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‘RETORNADOS’,
CONTRA-RELLOTGE ZOMBIE

Precedit per una crítica excel.lent en el seu pas per Sitges, Manuel
Carballo dirigeix un guió escrit per Hatem Khraiche Ruiz-Zorrilla
a Retornados, film que arriba avuí a la cartellera. La Kate treballa
en un hospital, en la unitat de Retornats, on tracten amb una proteïna els infectats amb un virus que torna els humans en zombies.
La implicació de la Kate a la seva feina és total; el seu marit és un
dels infectats. La situació global empitjora i l’stock de proteïna
comença a ser perillosament baix. Els actors Emily Hampshire i
Kris Holden-Ried protagonitzen aquesta història d’amor i pànic.
Signen la producció Castelao Productions i Ramaco Media, en
col·laboració amb TV3.

+ Info a : www.filmaxinternational.com
2013

Notícies

La CE amplia els criteris per concedir ajuts al cinema
“L’objectiu és fomentar una creació audiovisual vibrant a Europa i alhora preservar la diversitat cultural a tota la UE”, ha
destacat el Vice-President de la Comissió Europea i responsable de Competència, Joaquín Almunia, a propòsit de les noves
normes conjuntes sobre ajudes públiques al cinema i a la producció audiovisual que ha proposat la CE. Els criteris amplien el marge de maniobra del Estats per establir quines activitats poden rebre subvencions. Entre les propostes, destaca la
possibilitat de concedir més ajuts a les coproduccions entre països. La CE també proposa que no hi hagi límits per a les ajudes als guions o al desenvolupament de projectes cinematogràfics a més d’afavorir la promoció del patrimoni cinematogràfic
i atendre els canvis tecnològics en el sector. Els Estats membres tindran dos anys per adaptar les seves normatives.
+ Info a: www.ec.europa.eu
www.ecodiario.eleconomista.es
www.europa.eu
www.ec.europa.eu
www.europa.eu

Obert el camí per a la privatització de la publicitat a TV3
S’ha posat en marxa el procés de privatització de l’àrea comercial de TVC. Segons El Periódico, l’esborrany de les
condicions del concurs públic estableix que l’empresa adjudicatària, a la qual no s’impedeix explícitament en el plec
de condicions ser propietària d’una cadena de televisió competidora, es garanteix uns 2,7 milions anuals l’any: a més
de la quantitat fixa de 900.000 euros anuals que rebrà de TVC, rebrà també l’1,5 % de les vendes de publicitat procedents de l’organització que agrupa les televisions autonòmiques, FORTA. El mitjà apunta també la rendibilitat
d’aquesta operació per a TV3, ja que no només no ingressarà més diners sinó que pot tenir pèrdues si el guanyador
no assumeix tot el personal actual de l’àrea comercial.

+ Info a: www.elperiodico.com

TeleMadrid espera la sentència del Suprem per external.litzar
Abans de que la justícia declarés nul l’ERE de Canal nou, RTVV va adjudicar tres lots per externalitzar la seva producció a Tres60, que ara estan en suspens. Per això, TeleMadrid vol ser més cauta i abans d’externalitzar l’activitat de
la cadena esperarà a que el Tribunal Suprem decideixi sobre l’ERE. El president de la Comunitat de Madrid Ignacio
González ja ha avisat que si s’anul·la l’ERE tancarà la cadena autonòmica. De moment només ha tret a concurs la
gestió de la seva pàgina web, amb un límit de despesa de 88.000 euros anuals, IVA exclòs.

+ Info a: www.elmundo.es

La Generalitat Valenciana convoca ajudes a l’audiovisual en valencià
La Conselleria d’Educació i Cultura ha convocat els ajuts a la producció audiovisual en valencià tot i el tancament de RTVV. Es tracta de la primera convocatòria que fa la Conselleria directament, ja que abans eren els
instituts de Música i Arts Escèniques els que concedien les ajudes. L’import global màxim de les ajudes és de
471.918 euros, menys que en la última convocatòria que destinava 1.400.000 euros. Mentre tant, els socialistes
valencians han presentat aquest dijous un recurs d’inconstitucionalitat contra el tancament de la Radio Televisió
Valenciana. El PSOE creu que la decisió d’Alberto Fabra és un atac contra la democràcia, la llibertat d’expressió,
la cultura i la llengua pròpia.

+Info a: www.ccaa.elpais.com
www.ecoteuve.eleconomista.es

Endemol llança una xarxa de canals per a plataformes online
Endemol Beyond serà una nova xarxa de canals per a plataformes d’Internet com Youtube , Yahoo, AOL o MSN. Els canals, que inclouen comèdia, entreteniment, moda i cinema, han suposat una inversió inicial de més de 30 milions d’euros.
Endemol ja ha llençat a Youtube més de 100 canals en el mercat internacional. A Espanya, el grup ha creat Tuikos Estudios
amb 60 canals, 30 milions de visites mensuals i 3 milions de subscriptors.

+ Info a: www.ecoteuve.eleconomista.es

La CCMA i el Govern signen un acord per fomentar les llengües estrangeres
El President de la Generalitat, Artur Mas, i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals han signat un acord
per fomentar l’ús de les llengües estrangeres, sobretot l’anglès, en els programes infantils i juvenils dels mitjans
públics. Durant la signatura d’aquest acord, el periodista de TV3, Toni Cruanyes, ha proposat que s’emetin sèries
en versió original per facilitar l’aprenentatge de l’anglès.

+ Info a: www.vilaweb.cat
www.comunicacio.e-noticies.cat

El programa ‘La Voz’ farà pagar 45 euros al públic assistent
Ara el públic també paga. Telecinco ha posat a la venda les entrades per a les finals del talent show La Voz per 45
euros. L’entrada inclou seient, trasllat d’anada i tornada, bossa de picnic i merchandising del programa. Davant de
l’allau de demandes per assistir a les gales, Mediaset ha vist una nova línia de negoci que de moment no pensa fer
extensible a la resta de programes.

+ Info a: www.cultura.elpais.com

Planeta triplica el seu benefici net
El holding de José Manuel Lara va triplicar l’any passat el seu benefici net, valorat en 33,78 milions d’euros. Aquest
benefici s’explica pels ingressos extra que va aconseguir Planeta al 2012: la venda de la colombiana Cada Editoral
El tiempo i la integració de la Sexta a Antena 3. Aquestes dues operacions van permetre compensar la caiguda del
16% de la facturació. D’altra banda, Planeta ha aconseguit refinançar 1.000 milions d’euros a cinc anys amb una
quinzena d’entitats com CaixaBank, Santander, BBVA i el Sabadell.

+ Info a: www.economia.elpais.com

Desapareix ICF Holding, la filial de l’Institut Català de Finances
El Govern suprimeix la societat ICF Holding, la filial de l’Institut Català de Finances que gestionava la seva activitat
de capital risc. La decisió de l’executiu català s’emmarca en el pla de simplificació i reducció d’empreses públiques i
ara serà l’ICF qui gestioni directament l’activitat de capital risc.

+ Info a : www.lavanguardia.com

El Govern aplicarà una deducció del 50% en l’IRPF a les startups
Presidència ha anunciat que aplicarà una deducció de fins al 50% en l’IRPF a les startups. La deducció, que fins ara
era del 30%, tindrà un límit de 12.000 euros i vol fomentar la creació d’aquest tipus d’empreses. En un comunicat,
Presidència ha explicat que el Govern vol “convidar al món privat català a arriscar en aquestes startups perquè també
en aquestes es produeix un benefici col·lectiu pel país”.

+ Info a : www.lavanguardia.com

Vocento registra pèrdues de 15,31 milions d’euros
El Grupo Vocento ha registrat en els nou primer mesos de l’any 15,31 milions d’euros de pèrdues, un 42,8%
menys que l’any passat. ABC ha perdut un 28% de la seva difusió i les vendes per publicitat han caigut un
22,4%. Vocento acumula un deute financer de 156,7 milions d’euros.

+ Info a : www.ecoteuve.eleconomista.es

Mediapro integra el 90% de la plantilla de Marca TV en projectes del Grup
Marca TV va tancar el passat juliol deixant sense feina a unes 70 persones. Ara, el 90% de la plantilla estan treballant
en diferents projectes de la productora com Tiki Taka de Energy o Real Madrid TV.

+ Info a: www.sundaytv.es
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