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TV3 ESTRENA EL DOCUMENTAL
MÓN PETIT

Precedit d’un gran éxit de públic i d’un important reconeixement internacional, el llargmetratge documental Món petit, arriba al Sense
Ficció de TV3 aquest dimarts 10 de setembre a les 22.00hores, i a
partir de dimecres 11 a les 22.30 a Canal Plus, on se’n faràn diverses
emissions.
Dirigida per Marcel Barrena, els protagonistes d’aquest cant a la llibertat individual i a l’esperit de superació són Albert Casals i Anna
Socías. Món Petit és el diari de viatge d’aquests dos joves al punt més
llunyà del món, sense diners i en cadira de rodes. Signa la producció
Umbilical Produccions, Corte y Confección de Películas, amb el concurs de TVC, TVE, Canal Plus, l’ICEC i l’ICAA.

+ Info a: www.blogs.tv3.cat
2013

Notícies

Oscars
La gran familia española, Alacrán enamorado, 15 años y un día i Caníbal són els quatre films que
han passat la primera sel.lecció per a competir en la 86ena edició dels premis Oscar, en la categoria de millor
pel.lícula de parla no anglesa. L’equip de La Gran familia española, amb l’actor Quim Gutierrez ( a la
foto), ha rebut la notícia a Barcelona, en plena campanya de promoció del film.
La candidata que competirà finalment als Oscar s’anunciarà el pròxim 25 de setembre, després d’una segona
votació dels membres de la Academia de Cine. La gala se celebrarà el diumenge 2 de març del 2014 en el
Dolby de Hollywood (Los Angeles).
La gran familia española, 15 años y un día i Canibal han estat igualment pre-sel.leccionades per a
participar en la 6ena edició dels Premios Ariel de l’Acadèmia de Mèxic.
+ Info a: www.academiadecine.com

França es planteja baixar l’iva del cinema del 7% al 5% i suspèn l’aplicació del
conveni de tènics de producció cinematogràfica als films de menys de 2,5M€
La mesura s’implementaria en un context de forta caiguda de les entrades i de la taquilla en els cinemes,
informa el diari “Les Echos”. D’altra banda, El conveni col.lectiu de producció cinematogràfica que fixa les
condicions de remuneración dels tècnics de cinema ha estat derogat en la part que pertoca els films amb un
pressupost inferior als 2,5 M€. La patronal va presentar recurs estimant que l’aplicació del conveni encariria
els costos de producció de les pel.lícules fins al punt de frágil.litzar i posar en risc la producció de films d’autor
i de documentals.

+ Info a: www.cultura.elpais.com

La Direcció Estratègica de Telecomunicacions i Serveis Audiovisuals de la CNMC
es manté a Barcelona
El Govern ha decidit unificar les activitats dels diferents reguladors en un sol organisme: la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia. Aquest assumirà la feina que fins ara feien 6 supervisors, entre els quals hi
ha el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA). L’activitat de la CEMA passarà a la direcció general
de Telecomunicacions i Sector Audiovisual. La seu principal de la Comissió estarà a Madrid tot i que es manté
a Barcelona la Direcció Estratègica de Telecomunicacions i Serveis Audiovisuals.

+ Info a: www.elmundo.es

Nomenament dels consellers de la CNMC
El Congrés dels Diputats ha donat el seu vist-i-plau als 10 candidats a consellers de la CNMC proposats pel Govern. El nomenament s’ha produït amb els vots favorables de PP i CIU, l’abstenció de PSOE i UPyD i l’absència
d’Amaiur i IU en la votació.
Així, el nou organisme estarà presidit per José María Marín Quemada (a la foto) i la vicepresidència en mans
de María Fernández Pérez. La resta de consellers seran Eduardo García Matilla, Benigno Valdés, Fernando Torremocha, Diego Rodríguez y Josep María Guinart Solá, María Ortiz Aguilar, Idoia Zenarruzabeitia i Clotilde
de la Higuera González.

+ Info a: www.cincodias.com

IFA Berlín, desembarquen els televisors 4K
Quatre grans fabricants de televisors com LG, Panasonic, Samsung i Sony, presenten aquests dies en el sí de
l’IFA, la gran fira tecnològica de Berlín, les seves darreres patents. Panasonic preveu comercial.litzar el seu model de televisor ultra HD ( 4K) de 65 polzades a final d’aquest mes de setembre a l’Estat Espanyol. El seu preu
rondarà els 6000 euros. Sony, que va posar a la venda a Europa el juliol passat diagonals de 65 i 55 polzades
d’ultra alta resolució, els comercial.litza per 5.500 i 4.000 euros, respectivament, amb la fi d’impulsar les seves
vendes. Les surcoreanes LG i Samsung, en sintonia amb aquesta tendència, salten al mercat Alemany, amb
preus accesibles per un dels mercats europeus més importants de pel consum de ·3D cinematogràfic.

+ Info a: www. cincodias.com

TVC ha rebut 839 milions en tres anys sense aconseguir eixugar pèrdues
Segons El Economista, a finals de l’any 2012 el president “Mas va pagar 64.000 euros a Deloitte per el.laborar
un plan de viabil.litat per a la televisió pública catalana (TV3). La retallada de pressupost per la consultora era
de 700 persones, però la Corporació s’ha limitat a pactar 225 prejubilacions front…”

+ Info a: www.ecoteuve.eleconomista.es

Eugenio Trias reivindica el cinema d’autor en un llibre pòstum
Es publica el volum De cine. Aventuras y extravíos (Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores). En aquest
darrer volum l’eminent filòsof Eugenio Trías (1942-2013) fa una análisis de vuit directors i d’algunes de les seves
més destacades pel.lícules: Fritz Lang, Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick, Orson Welles, Francis F. Coppola,
Andréi Tarkovski, Ingmar Bergman y David Lynch. L’assaig se centra en el llegar filòsfic i les aportacions a la
societat del seu temps que aquests creadors van aconseguir plantejar a través d’algunes de les seves pel.lícules.
En aquesta darrera obra el filòsof estableix el seu personal Cànon Cinematogràfic.

+ Info a: www.lavanguardia.com

El president de RTVE, destitueix al director econòmic de la Corporació
Leopoldo González-Echenique ( a la foto) va destituir de forma fulminant al director econòmic de la Corporació, Ignacio Mínguez-Yugueros, el dia 2 d’agost passat a causa “d’una deficient gestió administrativa del
departament”, segons ha publicat el diari El País.
En només dos anys, TVE va passar de gastar 108 milions d’euros en drets esportius el 2009, a 153 milions el
2011. El gruix de la pujada correspon a contractes signats amb Santa Mónica Sport, empresa que posseeix els
drets d’emissió de la Selecció Española.

+ Info a: www.sundaytv.es
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