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RAMON COLOM, ESCOLLIT PRESIDENT DE
FAPAE PER MAJORIA ABSOLUTA
La Junta Directiva de FAPAE ha escollit Ramon Colom per liderar la
Confederació els pròxims quatre anys. El president de PROA pren el
relleu a partir d’avuí del també productor, Joxe Portela, que presidia
FAPAE de forma transitòria, després que Pedro Pérez deixés el càrrec,
el juliol. A la votació, celebrada ahir al matí, Colom va obtenir 12 vots,
sumant els sufragis de les 5 Associacions que conformen la Federació
PROA, més els 2 vots de la patronal de les empreses de producció televisiva, PATE; 2 vots de la Federació Diboos, als quals es van sumar
els de les associacions de productors territorials de Galicia, AGAPI
(1 vot) i d’Euzkadi, EPE (2 vots). Les prioritats de Colom al front
de la patronal espanyola són la posada en marxa d’un nou model de
finançament, concretant el treball que s’està realitzant amb les administracions i els diferents agents del sector a la Comissió Mixta: “El
més urgent ara és que es defineixi com i quan es farà el pagament dels
ajuts a l’amortització dels anys 2011 i 2012, per seguidament posar en
marxa el nou model”, ha destacat.
+ Info a: www.elpais.com
www.elperiodico.com
www.elconfidencial.com
www.lavanguardia.com
www.hollywoodreporter.com
www.cineuropa.org
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Notícies

Tanquen els Cinemes Alexandra i els Balmes Multicines inauguren el 20/12
Després de 64 anys projectant pel·lícules, els Cinemes Alexandra de la Rambla Catalunya de Barcelona tanquen
definitivament. Així ho ha explicat el seu propietari, que assegura que la situació era insostenible. No hi ha data definitiva de tancament, però el 17 de desembre es farà un comiat en què es podrà veure Niñera moderna, la primera
pel·lícula que es va projectar als Cines Alexandra. D’altra banda, Balmes Multicines, la nova sala del Grup Balañá
obrirà la seves portes al barri de Sant Gervasi el proper 20 de desembre. Amb motiu d’aquesta inauguració oferirà
entrades a un euro en el seu primer dia.

+ Info a: www.ara.cat
www.lavanguardia.com

Evolució del macro-sector de les telecomunicacions a Espanya.
L’informe de la consultora multinacional Altran assenyala que el sector de les telecomunicacions serà un dels més
dinàmics a Espanya en els pròxims anys. Segons aquest estudi, real.lizat amb entrevistes a més de 70 actors principals del sector, la banda ampla mòbil serà el servei més util.litzat el 2016, mentre que les xarxes socials i la missatgeria instantània seran les aplicacions mòbils més usades en el quatrienni vinent. L’oci i l’entreteniment digital
del futur té un focus clar: experiència d’usuari completa en múltiples dispositius. El model d’“ecosistema” proposat
inclou cinc àreas de la indústria, dedicades a terminals, xarxes, serveis, aplicacions i continguts.

+ Info a: www.admin.altran.es

Montoro insinua que les crítiques a Hisenda es deuen a problemes econòmics dels mitjans
Primer va ser el cinema, ara li toca als mitjans. Cristòbal Montoro ha senyalat amb to acusatiu la situació tributària
dels grups de comunicació. El Ministre d’Hisenda ha relacionat les informacions que han sortit sobre la crisi de
l’Agencia Tributària en relació amb el cas Cemex amb els problemes fiscals d’alguns grups de comunicació importants que tenen mitjans, se’n fan ressò el Huffington Post i el El País. En les últimes setmanes s’han produït nombroses dimissions i relleus dins de l’Agència.
+ Info a: www.huffingtonpost.es
www.elpais.com
www.elpais.com
www.elpais.com

La websèrie de Roger Coma, ‘Les coses grans’, s’emetrà al Canal 33
La sèrie de Roger Coma passa de la web a la petita pantalla. El Canal 33 emetrà a partir del 7 de gener Les coses
grans, una sèrie que ha tingut un gran èxit a Internet amb més de 120.000 visualitzacions. La trama de la websèrie
gira entorn de les petites coses de la vida de dos productors i una terapeuta.

+ Info a: www.lavanguardia.com

Dues produccions catalanes competiran a Sundance
El Festival de cinema independent més important dels EUA ja ha publicat les produccions seleccionades per a la
nova edició del 2014. Una d’elles ha estat Zipi y Zape y el club de la canica, de Zeta Cinema, que participarà en
la nova secció del festival, Sundance Kids. El certàmen també ha seleccionat també la cinta d’Inicia Films, Godka
Cirka (foto), dirigida per Alex Lora. Una coproducció amb França i EUA, que competirà en la categoria de curt
documental.

Bibiana Ballbé defensa la seva festa de creadors al diari Ara
En declaracions a l’Ara, la presentadora ha volgut respondre a les crítiques per l’acte que pretenia celebrar a l’Arts
Santa Mònica i ha dit que la seva intenció era que “servís per donar visibilitat i amplificar el talent creatiu del país
i reflexionar sobre com enfortir-lo i internacionalitzar-lo”. Per la seva banda, la Conselleria de Cultura ha volgut
treure ferro a la polèmica i diu que només ha sigut “un error en el procés de comunicació”. Però no tots opinen el
mateix, o almenys dins la direcció de centre. Manel Guerrero, subdirector de l’Arts Santa Mònica, ha dit en declaracions a El País que des del principi la relació de Ballbé amb el centre no ha estat clara i que ells es van desmarcar
del projecte.

+ Info a: www.elpais.com
www.ara.cat

Marius Carol, nou director de La Vanguardia
El Grup Godó ha decidit canviar la direcció del diari que passarà a Màrius Carol, actual director de comunicació
del grup. Així, Carol substitueix a José Antich que dirigeix La Vanguardia des del 2000.

+ Info a: www.eleconomista.es

Acaba el rodatge de ‘El último baile de Carmen Amaya’
Aquesta setmana ha finatzat el rodatge de El último baile de Carmen Amaya dirigida per Judith Colell i produïda
per Batabat, TV3 i TVE. El guió és d’Alfredo Pérez Fargas i Roger Danès i explica la història de Candela que rep
una oferta per interpretar la mítica bailaora. El film està protagonitzat per Nora Navas i Amara Carmora i se sumarà
a les celebracions del centenari de Carmen Amaya.

+ Info a: www.abc.es

El Constitucional admet a tràmit el recurs del PSV pel tancament de Canal 9
El Tribunal Constitucional ha admès el recurs del Partit Socialista Valencià contra el decret de la Generalitat que
va permetre el nomenament de nous consellers de RTVV i el seu tancament. Segons la portaveu dels socialistes al
Congrés, Soraya Rodriguez, el decret llei és “il·legal” perquè va en contra de l’article 86.1 de la Constitució que
estableix que per dictar un decret llei cal raons extraordinàries i d’urgent necessitat.

+ Info a: www.eleconomista.es

Al Jazeera s’interessa per Digital Plus
Segons El Confidencial, la multinacional catarí s’ha mostrat interessada en fer-se accionista majoritària de Digital
+, ara en venda pel Grupo Prisa. Al Jazeera tindria la intenció d’expandir-se pels països del mediterrani, tot i que
segons publica aquest portal, de moment no estarien disposats a pagar el preu proposat per Digital +.

+ Info a: www.sundaytv.es
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