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BAJARÍ S´ESTRENA AVUI DIVENDRES
A LES SALES

El talent i la joventut de Karime Amaya, neboda néta de Carmen
Amaya i gran revelació del flamenc actual, salta a partir d’avuí
a les sales de cinema en aquest llargmetratge documental sobre
com pren forma i es projecta el geni, l’herència i la família en la
plàstica del ball, a través del ulls d’un nen, el Coco. Produïda per
Lastor Media i Cromosoma, dirigida per Eva Vila; fotografiada
per Juan Tisminetzky i muntada per Ernest Blasi, Bajarí arriba precidida d’un consistent recorregut internacional: Sel.lecció
Oficial IDFA 2012, Sel.lecció Oficial al World Film Festival de
Montréal i Menció Especial del Jurat al DocsBarcelona.

+ Info a: www.bajarifilm.com
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Fènix 11.23 supera els 700.000 espectadors a TV3 la nit de l’onze de setembre
La pel·lícula ‘Fènix 11·23’, produïda per Arriska Films, Benecé i Televisió de Catalunya va obtenir 724.000
espectadors en la seva emissió a ‘prime time la nit de l’onze de setembre. El film, dirigit per Joel Joan i Sergi
Lara, amb guió d’Albert Plans i Hèctor Hernàndez-Vicens va obtenir un 22,8% de quota de pantalla. La pel.
lícula formava part de la programació especial de La Diada; en què una mitjana de 518.000 persones van estar
pendents, durant cinc hores, de l’especial de la tarda de TV3, que va tenir una quota de pantalla del 25,2%,
informa l’Ara.

+ Info a: www.ara.cat

La producció catalana que es veurà a Sitges
Grand Piano, una producció catalana amb un repartiment internacional encapçalat per Elijah Wood i John
Cusack i dirigida per Eugenio Mira, inaugurarà el Festival el proper divendres 11 d’octubre. No serà l’única
producció del país que aposta per aquest format de cinema global, com ho demostren pel·lícules participades
per la productora catalana Roxbury, informa el Festival a la seva plana.
“Sitges 2013 serà l’escenari del talent que distingeix l’actual cinema fantàstic amb segell català. Produccions
amb repartiment internacional de primer nivell, creadors joves, nous formats i superproduccions infantils
configuren la presència catalana al Festival: una mostra de la puixança de la indústria i la qualitat del talent de
realitzadors i actors”.
+ Info a: www.sitgesfilmfestival.com

El VII Premi Internacional RBA de novela negra s’atorga a Arnaldur Indridason
L’escriptor islandès Arnaldur Indridason ha obtingut amb la seva obra “El Passatge de les Ombres” el VII
Premi Internacional RBA de novela negra, un guardó al qual optaven 183 originals, i que amb 125.000 euros
és el premi amb la dotació econòmica més important del món, en la seva categoria, informa efe.
Lorenzo Silva, integrant del jurat, ha manifestat que el guanyador ho és per unanimitat i perquè ha presentat
una obra que “representa a la perfecció les virtuts que han convertit l’autor en una referencia de la novela negra
a escala internacional”.

+ Info a: www.serienegra.es

La Comissió Europea elminarà el “roaming” a partir de 2014.
La mesura permetrà que els europeus no hagin de pagar costos addicionals en la seva tarifa mentre operin des
de qualsevol país de la Unió Europea. Les trucades, els missatges de text o l’accés a la xarxa no podran suposar
cap cost suplementari. Tot i així, la comissió no ha clarificat encara com gestionarà el cost d’aquests serveis,
o com aplicarà la reforma als diversos serveis mòbils. Segons els diari The Telegraph el desplegament de la
mesura es farà públic en les pròximes setmanes.
Està previst que la norma entri en vigor el dia 1 de juliol del 2014, data en que es material.litzarà la petició de
Neelie Kroes, vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de Telecomunicacions.
+ Info a: www. europa.eu
www.elconfidencial.com

La nova Llei de Propietat Intel·lectual es començarà a tramitar abans de finals d’any
La nova Llei de Propietat Intel·lectual arribarà a les Corts Generals per iniciar la seva tramitació parlamentaria en els
pròxims mesos, tal i com va anunciar dimarts el Secretari d’Estat de Cultura José Maria Lassalle. Prèviament, segons
fonts de SGAE, el Govern havia anunciat que la Llei estaria aprovada al final de 2013, però els terminis s’han ampliat
fins a mitjans de l’any que ve, a causa de les modificacions i propostes que els diferents òrgans consultius han realitzat.
L’avantprojecte de reforma aprovat al març pel Consell de Ministres té tres objectius: augmentar el control de les entitats de gestió de drets d’autor, incrementar la protecció dels drets d’autor a la xarxa i una redefinició del concepte de
còpia privada. La llei també preveu reforçar les capacitats de la Comissió de la Propietat Intel·lectual, en especial la
secció encarregada de lluitar contra les infraccions a Internet, una de les prioritats del Govern segons Lassalle.
El Consell General del Poder Judicial (CGPJ): En el seu informe, considera que la gestió dels drets d’autor per part
d’entitats amb ànim de lucre seria menys eficient, i ressalta que tant els titulars de les obres com els usuaris en resultarien
perjudicats. El Secretari d’Estat ha fet aquest anunci durant la presentació del portal conlicencia.com que ofereix la
possibilitat al centres acadèmics, institucions i empreses de comprar les llicencies d’us de més de 20 milions d’obres.
+ Accedeix a l’informe del tribunal a: www.adepi.net
+ Info a: www.europapress.es

Banijay compra DLO producciones
El Grup d’entreteniment francès Banijay, accionista majoritari de Cuarzo Producciones ( productora d’Anna
Rosa Quintana) amplia el seu negoci a Espanya amb l’adquisició de la productora DLO Producciones, propietat de José Manuel Lorenzo, actual president de PATE ( Productoras Asociadas de Televisión de España). Amb
aquesta compra Banijay controlarà DLO i Cuarzo Producciones, de la qual detenta el 51% de les accions.

+ Info a: www.hollywoodreporter.com
www.ecoteuve.eleconomista.es

La crisi d’Unidad Editorial
La plantilla d’unidad Editorial està convocada avuí per votar per segona vegada el paquet de retallades que
negocien empresa i sindicats. La societat, presidida per Antonio Fernández Galiano (a la foto) gestiona les freqüències de TDT de 13 TV, AXN, Discovery Max i Marca TV ( desactivada) i està immersa actualment en un
procès de reestructuració en que ha proposat l’el.liminació de 400 llocs de treball. En la votació real.litzada la
semana passada, la proposta d’acord va ser rebutjada per un 48% de vots. La nova proposta recull els mateixos
termes però l’empresa allargaria fins el 31 de març el compromís de no iniciar els acomiadaments.

+ Info a: www.prnoticias.com
www.comite-ue.com

La conselleria fa balanç de la inversió en doblatge en català durant el 2012
El nombre d’espectadors de pel·lícules doblades en català ha augmentat un 51,55% al 2012, segons dades de
la Conselleria de Cultura. Tot i això, el total de produccions doblades ha baixat de 66 a 22. La recaptació per
l’exhibició d’aquestes 22 pel·lícules també ha crescut, passant de 2,6 milions al 2011 a 3,9 milions al 2012.

+ Info a: www.europapress.es
www.periodistadigital.com

Un joc online promociona el documental ‘Google i el cervell mundial’
Polar Star Films va llançar a principis de setembre un joc a Facebook per promocionar el documental Google
i el cervell mundial de Ben Lewis. El llançament de Meet the world brain es va programar per que coincidís
amb l’estrena del film al canal nord-americà Al-Jazeera America.

+ Info a: www.expansion.com

Arriba “Talión”, serie exclusivament per a telèfons mòbils amb distribució a tota Amèrica Llatina
Dirigida pel cineasta colombià Felipe Martínez, la producció es pot descarregar a Colòmbia i es preveu que en
breu arribi a tots els usuaris de la companyia telefònica “Claro” a Amèrica LLatina.
La serie, una història d’acció i venjança que actual.litza les recomanacions del Codi de Hammurabi (al voltant
del 1700 a.c.) , consta de 14 capítols de dos minuts cadascún, enregistrats en alta definición (HD).

+ Info a: www.efe.com
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