant a la pirateria, el 55% dels enquestats admet l’ús
de llocs web pirata, per a mirar pel·lícules (especialment a
Lituània, Polònia, Romania i Espanya). El motiu principal,
argumenten, és econòmic.

La comèdia, l’acció i l’aventura són els gèneres més
populars: el 95% dels consumidors miren pel·lícules
enmarcades dins d’aquests gèneres.
Els consumidors de cinema europeus prefereixen films
d’èxit amb actors estrella, grans pressupostos i efectes
visuals (el 93% ha vist almenys una d’aquestes pel·lícules
en l’últim any). El segon tipus de pel·lícules més vistes són
les que tenen actors famosos però no necessàriament
grans pressupostos (el 87% n’ha vist almenys una), seguit
dels films d’animació.
A l’hora de triar una pel·lícula, els criteris més destacats
són el gènere i l’argument, seguits del repartiment i la
familiaritat amb el film (si és una saga, seqüela...).

HÀBITS DE CONSUM
Activitats realitzades cada dia:

PROGRAMES EDUCATIUS
Els enquestats afirmen que aquests programes van provocar:
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86% - augment de la seva
curiositat per altres tipus de
cinema
84% - millora de la seva cultura
cinematogràfica
83% - millor comprensió de les
pel·lícules
45% - cap canvi en els
seus hàbits i/o cultura
cinematogràfica

Pel que fa a l’origen dels films més vistos cal destacar que els
europeus consumeixen molt de cinema fet a Estats Units:
el 98% dels enquestats ha vist com a mínim una pel·lícula
nord-americana a l’any (i d’aquests, el 58% n’ha vist “moltes”).

De l’estudi es desprén que la meitat de la gent que coneix
un film europeu, també l’ha vist. En canvi, es dóna el cas que
un significatiu nombre de persones han sentit a parlar de
pel·lícules nord-americanes, però no les han vistes.

I en quant a l’idioma, la majoria tria pel·lícules doblades o
subtitulades a l’idioma propi del consumidor. Als països grans
com Alemanya, França, Itàlia, Espanya o Polonia, destaquen
les pel·lícules doblades a l’idioma nacional, mentre que als
països petits, com Croàcia, Romania o Dinamarca, miren
pel·lícules en la llengua original del film.

Pel que fa a les plataformes de distribució cal remarcar que la
majoria dels enquestats que han vist films europeus ho han
fet al cinema o a la televisió en obert. En canvi, les pel·lícules
infantils tenen més visionats mitjançant el DVD o VHS.
Segons l’enquesta, un 15% de persones enquestades ha vist
cinema europeu recent, i un 35% ha vist films actuals fets
a Estats Units. Pel que fa al coneixement de les pel·lícules
europees, cal destacar que els enquestats coneixen més els
films europeus antics que els recents, a causa de la distribució
de cinema per televisió.

Segons l’estudi, el 45% d’europeus utilitza les xarxes
socials per comentar i discutir sobre les pel·lícules; el 42%
segueix un compte de Facebook relacionat amb algun film,
especialment comptes d’actors i obres cinematogràfiques.

En els últims anys ha augmentat el consum de cinema
europeu, però especialment en el cas de les pel·lícules amb
un pressupost més alt, i que han estat estrenades a diferents
països. En canvi, el factors premis i presència a festivals no
incideixen en el consum.

QUINA OPINIÓ TENEN DEL CINEMA EUROPEU?
Els consumidors de cinema valoren la qualitat i l’originalitat
de les pel·lícules europees, les troben fosques i complexes, i
pensen que no estan ni ben promogudes ni ben distribuïdes.

Des de MEDIA Antena Catalunya us animem a compartir
aquestes primeres conclusions amb qui considereu oportú.
Sens dubte aporten dades, informació i arguments als futurs
sol·licitants de finançament a MEDIA i poden ajudar a fer
més competitives les candidatures catalanes.

Els enquestats pensen que caldria fer servir les eines
tradicionals per donar suport al cinema europeu: la setmana
del Cinema Europeu, promoció a la televisió o bases de
dades online.
Pel que fa al cinema nacional, un 12% dels consumidors
enquestats afirma que no li agrada el cinema fet al seu país,
i concretament, aquesta xifra s’eleva a un 22% a Croàcia i un
19% a Espanya.

Podeu descarregar-vos les primeres conclusions de l’estudi
aquí.
Aquest estudi ha estat realitzat per les empreses Attentional Ltd, Headway
International i Harris Interactive, amb el suport del Programa MEDIA.

PREFERÈNCIES
Els enquestats miren:

QUINA OPINIÓ TENEN DEL CINEMA EUROPEU?
Als enquestats NO els agrada:
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12% - el cinema fet al seu país
9% - cinema europeu
5% - cinema fet a Estats Units
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ENTREVISTA A

A BAO A QU,
SOBRE EL PROJECTE
CINEMA EN CURS
Cinema en curs és un programa que
busca apropar als joves el cinema.
Parlem amb les noies de l’associació
a bao a que van assistir al seminari
de Derry (Irlanda del Nord) en el qual
es va presentar l’estudi sobre Film i
Media Literacy.
Què és Cinema en curs?
Cinema en curs és un programa
de pedagogia del cinema i amb
el cinema. Té un doble objectiu
prioritari: apropar als joves el cinema
com a art, creació i cultura, i explorar
les potències pedagògiques de la
creació cinematogràfica. Es va iniciar
a Catalunya el 2005 i actualment
es porta a terme també a Galícia i
Argentina.
S’estructura en 3 eixos principals:
- Els tallers. Es desenvolupen a
escoles i instituts, dins l’horari lectiu,
i són impartits conjuntament per
docents i professionals del cinema.
Treballem amb alumnat de 3 a 18
anys.
- La formació del professorat.
- Els materials, propostes i
metodologies per treballar el cinema
en l’àmbit educatiu. En l’elaboració
d’aquests recursos és essencial l’equip
de treball integrat pels professionals
del cinema i els docents que
desenvolupen els tallers.

Per què creieu que és important
educar els nens i adolescents en
l’audiovisual?
Pensem que és fonamental tant pel
cinema com per l’educació.
1. Pel cinema i la cultura: per formar
espectadors sensibles, atents,
capaços d’apreciar manifestacions
cinematogràfiques i culturals diverses,
que tinguin interès per conèixer
cineastes i films, que valorin les obres
i els seus professionals, així com les
institucions o entitats vinculades.
2. Per l’educació: integrar el
cinema i la imatge en el treball
docent connecta les aules alhora
amb la cultura i amb la realitat,
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dota els docents d’altres recursos,
metodologies i eines de treball.
Permet desenvolupar aptituds i
actituds fonamentals que no sempre
són fàcils d’articular a les escoles
i instituts: el treball en equip, el
rigor, les responsabilitat individuals
i col·lectives, l’atenció a l’entorn, la
sensibilitat...
3. Per cadascun dels nens i joves: per
vincular-los de forma efectiva amb
la cultura, amb el seu entorn, amb
ells mateixos i amb seu propi procés
d’aprenentatge. I evidentment, perquè
formar els nens i joves també té
repercussió en els seus entorns socials
i familiars.

Com fomenteu l’educació visual i
cinematogràfica?
És difícil respondre breument...
Treballem perquè el cinema pugui
tenir un lloc central a la vida de
les escoles i instituts, que pugui
ser un eix vertebrador de diverses
àrees curriculars i vehicular les
competències. Que sigui realment un
aliat en els processos educatius, tant
per a l’alumnat com pel professorat.
Les potències del cinema en aquest
sentit són d’un gran abast.
Així, fomentem l’educació visual i
cinematogràfica no només a través
dels tallers, de l’acció directa amb
els alumnes, sinó també apostant
per la formació i la implicació del
professorat. Fem una formació
molt aprofundida pels docents
participants a Cinema en curs, i també
desenvolupem formacions en molts
d’altres contextos. Es tracta de fer dels
docents aliats de primer ordre per la
transmissió del cinema, ja que això
té un valor exponencial: al llarg de
la seva vida professional treballaran
amb milers d’alumnes. A dia d’avui,
l’equip de Cinema en curs hem impartit
formació a més de 3.000 docents!
Pel que fa a les metodologies, per
Cinema en curs un principi de treball
fonamental és la vinculació entre
visionat i pràctica. Fer experiència de
la creació cinematogràfica permet
ser un espectador molt més atent
i sensible, gaudir de tot tipus de
cinema; i alhora, mirar films d’autors
d’èpoques i estils diversos enriqueix
la mirada (sobre el cinema i sobre el
món) i eixampla els horitzons creatius
i de pensament.
Durant els vuit anys del projecte, heu
passat per moltes escoles i instituts
catalans, de diferents contextos
geogràfics i socioculturals: hi ha
diferències a l’hora de realitzar els
tallers de Cinema en curs?
Efectivament, un dels principis
estructurals de Cinema en curs és
la diversitat dels participants. En

primer lloc, perquè treballem per
facilitar l’accés a la cultura en llocs on
aquest és més difícil. També perquè
la diversitat ens permet analitzar
les propostes i metodologies, i
extreure’n conclusions que les facin
generalitzables.
Pel que fa a les diferències, canvien
les necessitats dels alumnes, la
manera com es desplega el programa;
també les potències pedagògiques
del cinema són diferents. Per uns,
serveix per millorar la seva expressió
oral i escrita; per altres, és l’espai
on es genera més motivació per
aprendre la llengua i utilitzar-la.
En els contextos més deprimits o
complexos, Cinema en curs és una
oportunitat per recuperar l’autoestima
individual i col·lectiva, perquè els
alumnes se sàpiguen capaços de fer
coses importants, perquè s’impliquin
en la vida del centre educatiu o fins
i tot del barri. Pels nens i joves que
viuen en situacions més afavorides,
el projecte també és una ocasió per
prendre consciència que hi ha altres
realitats, sovint més difícils que la
seva. Comparteixen l’experiència d’un
any de cinema, i també constanten
que moltes altres vivències són o
poden ser compartides.
Varien les maneres d’expressar-ho
però el que és comú a tots els tipus
d’alumnats és el fons de les històries
que expliquen als films, les emocions
essencials (la solitud, la por de canviar
d’escola o ciutat, la incomprensió dels
adults, l’amistat...) i la necessitat i el
valor de compartir-les.
Fa dos anys vau ampliar el projecte
a Galícia, i aquest curs a Argentina:
teniu perspectiva d’anar exportant el
projecte a d’altres territoris?
Sí... ens han contactat des d’altres
països i altres comunitats autònomes
de l’estat espanyol. Estem treballant
per posar en marxa tallers a Soria; a
l’octubre farem un taller a Dubrovnik
(Croàcia); estem col·laborant amb
entitats de Brasil i ens han contactat
de Mèxic, Xile, Colòmbia...
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És un eix de treball molt important
per nosaltres, i que segur serà
molt enriquidor pel projecte. No
ho concebem tant en termes
d’“exportació”, sinó que intentem
pensar estructures organitzatives que
permetin fer créixer Cinema en curs
com a projecte compartit.
En aquest sentit, una de les línies
en què volem aprofundir és en la
capactitat dels films i metodologies de
‘Cinema en curs’ per crear una imatge
del món a través de la mirada dels
joves, un retrat múltiple dels diversos
territoris i països implicats.
Els films realitzats a Cinema en
curs es mostren a diversos festivals
d’arreu del món (Brasil, Croàcia,
Bolívia, Corea del Sud...). Com
aconseguiu que els films realitzats
pels nens i adolescents del taller
arribin a aquests festivals?
Cada any subtitulem tots els
films i els enviem als festivals
amb convocatòries obertes. Pels
participants (alumnes, docents,
municipis implicats, etc.) és molt
important saber que el seu treball té
repercussió a altres llocs dels món,
que és vist per molta més gent.
També és important pel projecte
i els seus principis: fa visible els
modes i metodologies de treball
alhora que mostra al món els
territoris participants i la llengua.
Projecta Catalunya, amb les seves
riqueses i diversitats, al món. I arriba,
precisament, als nens, joves, docents
i famílies de contextos molt diferents,
sovint de cultures molt allunyades.
Quines novetats o punts clau
presentarà Cinema en curs el curs
vinent?
Podem destacar tres eixos, en
nivells diferents. Per una banda,
volem ampliar i aprofundir en el
treball amb cinema documental,
que vinculem molt directament
amb la descoberta del patrimoni
local (no sempre reconegut com
a tal, i que precisament la mirada

cinematogràfica permet posar en
valor).
Per altra banda, justament una de
les línies de treball importants és la
internacionalització del projecte.
I finalment, l’últim eix correspon a la
necessitat de trobar nous mecanismes
de finançament. En els darrers dos
cursos (2011-2012 i 2012-2013) el
total de l’aportació de la Generalitat
de Catalunya és de 25.000 euros del
2012 (encara pendents de pagament).
Els ajuntaments (els grans com el de
Barcelona de manera molt important i
els petits en la mesura en què poden)
financen part dels tallers, els centres
i les AMPES estan fent esforços,
però necessitem obrir altres vies de
finançament. Estem treballant per
poder optar als ajuts europeus. També
serà molt important aconseguir la
contribució d’agents privats que
creguin en el projecte i vulguin
implicar-s’hi.

celebrar a Derry, i al qual vau assistir,
sobre Film i Media Literacy (formació
en cinema i audiovisuals)?
Partint de la convicció compartida que
la formació en cinema i audiovisuals
és l’estratègia essencial per creació
de públics de qualitat a Europa es
van destacar els següents aspectes:
1) la necessitat de construir xarxes
transnacionals; 2) la necessitat que
aquesta no sigui una línia d’actuació
a nivell europeu sinó de cadascun
dels països membres, on la formació
en cinema i audiovisuals hauria
de plantejar-se com una qüestió
estructural; 3) la dificultat d’encaix
amb el sistema educatiu (aquest és
un aspecte que potser nosaltres, des
de l’experiència de ‘Cinema en curs’
veiem de manera una mica diferent);
4) la importància de la formació
dels docents; 5) les dificultats de
finançament; 6) la importància de les
noves plataformes.

Quines conclusions treieu sobre
el seminari que el 4 de Juny es va

En relació a aquestes qüestions,
nosaltres creiem que seria fonamental

ampliar la reflexió a altres aspectes
que en aquesta ocasió no es van
treballar: 1) els pocs programes
que estan, com és el nostre cas,
desenvolupant de forma estructural
i continuada projectes als centres
educatius, inserint-se i alhora
desplegant el currículum; 2) les
metodologies i propostes concretes
que es desenvolupen; 3) l’articulació
entre les estratègies de gran abast
quantitatiu i les de profunditat i
excel·lència; 4) la repercussió dels
programes en tots els implicats i
àmbits (personal, educatiu, social...);
5) la importància de transmetre el
patrimoni cinematogràfic europeu i
de generar espectadors pel cinema
contemporani habitualment més
allunyat dels circuits comercials 6) les
estratègies concretes de finançament
i la contradicció entre les directrius
europees i les actuacions dels països;
7) les estratègies i concrecions de les
xarxes transnacionals.

Més informació
Els films, les pràctiques realitzades al llarg del curs i les reflexions i comentaris dels participants de les modalitats de
Cinema en curs es poden veure a http://bloc.cinemaencurs.org/
Tots els films es publiquen també al web www.cinemaencurs.org
L’actualitat del projecte pot seguir-se a @abaoaqu_(Twitter) i Associació A Bao A Qu (facebook).
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ENTREVISTA A MAR MEDIR SOBRE
EL PROJECTE INTERACTIU

LA INTÉRPRETE
Enguany, durant el festival de Visions du
Réel (a Nyon, Suïssa) s’ha organitzat la
primera edició del workshop i-doc: A Project
Development Programme for Expanded
Documentaries. Mar Medir, d’Inicia Films,
va ser–hi amb el projecte interactiu
La intérprete. Parlem amb ella sobre
l’experiència del taller i el pitch a Nyon.

1
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12:32

En què ha consistit l’i_doc?
L’i_doc és un curs sobre projectes interactius organitzat per
la Universitat de Ciències Aplicades i Arts del Sud de Suïssa
(SUPSI). Aquest any era la primera edició del curs, que es
celebrava en el marc d’un dels festivals de documentals
més importants d’Europa: Visions du Réel.
El curs ha consistit en 3 dies de xerrades i classes d’alguns
dels experts més importants en documental interactiu
del món, com la Judith Aston (directora del grup i-Docs),
en Gerry Flahive (productor del National Film Board de
Canadà) o els productors Christian Beetz i Alexandre
Brachet. Seguits de dos dies de tutories específiques per
als nostres projectes amb tutors com Frédéric Dubois,
Suzanna Lotz (Arte) o Mandy Rose (BBC).
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Com et vas assabentar que enguany a Visions du Réel
hi organitzaven l’i-doc?
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A través de l’associació de productores de
documentals, Pro-Docs.
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Quina diferència has trobat entre el workshop i/o el
pitch per a projectes interactius i els que es fan per a
projectes més tradicionals?
Vaig trobar que el workshop estava molt ben
planificat ja que durant tres dies t’explicaven
molts tipus de projectes interactius i t’ensenyaven
exemples un darrere l’altre. Així, quan començaves
a fer les tutories específiques del teu projecte
tenies el cap ple d’idees i de possibilitats que es
podien o no aplicar al teu documental interactiu.
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LA INTÉRPRETE VA OBTENIR L’AJUT
MEDIA AL DESENVOLUPAMENT DE
PROJECTES INDIVIDUALS: 23.978€

A més, el fet de treballar amb tutors de televisions
internacionals amb llarga experiència en aquest tipus
de projectes et donava una perspectiva del què els
commissioning editors busquen.

amb els commissioning editors també ens van ajudar a
saber què pot interessar a les diferents televisions. Així
hem aconseguit avançar molt en aquesta primera fase de
conceptualització i escriptura.

En el taller hi havia participants de diferents nacionalitats
europees, i provinents de diferents àmbits de
l’audiovisual. Com es valoren els projectes interactius
en els diferents països? Avancem a ritmes diferents, o
per contra, hi ha una entesa i un mateix ritme amb els
projectes interactiu?.

La intérprete compta amb ajut del programa MEDIA. Què
suposa això per al projecte?

Clarament avancem a ritmes molt diferents, a Anglaterra fa
20 anys que es treballa en projectes interactius, a Canadà
hi ha un impuls molt gran per part del National Film Board
que també fa més d’una dècada que desenvolupa aquest
tipus de projectes, la televisió Suissa fa anys que inverteix
en interactius, etc...
L’impuls que han donat aquestes institucions públiques als
projectes interactius ha permès que sorgissin productores
especialitzes i que el sector s’hagi anat desenvolupant en
aquest sentit. En canvi a Espanya existeixen molt poques
productores que realitzin interactius i projectes transmedia
i avancem poc a poc. Tot i això és un gran avanç el recent
anunci de Televisió Espanyola de començar a participar en
aquest tipus de projectes.
L’experiència a l’i-doc de Nyon t’ha servit per a redefinir el
projecte inicial; en quin sentit?
El taller i_doc de Nyon estava enfocat a projectes en fase
de desenvolupament, crec que no només La Intérprete ha
variat a partir del taller sinó tots els projectes participants.
Les classes i els exemples pràctics ens van obrir cap al món
de possibilitats que podien sorgir i, després, les tutories

El documental lineal de La Intérprete és el que ha rebut
l’ajut al desenvolupament i això ens ha permès treballar
amb seguretat i tranquil·litat en la fase d’escriptura de
guió i recerca de finançament. A més, ens ha permès
donar al documental la dimensió europea que el projecte
necessitava. Per últim, hem pogut comprovar que, de cara
als possibles col·laboradors internacionals, l’ajut MEDIA
suposa un important segell de qualitat.
De què va La intérprete? Quant penseu que tindreu el
projecte acabat?
La Intérprete és un llargmetratge documental sobre el
model espanyol de donació d’òrgans, el sistema és conegut
mundialment amb aquest nom i es basa en la feina
sincronitzada de nombrosos professionals i, sobretot, de
l’atenció que reben els familiars d’una persona morta. El
personatge principal del documental és la Silvia Mira, una
infermera que parla 5 idiomes i fa 15 anys que realitza
entrevistes de donació a famílies estrangeres.
El llargmetratge documental es troba en fase de producció
i esperem tenir-lo acabat a finals d’aquest any 2013. El
projecte interactiu relacionat, de moment, es troba en fase
de desenvolupament i esperem començar-lo a produir l’any
que ve.
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DISTRIBUCIÓ I EXHIBICIÓ DE

DOCUMENTALS

CATALANS

AMB AJUT MEDIA
Durant el mes de juny s’han
estrenat a la televisió diversos
documentals catalans que
tenen suport de MEDIA.
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La força de Babel

138 segons

La força de Babel es va estrenar a TVE l’1 de juny, dins del
programa La noche temàtica, dedicada a les llengües. El
documental, produït per Media 3.14 i realitzat per David
Ramos, va aconseguir un share de 1’3% espectadors a La 2
de TVE (195.000 espectadors).

138 segons es va estrenar a TVC el 6 de juny, dins del
programa El documental, del Canal 33. El documental,
d’Evohè films i dirigit per Joan López Lloret, s’havia projectat
durant la setmana anterior a la secció Xtra del Festival
Internacional DocsBarcelona.

La força de Babel, a més de a La 2 de TVE, també s’ha pogut
veure al Canal 33 (1’4% de share), al canal YLE (Finlàndia) i a
TG4 (Irlanda).

A partir de la seva presència al DocsBarcelona, l’equip de
138 segons va realitzar diversos actes promocionals que van
generar força repercussió mediàtica, com ara la cobertura
rebuda en diversos diaris com a La Vanguardia i l’Ara.

Podeu veure el tràiler en aquest enllaç.
Properament 138 segons té prevista la seva estrena en
d’altres països, la més imminent de les quals és a Mèxic,
país coproductor, així com en d’altres festivals.
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Google i el Cervell
Mundial
Google i el Cervell Mundial es va estrenar a TVC el 17 de
juny, dins del programa Sense Ficció. El documental, de
Polar Star Films i dirigit per Ben Lewis, va ser estrenat
mundialment al Festival Sundance, i també es va poder
veure al Festival DocsBarcelona, en la secció Oficial, així
com al San Francisco International Film Festival, al DOXA
Documentary Film Festival, al Documenta Madrid, al
Sheffield Doc/Fest d’aquest any, i es continuarà veient a
molts altres festivals.
A més, hi ha diversos canals de televisió que també han
mostrat el seu interès per a emetre Google i el Cervell
Mundial: BBC (Regne Unit), ZDF/ARTE (Alemanya), ARTE
(França), entre d’altres.
Google i el Cervell Mundial va aconseguir un share del 10,4%
de mitjana (339.000 espectadors) a TVC.
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La Plaga,

de la catalana Neus Ballús, és un dels films
amb suport MEDIA seleccionats pel premi LUX
El guanyador del Premi LUX 2013, escollit pels Membres
del Parlament Europeu, serà anunciat el desembre de 2013
a Estrasburg.

Hi ha 10 films seleccionats pel premi LUX, d’entre els quals
hi ha altres dos films amb ajut MEDIA: La Grande Bellezza,
de Paolo Sorrentino (Itàlia i França) i Krugovi, de Srdan
Golubovic (Sèrbia, Alemanya, França, Eslovènia i Croàcia).

Des de MEDIA Antena Catalunya volem felicitar a l’equip de
La Plaga, per haver aconseguit estar entre els 10 finalistes
del Premi Lux!

Els deus films abracen múltiples nacionalitats arreu
d’Europa i conformen una barreja eclèctica de drames
realistes socials, peces experimentals i documentals. Al
mateix temps, testimonien el treball de cineastes ben
establerts i coneguts així com el de joves promeses.

En aquest enllaç trobareu una entrevista que vam fer a
Neus Ballús a l’anterior eMEDIAcat.

L’anunci oficial es va fer al Festival Internacional de Cinema
de Karlovy Vary (28 juny – 6 juliol, Czech Republic), i el va
fer Oldřich Vlasák, vice-president del Parlament Europeu,
juntament amb Silvia Costa, informadora del Programa
Europa Creativa i membre del Comitè de Cultura i Educació
del PE, i alguns membres dels jurats del premi LUX.
Tres dels deu films de la Selecció Oficial passaran a la
Competició Oficial. Aquests són els films que es projectaran
en els 28 estats membres de la Unió Europea i subtitulats
en els 24 idiomes oficials europeus en el marc del LUX
Film Days. Els films que entraran en la Competició Oficial
s’anunciaran a la conferència de premsa Venice Days a
Roma el 23 de juliol del 2013.
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Convocatòria oberta:

Distribució
digital de films
europeus
La Comissió Europea busca nous
mecanismes per a la distribució de
films en l’era digital. Per això ha llançat
una convocatòria amb l’objectiu
d’estimular la innovació en la forma
en què els films estan explotats i
finançats.
Això pot incrementar la visibilitat
i l’audiència dels films europeus
i potenciar els ingressos derivats
de la seva explotació. Provar nous
mecanismes de distribució de films,
com per exemple l’estrena simultània
a través de tots els suports possibles i
a diferents territoris europeus pot ser
una alternativa interessant a això.
Aquesta acció preparatòria donarà
suport a projectes dissenyats per
posar a prova estrenes simultànies (o
virtualment simultànies) de pel·lícules
en qualsevol suport (festivals,
cinemes, DVD, serveis de vídeo a la
carta, canals de TV, etc.) en diferents
països europeus.
Els projectes, que només podran ser
obres cinematogràfiques europees
i entre els Estats Membres de la
UE, hauran de cobrir un nombre
significant de films i de territoris.

Aquest paràmetre relacionat
amb la dimensió de l’abast és
essencial per extreure conclusions
significatives de l’acció preparatòria
i per tal que serveixi d’ajuda a l’hora
de prendre decisions entre les
autoritats públiques i la indústria
cinematogràfica europea.
Per això, els projectes hauran
d’incloure l’organització (al final de
l’acció) d’una trobada pública on
es presentin els resultats de les
investigacions dutes a terme davant
de les autoritats públiques i de la
indústria cinematogràfica.
PRESSUPOST: El pressupost per a
aquesta acció és de 1.994.000€.
TERMINIS: El termini per a presentar
els projectes és el dia 6 de setembre
de 2013.
Consulteu les bases d’aquesta
convocatòria EAC-S08-2013 i els
criteris d’elegibilitat a través d’aquest
enllaç.
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NOVES
GUIES MEDIA

Des de MEDIA Antena Catalunya us
animem a consultar les noves guies,
amb l’objectiu que us siguin d’interès
per a conèixer i millorar les vostres
candidatures als ajuts MEDIA.
GUIA MEDIA MUNDUS 2013
La revolució digital ha obert noves possibilitats per
difondre i distribuir contingut audiovisual innovador. Això
ha contribuït a una globalització sense precedents de
la indústria audiovisual i ha creat noves perspectives de
col·laboració entre cineastes.
Per tal de fer possible la major part d’aquestes
oportunitats, la Unió Europea va establir el programa
MEDIA Mundus l’octubre del 2009 per donar suport a la
cooperació entre els professionals audiovisuals d’Europa i
de la resta del món.
Amb un pressupost global de 15 millions d’euros entre el
2011-2013, MEDIA Mundus ha beneficiat professionals
de la indústria audiovisual, tant europeus com noeuropeus, enfortint les relacions culturals i comercials i
creant noves oportunitats de negoci.
A MEDIA Mundus es proposen 4 accions específiques:
formació, accés als mercats, distribució i circulació i
projectes de naturalesa transversal.
Aquesta guia pretén ajudar als professionals a trobar
més de 27 iniciatives amb suport del programa MEDIA
Mundus durant el 2013.
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GUIA MEDIA DE MERCATS I
NETWORKS 2013

cat

enllaços
MEDIMED

El programa MEDIA inverteix 10 milions d’euros anuals,
i contribueix al desenvolupament d’una infraestructura
coordinada de mercats regionals i internacionals, així com
d’eines online i d’esdeveniments promocionals relacionats
amb films de ficció, documentals, curtmetratges, animació i
activitats cross-media.
Els mercats són una oportunitat pels professionals de trobarse, d’intercanviar idees, d’aprendre i d’establir contactes – tan
de manera virtual com cara a cara. MEDIA dóna suport a
la majoria de mercats internacionals i regionals d’Europa.
Això permet promocionar les obres audiovisuals europees
dins i fora del continent, i contribueix a augmentar la
professionalitat i la diversitat en les obres europees.
Aquesta guia pretén ajudar als professionals a trobar
informació sobre els esdeveniments que tenen el suport del
programa MEDIA. Cada entrada de la part principal d’aquesta
guia ofereix una descripció de l’esdeveniment, fòrum o mercat
(incloent-hi alguns de virtuals) i informació bàsica sobre quin
tipus de projecte i producció s’hi podran trobar i quins requisits
demanen per inscriure-s’hi.

Del 11 al 13 d’octubre es celebra la 14ª edició del MEDIMED,
mercat Euro-Mediterrani de documentals, a Sitges. Es tracta
d’un mercat amb el suport del programa MEDIA de la Unió
Europea. Al seu lloc web hi trobareu els detalls d’aquesta
edició.

http://www.medimed.org/home.html
Acadèmia del Cinema Català
L’Acadèmia del Cinema Català ha renovat la seva pàgina
web. L’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques
Catalanes neix amb l’objectiu de ser la veu unitària de la
cinematografia catalana formada per tots els sectors creatius
i productius de la professió en matèria artística i científica.

http://www.academiadelcinema.cat/ca/
Eurimages
Des del 24 de juny, i fins al 26 d’agost, la plataforma online
d’Eurimages estarà oberta per a la creació de nous comptes
i la presentació de sol·licituds de projectes. Per tant,
durant aquest temps, les productores poden registrar-se a
Eurimages. Podeu consultar-ne tota la informació al seu lloc
web.

http://www.coe.int/t/dg4/eurimages/default_en.asp

GUIA SOBRE PLATAFORMES
VOD A EUROPA
Les oficines MEDIA presentem una nova guia sobre
plataformes de vídeo sota demanda que operen a Europa
amb l’objectiu de facilitar informació que pugui ser d’utilitat
per a les candidatures als ajuts MEDIA.
El programa MEDIA considera el VOD una pantalla més de
distribució i finançament; és per això que les dades recollides
a la guia poden ser d’interés per tal d’ampliar l’estratègia de
distribució i finançament que cada empresa tingui prevista
per al seu projecte.
El programa MEDIA és un programa competitiu en algunes
de les seves línies de finançament, com per exemple, els
ajuts al Desenvolupament (Projectes Individuals, Paquets de
projectes i Obres interactives) o Difusió per Televisio. Això vol
dir que cada candidatura de sol·licitud d’un projecte català ha
de competir amb la resta de candidatures europees. És per
això que aquesta guia és de gran interès per a elaborar les
candidatures als ajuts MEDIA.
Aquesta guia s’ha realitzat gràcies a la xarxa de 44 oficines
MEDIA a Europa. Cada oficina ha adjuntat informació sobre el
seu territori, actualitzada a Juny del 2013.

TWEETS

Teniu una empresa relacionada amb la circulació de
films en l’era digital? La nova convocatòria de MEDIA us
pot interessar: bit.ly/16LF84R
“The Act of Killing”, documental amb suport MEDIA;
guanya el premi al millor film del @DocsBarcelona.
Felicitats! bit.ly/10S0W7X
“Le Passé”, “L’Image Manquante” i “Salvo”, 3 films amb
suport MEDIA premiats a Cannes : bit.ly/12bQ3E3
El programa MEDIA Mundus promou la col·laboració
entre professionals audiovisuals europeus i de la resta
del món. http://bit.ly/152qHDC
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agenda
TERMINIS

CONVOCATÒRIES

MEDIA

Suport a la Distribució –
Esquema Automàtic (EACEA
25/2012)
Reinversió: 1 d’octubre de 2014

Suport a Noves
Tecnologies - Projectes
Pilot (EACEA 08/2013)

CURSOS AMB AJUT MEDIA
Per a més informació sobre els cursos amb suport MEDIA us podeu adreçar a la
nostra oficina.
Desenvolupament. Script&Pitch
Guió.
Inscripcions fins el 30
Prime 4Kids
d’octubre de 2013
&Family
Inscripcions fins al 15
d’agost de 2013

Writer’s Room
Inscripcions fins el 30
d’octubre de 2013

Desenvolupament.
Producció.
EAVE. European
Producers Workshop.
Inscripcions fins el 20
de setembre de 2013

Digital Production
Challenge
Inscripcions fins el 24 de
setembre de 2013.

Màrqueting i
distribució.
Maia Workshop
Inscripcions fins el
30 d’agost de 2013.

EAVE Film
Marketing
Workshop
Inscripcions fins
l’octubre de 2013.

Digital Strategies
– Financing
Marketing and
Distributing 2.0.
No hi ha data límit
d’inscripció.

Producció.
Production
Value – The European

COPRODUCCIÓ.
European
Coproduction
– Legal and
Financial Aspects.
No hi ha data límit
d’inscripció.

Documental
Archidoc
Inscripcions fins el
5 de setembre de
2013.

IDFAcademy
Inscripcions fins l’1
d’octubre de 2013.

Noves
tecnologies
TransISTor 2013
Inscripcions fins el
2 de setembre de
2013.

Screen 4All
Augmented TV
Inscripcions fins el 4
d’octubre de 2013.

15 de juliol de 2013

Altres convocatòries
Acció preparatòria 2013
circulació de films en l’era
digital

Scheduling&
Budgeting Workshop

Inscripcions fins el
15 de novembre

Multidisciplin.
Berlinale
Talent
Campus 2014
Inscripcions fins el
setembre de 2013

6 de setembre de 2013

Terminis altres
convocatòries
Stand Umbrella de MEDIA
al Mipcom
Ja es pot realitzar la
sol·licitud per formar part
de l’stand umbrella de
MEDIA pel MIPCOM
7 al 10 d’octubre de 2013.

T’informem diàriament al
web, Facebook i Twitter
Recordeu que MEDIA Antena Catalunya ofereix un servei
de subscripció de notícies, on
podreu rebre tota la informació
MEDIA que us sigui d’interés.
També podeu subscriure-us al
nostre calendari. Hi trobareu les
properes activitats de MEDIA Antena Catalunya (taules rodones,
conferències, sessions informatives...), així com les activitats MEDIA europees (sol·licitud d’ajuts,
festivals, mercats, premis, cursos
de formació...).

DATES CELEBRACIÓ FESTIVALS,
MERCATS, CONFERÈNCIES...
Venice Film Festival
Venècia
Del 28 d’agost al 7 de
setembre de 2013.

Toronto International
Film Festival
Toronto
Del 5 al 15 de setembre
de 2013.

Nordisk Panorama
Malmo (Suècia)
Del 20 al 25 de
setembre de 2013.

The Industry Club
Sant Sebastià
Del 20 al 28 de
setembre de 2013.

Festival Int.de Cinema
de Sant Sebastià
Sant Sebastià
Del 20 al 28 de
setembre de 2013.

Mipjunior – Mipcom
Canes
Del 5 a 6 d’octubre de
2013 (Mipjunior), i del 7
a 10 d’octubre de 2013.

MEDIMED 2013
Sitges
De l’11 al 13 d’octubre de
2013.

Festival Internacional
de Cinema Fantàstic de
Catalunya. Sitges
De l’11 al 20 d’octubre
de 2013.

The Pixel Market
Londres
Del 16 al 17 d’octubre
de 2013.

Cinekik For
Professionals
Amsterdam
Del 22 al 25 d’octubre

East Silver
Jilhava (Txèquia)
Del 24 al 26 d’octubre de
2013.

Agora Film Market
& Crossroads Coproduction Forum
Tessalònica (Grècia)
Del 2 al 9 de novembre

Connecting Cottbus
Cottbus (Alemanya)
Del 7 al 8 de novembre
de 2013.

CPH:FORUM + CPH:
MARKET. Copenhaguen
Del 13 al 15 de
novembre de 2013.

New Cinema Network
Roma
Del 13 al 17 de
novembre de 2013.

The Business Street
Roma
Del 14 al 17 de
novembre de 2013.

Festival Internacional de
Cinema de Roma
Roma
Del 8 al 17 de novembre

TorinoFilmLab Meeting
Event
Torí. Del 25 al 27 de
novembre de 2013.

Les Arcs European
Film Festival – Arc 1950
Coproduction Village
Les Arcs (França)
Del 14 al 17 de desembre

Locarno Industry Days
Locarno
Del 7 al 17 d’agost de
2013.
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