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PRESENTACIÓ 

 

El Festival Internacional de Cinema d’Autor de Barcelona, com cada primavera, apropa el 

millor cinema contemporani i les millors produccions locals. El Festival, més enllà de les 

projeccions, aposta per un ampli ventall d’activitats i actes destinats a la resta d’agents del 

sector, ja siguin professionals de la indústria, joves creadors, premsa o públic general. Un 

any més, el D’A pretén abordar els temes que més preocupen al sector en les seves Jornades 

Professionals. Després de la cita professional de l’any anterior entorn al márqueting 

cinematogràfic, en l’edició d’enguany el D’A pretén incidir en la qüestió dels nous públics. 

 

 

NOUS PÚBLICS 

 

El concepte de “públic” ha evolucionat al llarg del temps i ha mutat cap a nous termes en els 

últims anys. Els profunds canvis produïts per les tecnologies d’Internet i els nous models de 

negoci digitals, han provocat un canvi en la manera d’entendre tota producció creativa. En 

aquest nou context de barreres líquides, el rol de l’audiència ha canviat i les diferents etapes 

de la vida d’un producte audiovisual, des de la creació, distribució, promoció i exhibició, 

s’han diluït fins a sofrir una transformació integral. En aquesta jornada es pretén abordar el 

nou paper del públic en la creació, promoció i consum de contingut audiovisual, així com 

extreure una visió de les diferents maneres d’arribar a les noves audiències, com generar-les 

i com analitzar les oportunitats i els riscos que aquest nou paradigma ofereix. 

La Jornada Professional D’A 2016, Nous Públics, compta un any més amb els suport de 

Europa Creativa Desk MEDIA Catalunya i la col·laboració de la Fundació SGAE, el Servei de 

Desenvolupament Empresarial i aquest any també, de l’Àrea de Públics de l’ICEC. La jornada 

tindrà lloc el dimarts 26 d’abril a l’edifici de la Fundació SGAE, Passeig Colom, 6. 
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PROGRAMA 
26 D’ABRIL 2016 

 
09:00-09:15         Recepció, obertura de sales i acollida dels assistents. 
 
09:15-09:30         Presentació de les jornades a càrrec de: 

Sr. Xavier Díaz, director del ICEC. 

Sr. Carlos R. Ríos, director del Festival D’A. 

Sra. Agnela Domínguez, Cap de Comunicació i Activitats de la SGAE i la 

Fundació SGAE a Catalunya. 

 

09:30-10:30 KEYNOTE INAUGURAL a càrrec de Heather Maitland. Arts Consultant. 

 

10:30-11:00 ELS PÚBLICS DEL CINEMA A CATALUNYA 

Silvia Duran. Àrea de Públics del ICEC. 

 

11:00-12:00            PÚBLIC CREADOR 

Andrés Hispano (CCCB) i Jonàs Sala (Verkami) 

 
12:00-12:30            PAUSA 
 
12:30-13:30            PÚBLIC ESPECTADOR 

Nacho Cerdà (Phenomena Experience) i Ramiro Ledo (Numax). 

  
13:30-15:00 DINAR, prèvia inscripció i pagament. Sala Espai Club, SGAE. 
 
15:00-16:00            PÚBLIC COMUNITAT 

Paco Rodríguez (Movistar+) i José Luis Cienfuegos (Festival de Cine 

Europeo de Sevilla) 

 

16:00-17:00            PÚBLIC LAB 

Víctor Iriarte (Tabakalera) i Ricard Robles (Sónar) 

 

17:00-18:00            ESTUDIS DE CAS 

Germán García (Diversa Audiovisual) i Rafael Linares (Creta Producciones) 

 

18:00-19:30            Clausura. Reunió i refrigeri amb els membres de Unión de Cineastas. 

 

Les diferents taules seran moderades per Elena Neira (laotrapantalla.com). 
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PARTICIPANTS 
MODERADORA                                                                                                                                 
 

ELENA NEIRA @elena_neira 

laotrapantalla.com 

Llicenciada en Dret i en Comunicació Audiovisual. Va iniciar la seva 

trajectòria a Grupo Zeta, en els departaments de comunicació, 

investigació de mercat i màrqueting editorial. Posteriorment va 

treballar com a directora de màrqueting en la distribuïdora Wide 

Pictures. En l'actualitat col·labora com a consultora independent en 

diferents empreses del sector editorial i audiovisual. Experta en 

màrqueting online, xarxes socials i noves tecnologies. Docent 

universitària i autora de El espectador social i La otra pantalla, entre 

altres.  
 

KEYNOTE INAUGURAL                                                                                                                            
 

HEATHER MAITLAND 

Arts consultant. 

Heather Maitland és consultora d'art i Membre Associat al Centre 

d'Estudis de Polítiques Culturals de la Universitat de Warwick. Va ser la 

responsable de dues de les agències de desenvolupament de públics 

del Regne Unit i va aconsellar a un dels seus primers consorcis de 

cinema cultural. Actualment treballa en una xarxa de dansa de la UE i 

en la investigació d'audiències de cinema cultural a la República 

d'Irlanda i Gal·les. Heather Maitland ha escrit nou llibres sobre 

desenvolupament d’audiències i ha impartit més de 200 seminaris a 

tot el món. 

 

ELS PÚBLICS DEL CINEMA A CATALUNYA 

 

SILVIA DURAN 

Àrea de Públics, ICEC 

Llicenciada en història de l’art contemporani amb formació en 

comunicació, màrqueting i públics. Ha treballat com a gestora cultural 

a Metrònom, Fundació d’Art Contemporani del 1987 al 1990 i al 

Departament de Cultura de 1990 fins ara, en diferents encàrrecs com a 

coordinadora al centre KRTU, com a responsable de l’àrea de 
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comunicació i desenvolupament de l’EADC, com a subdirectora de 

difusió cultural, com a coordinadora dels plans integrals de circ, dansa i 

espectacles familiars i en la darrera etapa com a directora de l’àrea de 

públics de l’ICEC. 

 

 

PÚBLIC CREADOR 

 

ANDRÉS HISPANO 

CCCB – Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 

El treball d'Andrés Hispano gravita al voltant de les imatges, que 

indistintament comenta, edita, exposa, pinta o pren prestades. 

Actualment desenvolupa per al CCCB la plataforma audiovisual SOY 

CÁMARA, que després de cinc anys a TVE fa el seu salt a la xarxa. Ha 

treballat també en els programes Boing Boing Buddha (BTV) i Baixa 

Fidelitat (XTVL). Abans va dirigir les nits temàtiques de BTV (1997-

2000), va comissariar exposicions com That's not Entertainment! 

(juntament amb Antoni Pinent. CCCB, 2007) o Pantalla Global (CCCB, 

2011 juntament amb Gilles Lipovetsky i Jean Serroy) i va escriure David 

Lynch, claroscuro americano (Glénat , 1997). 

 

JONÀS SALA @verkami 

Verkami 

Doctor en Física Computacional i Cofundador de Verkami, (amor per la 

creació en esperanto). Verkami és la plataforma de referència per 

cineastes, artistes i creadors des del seu naixement el 2010. Verkami 

ofereix les millors eines i assessorament per part d'experts en les 

indústries culturals per plantejar les campanyes de crowdfunding amb 

garanties d'èxit (el més elevat de les plataformes internacionals). 

Milers de projectes audiovisuals han aconseguit fer-se realitat amb la 

complicitat del públic: curts, llargs, documentals... i han triomfat als 

grans festivals.  
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PÚBLIC ESPECTADOR 

 

NACHO CERDÀ @PhenomenaExp 

Phenomena Experience 

Nacho Cerdá es va donar a conèixer amb l'anomenada Trilogia de la 

mort, formada pels curtmetratges The Awakening, Aftermath i Génesi 

(nominat als premis Goya). Ha dirigit la pel·lícula Los abandonados 

(2006) i és el creador de la iniciativa cinematogràfica Phenomena 

Experience que va començar la seva marxa el 2010. Actualment és el 

director del cinema Phenomena, que va obrir les portes a Barcelona el 

desembre de 2014. 

 

RAMIRO LEDO @numaxcoop 

Numax 

Ramiro Ledo Cordeiro és President de NUMAX, S. Coop. Galega, una 

sala de cinema, una llibreria i un laboratori de gràfica i vídeo que 

funciona a Santiago de Compostel·la des de març de 2015. És 

responsable del Cinema NUMAX i de NUMAX Distribució. Els seus 

treballs com a realitzador CCCV, O proceso de Artaud, Galicia 1936-

2011 i VidaExtra van circular en museus, filmoteques, festivals i 

mostres, entre ells BAFICI, FID Marseille, Courtisane, Xcèntric, 

MNCARS, MARCO, Museo de Arte Carrillo Gil, CGAI, Play-Doc, Festival 

Márgenes o al D’A – Festival Internacional de Cinema D'Autor de 

Barcelona. 

 

PÚBLIC COMUNITAT 

 

PACO RODRÍGUEZ @movistarplus 

Movistar + 

Responsable de selecció i programació de cinema de Movistar+. Titulat 

en Producció per l'ECAM, ha treballat en producció en l'extint canal 

Cinemanía, per després passar al càrrec de selecció de cinema de tot 

Canal+ i, finalment, també la seva programació després de la fusió a 

Movistar+. En l’àmbit personal, exerceix com a bloguer i ha participat 

en dos llibres, un sobre cinema i un altre sobre videojocs. Actualment 

es troba en postproducció de la seva primera pel·lícula com a 

codirector. 
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JOSÉ LUIS CIENFUEGOS 

Festival de Cine Europeo de Sevilla 

Director del Festival de Cinema Europeo de Sevilla. Assessor dels 

Premis LUX, director del Festival Internacional de Cinema de Gijón 

entre 1995 i 2011. Jurat de les Arts dels Premis Príncep d'Astúries i en 

nombrosos festivals, va formar part del comitè d'experts d'anàlisi de 

guió per l'ICAA, ha organitzat cursos i programat per entitats i museus. 

Va dirigir un programa de cinema a RNE a Astúries i del 1991 al 2012 va 

organitzar els cicles cinematogràfics de Cajastur i les XII edicions del 

Festival Intersecciones, on van actuar grups musicals independents de 

l'escena pop i rock nacional i internacional. 

 

PÚBLIC LAB 

 

VÍCTOR IRIARTE @tabakalera 

Tabakalera 

Responsable de programació audiovisual del Centre de Cultura 

Internacional Tabakalera de Sant Sebastià i membre del comitè de 

selecció del Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià. 

Llicenciat en Periodisme i Màster de Cinema Documental. Ha combinat 

la programació (Cinemateca del Museu de Belles Arts de Bilbao, centre 

Arteleku de Sant Sebastià) amb la direcció i realització: ajudant de 

direcció Cravan versus Cravan (Isaki Lacuesta), director de fotografia 

de Buenas noches, España, (Raya Martin), els seus curtmetratges 

Wrócic, Decir adiós, Cinco películas breves, El mar, i el seu 

llargmetratge, Invisible, estrenat al FID Marsella. Com a artista i 

intèrpret ha presentat els seus treballs a MUSAC (Lleó), Museu Reina 

Sofia, Centre d'Art C2M o al CCCB de Barcelona, entre altres. 

 

RICARD ROBLES @ricardroblesm 

Sónar 

Codirector d'Advanced Music, l'empresa organitzadora del festival 

Sónar, i responsable de les seves àrees de Comunicació i Màrqueting. 

Vinculat al món de la premsa musical des de 1982, Robles, al costat 

dels seus socis Enric Palau i Sergio Caballero, crea en 1994 Sónar, 

esdeveniment de referència mundial en els àmbits de la música, la 

creativitat i la tecnologia. Cada mes de juny atrau més de 100.000 

persones i des de 2002 ha celebrat més de 50 edicions a tot el món. 
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Des de 2013 ha creat Sónar+D, el Congrés Internacional de Cultura 

Digital i Tecnologies Creatives. 

 

ESTUDIS DE CAS 

 

GERMÁN GARCÍA @SomDiversa 

Diversa Audiovisual, S.L. 

Llicenciat en Belles Arts i graduat en Direcció Cinematogràfica. Després 

del seu curtmetratge Noche, s'especialitza en documentals: Autòmats 

del Tibidabo, L'altra Barcelona, I a mi què m'expliques! o El silenci i la 

paraula. Realitza el programa Una mà de contes del MNAC (TV3). El 

2013 crea Diversa Audiovisual i produeix el seu primer llargmetratge 

Techo y comida (2015), Goya a la Millor Actriu Protagonista. En 

l'actualitat coprodueix el programa TebVist, Premi Mitjans de 

Comunicació del Consell Municipal de Benestar de Barcelona. Ha 

impartit classes de taller documental a l'ESCAC i al Màster de 

Documental i Societat de l’ESCAC. 

 

RAFAEL LINARES @rafalinares 

Creta Producciones, S.L. 

Doctor en Ciències de la Informació a la Universitat Rey Juan Carlos de 

Madrid. Ha realitzat també un MBA, Màster Executiu en Gestió 

d'Empresa de Comunicació MEGEC, a la Universitat de Navarra i IESE. 

Actualment, professor de la Universitat Rey Juan Carlos. És soci 

fundador i productor a Creta Producciones, S.L. Ha estat nominat als 

Goya en dues ocasions pel documental Harraga y Un cineasta en La 

Codorniz. Autor dels llibres La promoción cinematográfica. Estrategias 

de comunicación y distribución de películas, ¡Echa el anzuelo!, 

Marketing cinematográfico, cómo promocionar una película en el 

entorno digital, entre altres. 
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