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POTENCIAL POR DESCUBRIR: LOS RODAJES INTERNACIONALES
El pasado martes tuvo lugar en el Ministerio de Hacienda la “II
Conferencia sobre La Economía de los rodajes en España”.
El marco era perfecto para recalcar el apoyo de Hacienda a las
reformas sobre incentivos al cine introducidas en la reforma fiscal.
Los titulares los conocemos: los services obtendrán un 15% (35%
en Canarias) de desgravación sobre los gastos producidos en
España (siempre y cuando estos sumen más de un millón) hasta
un total de 2,5M por producción (4,5M en Canarias).
Aunque poco competitivos en comparación con los incentivos
para la atracción de rodajes de otros países europeos, la reforma
incluye una novedad poco comentada y que solventa el cuello
de botella que sufren los incentivos en España: la monetización
directa del incentivo (es decir, ya no serán necesarias las AIEs
ni los inversores). Esta novedad permitirá dinamizar el uso de
los incentivos y, si mantenemos unos costes de producción
competitivos, atraer muchos rodajes a nuestro país, generando así
un tejido industrial mucho más potente y saneado del que podamos
beneficiarnos en las producciones propias (ya que como ocurre en
otros países, los precios para el cine local podrán reducirse y al
mismo tiempo tendremos equipos más eficientes, revertiendo todo
esto en ventajas para nuestras producciones).
La monetización será posible mediante la autoliquidación del
Impuesto de Sociedades. En el IS del ejercicio donde se realizó

el service, se compensará el incentivo con el impuesto a liquidar y
se podrá pedir el abono del incentivo no aprovechado. Un sistema
claro, fácil y directo.
Estos services podrán ser una nueva fuente de ingresos para las
productoras y en muchos casos un filón, puesto que por ejemplo
en Reino Unido, más del 84% del gasto en producción de cine
lo efectúan las producciones foráneas (en comparación con
un 3% de las coproducciones y un 13% del cine nacional). En
breve conoceremos los detalles sobre los gastos incluibles en la
deducción y los bancos dispuestos a financiarla.
La monetización directa de los incentivos es un hito que permitirá
despegar los services mientras las producciones nacionales
seguiremos con el sistema tradicional de AIEs y la búsqueda de
inversores, un sistema poco eficiente para los productores y menos
aún para el Estado. Una desventaja competitiva sobre la que no
se ha hecho mucho hincapié y que está a nuestro alcance con un
cambio minúsculo en la ley. ¿Por qué no hacer de esto nuestro
caballo de batalla y enmendar así esta injusticia? Supondría
mejorar enormemente la financiación actual del cine y liberaría a
los productores de sistemas complejos para así centrarnos en lo
que mejor hacemos, la producción de cine.
Adrián Guerra

SUPORT A LA TAXA A LES OPERADORES
El dijous passat va tenir lloc la reunió convocada pel Conseller de Cultura, Ferran Mascarell, per fer
un intercanvi d’opinions davant del procés negociador obert amb el Ministeri d’Hisenda en relació
a la taxa a les operadores d’internet. A la reunió estaven convocats tant PROA com l’Acadèmia del
Cinema Català, el Gremi d’Exhibidors FEDICINE així com els representants del Grups Parlamentaris
els quals van assitir-hi tots (CIU, ERC, PP, PSC, ICV i la CUP) a excepció de Ciutadans.
El Conseller va explicar que la Conselleria ha acceptat el procés negociador i que resten ara a
l’espera que el Ministeri d’Hisenda marqui el calendari a seguir. Tanmateix, Mascarell va confirmar
que el Departament Jurídic de la Generalitat de Catalunya ha ratificat la validesa jurídica de l’impost
i que, per tant, es confirma que no entra en conflicte amb la doble imposició (IVA i IAE) que està
cuestionant el Ministeri. Mascarell també va recalcar que la taxa ve avalada per taxes similars a d’altres països europeus i va recordar que el
Parlament de Catalunya acaba d’aprovar els pressupostos on es contemplem els 10 milions d’euros que
han de provenir de l’impost. Així, el Conseller considera que l’exercici 2015 està tancat segons el previst i
que el que es fa necessari ara és començar a treballar pel 2016.
A la reunió, Raimon Masllorens, president de PROA, va tornar a insistir en els punts positius de l’aplicació
de la taxa i el descontent general que ha provocat la postura del Ministeri d’Hisenda. Va recordar que
malgrat que sovint els nous impostos generen un rebuig d’entrada, si estan ben fonamentats i plantejats
acaben afavorint totes les parts implicades, com podria ser, per exemple, el cas del 5% obligatori per a
les cadenes de televisió privades que ha acabat generant la producció de les pel·lícules més exitoses
comercialment. D’altra banda, Masllorens va posar sobre la taula les propostes d’accions a emprendre
desde PROA :
- S’ha demanat una reunió amb vicepresidència del Govern Espanyol.
- També s’ha demanat una reunió amb AMETIC, la patronal de tecnologies de la informació i comunicació que agrupa les empreses afectades per la
nova taxa.
-S’organitzarà, juntament amb l’Acadèmia del cinema català, un acte públic a favor de la taxa
De la seva banda, Isona Passola, presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, va incidir en la bona disposició mostrada per les operadores d’internet
en el moment d’actuar en accions concretes del sector audovisual i recordant que han participat en
l’organització dels últims Premis Gaudí. Així mateix, va esmentar que l’Acadèmia està treballant per
incloure una categoria als Gaudí destinada a premiar els continguts per a telèfon mòbil el que mostra
la bona disposició del sector a incloure i promocionar la tasca de les operadores.
Pel que fa als Grups Parlamentaris, hi va haver unanimitat en donar suport a la taxa donat que
tots consideren una llàstima que una llei com aquesta, aprovada pels vots a favor de tots els
Grups Parlamentaris a excepció de les abstencions del PP i Ciutadans, tingui ara dificultats per
tirar endavant. En aquest sentit, el PP va explicar que la seva decisió d’abstenir-se per no posar
entrebancs ve donada per motius industrials, per la generació d’ocupació, i es va comprometre a
transmetre al Govern Espanyol els motius pels quals es van abstendre enlloc de votar en contra.
ICV, de la seva banda, va voler recalcar que el suport dels Grups Parlamentaris a la taxa és un
suport al sector de l’audiovisual que resta al marge de qualsevol posicionament polític. Pel que fa a CIU, es va esmentar que des del Departament
de Cultura i Llengua proposen a tots els partits impulsar una resolució que doni suport a la taxa en el marc del debat de la Llei del Cinema,
proposta que tots els partits estan d’acord en estudiar.
La conclusió final va ser molt positiva. Per una part se segueix mantenint el suport a la taxa amb el compromís de col·laborar en tot alló que sigui
necessari. D’una altra part, la confirmació del conseller Mascarell de la disponibilitat de la bestreta de 10M€ sobre la taxa.

PROA I LA POLÍTICA CULTURAL DEL PSC
El dissabte va tenir lloc una presentació del PSC per parlar de les bases de la seva política cultural. A l’acte va ser convidat David Matamoros
(president de PRO-FICCIÓ) que va remarcar la importància de tenir els elements necessaris per consolidar-nos i créixer
en el camp audiovisual donada la rellevància del nostre sector pel volum de negoci que representa, l’ocupació de treball
(sobretot per a la gent jove) i la repercussió directa en altres sectors. David va remarcar també la importància d’establlir
un canal de comunicació amb el nostre sector en el moment plantejar les bases de les polítiques culturals i va oferir
PROA com interlocutor per conèixer la nostra realitat i necessitats.
Amb aquest acte hem iniciat l’acord de la Junta de PROA de prendre una posició més activa pel que fa als partits polítics, tan a nivell autonòmic com estatal, a fi de conèixer les seves intencions i fer el possible per incidir en les propostes
culturals que ens afecten com a sector.

ÚLTIMS DIES
ANIMA MUNDI
Animació
DATA: 10/07/2015 - 19/07/2015
Lloc: Rio de Janeiro, Brasil
DATA LIMIT: 10/03/2015
Web: http://www.animamundi.com.br/
SHANGAI TV FESTIVAL
Televisió
DATA: 08/06/2015 - 12/06/2015
Lloc: Shanghai, Xina
DATA LIMIT: 10/03/2015
Web: http://www.stvf.com/
DOCSBARCELONA (PITCHING)
Documentals
DATA:28/05/2015 - 29/05/2015
Lloc: Barcelona, Espanya
DATA LIMIT Interactive Pitch / Latin Pitch / Speed Meetings: 11/03/2015
Web: http://www.docsbarcelona.com
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE HUESCA
Curtmetratges
DATA: 13/06/2015 - 20/06/2015
Lloc: Huesca, Espanya
DATA LIMIT: 13/03/2015
Web: http://www.huesca-filmfestival.com

Podeu consultar la resta de
dates límits d’inscripció a
festivals i mercats a la pàgina web de Catalan Films:
www.catalanfilms.cat

ATENCIÓ! PREUS BONIFICATS PELS
SPEED MEETINGS, LATIN PITCH I INTERACTIVE PITCH DEL DOCSBARCELONA
CF&TV abonaràr 100 euros de l’import de
les acreditacions dels projectes seleccionats.
Consulteu els detalls a la seva pàgina web.

Per a més informació sobre els seveis que ofereix
Catalan Films & TV al sector audiovisual en matèria
internacional truqueu al
935524940.

INTERNATIONAL HORROR HOTEL
Llargmetratges / Curtmetratges
DATA: 05/06/2015 - 07/06/2015
Lloc: Cleveland, Estats Units
DATA LIMIT: 15/03/2015
Web: http://www.horrorhotel.net
ANNECY - FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’ANIMATION
Llargmetratges
DATA: 15/06/2015 - 20/06/2015
Lloc: Annecy, França
DATA LIMIT: 15//03/2015
Web: http://www.annecy.org
CHAMPS - ÉLYSÉES FILM FESTIVAL
Animació / Curtmetratges / Llargmetratges / Documentals
DATA: 10/06/2015 - 16/06/2015
Lloc: París, França
DATA LIMIT: 15/03/2015
Web: http://www.champselyseesfilmfestival.com
EUROPEAN INNOVATIVE GAMES AWARD
Videojocs
DATA: 30/06/2015 - 30/06/2015
Lloc: Frankfurt, Alemanya
DATA LIMIT: 15/03/2015
Web: http://www.innovative-games.eu
MÈDIT - FESTIVAL DE CINEMA MEDITERRANI DE MENORCA
Llargmetratges / Animació / Curtmetratges / Documentals
DATA: 15/07/2015 - 19/07/2015
Lloc: Menorca, Espanya
DATA LIMIT: 15/03/2015
Web: http://www.medit.es
LAGO FILM FESTIVAL
Documentals / Curtmetratges
DATA: 24/07/2015 - 01/08/2015
Lloc: Lago, Itàlia
DATA LIMIT: 15/03/2015
Web: http://www.lagofest.org
SEMAINE DE LA CRITIQUE (LLARGMETRATGES)
Animació / Llargmetratges / Documentals / Televisió / Vídeo Digital / Curtmetratges
DATA: 14/05/2015 - 22/05/2015
Lloc: Cannes, França
DATA LIMIT: 16/03/2015
Web: http://www.semainedelacritique.com
CROSS VIDEO DAYS (PITCHING)
Animació / Llargmetratges / Documentals / Televisió / Vídeo Digital / Curtmetratges
DATA: 11/06/2015 - 12/06/2015
Lloc: París, França
DATA LIMIT: 16/03/2015
Web: http://www.crossvideodays.com
TRAMESES DE CATALAN FILMS & TV A LA SEMAINE DE LA CRITIQUE I AL T-MOBILE NEW HORIZONS IFF
TRAMESA CENTRALITZADA DESDE L’ICAA A LA SEMAINE DE LA CRITIQUE
Llargmetratges
DATA LÍMIT: 13/03/2015 abans de les 13h
TRAMESA DIRECTA DE CATALAN FILMS & TV AL T-MOBILE NEW HORIZONS IFF
Llargmetratges i curtmetratges
DATA LÍMIT: 12/03/2015

ACCIONS CONTRA LA PIRATERIA
El passat 18 de febrer EGEDA va participar en la producció d’un programa especial de “Comando Actualidad” (TVE) dedicat a la pirateria. En
ell es va fer un retrat robot de la pirateria des de diverses facetes i com aquesta afecta la indústria, l’ocupació i
la riquesa del país, incloent les pèrdues que s’origina a la Hisenda Pública.
Però aquesta és només una de les accions que duu a terme EGEDA en aquesta matèria. L’entitat participa,
juntament amb la resta de les indústries creatives, en l’elaboració i publicació de l’informe “Observatori de la
pirateria i hàbits de consum digitals” de les quals se’n presentaran les últimes dades el proper 10 de març. Així
mateix, EGEDA va posar en marxa l’any passat un taller per a nens i nenes d’entre vuit i deu anys sobre educació i respecte a la propietat intel·lectual. Finament, l’entitat també porta a terme una tasca de prevenció, protecció i monetització d’obres
i gravacions audiovisuals a Youtube així com la recerca i denúncia contra els pirates i les pàgines pirates, la qual cosa ha donat lloc en els
últims mesos al tancament de les dues pàgines pirates més populars d’Espanya, películasyonkis-seriesyonkis i películaspepito-seriespepito i
a la detenció policial dels responsables de les mateixes.
D’altra banda, aprofitem aquest recordatori de les accions d’EGEDA contra la pirateria per informar-vos que el recurs d’inconstitucionalitat
contra la Llei de la Propietat Intel·lectual promoguda pel PSOE ha estat admesa a tràmit per part del Tribunal Constitucional amb la
qual cosa el procediment segueix el curs previst.

CONVOCATÒRIES OBERTES
TALLER DE DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DOCUMENTALS DEL DOCSBARCELONA
Per segon anys consecutiu, el DocsBarcelona ofereix un taller pràctic dirigit a productors i directors que tinguin un projecte en fase de desenvolupament. Es proporcionarà la metodologia i les eines adequades perquè els participants tinguin èxit en la
producció i el desenvolupament de documentals amb vocació internacional. El taller tindrà lloc el 25 i el 26 de
maig al CCCB. La data límit d’inscripció és el 9 d’abril. Més informació a: http://www.docsbarcelona.com
NOU FONS DE FINANÇAMENT HUBERT BALS + EUROPE
El Fons Hubert Bals és una iniciativa del Festival Internacional de Cinema de Rotterdam que enguany obre una nova
convocatòria per a una línia addicional de finançament: HBF + Europe. A través d’ella s’anima a tots els productors
europeus a participar com a coproductors minoritaris en projectes de llargmetratges d’alt valor dirigits per cineastes
de països emergents. L’aportació màxima que es pot percebre a través d’aquesta línia de finançament és de 55.000€.
La data límit d’inscripció és l’1 d’abril.
Més informació a: https://www.iffr.com/professionals/hubert_bals_fund/
SERIAL EYES
Serial Eyes és el primer postgrau europeu amb un programa d’alt nivell sobre l’escriptura i la producció de sèries de
TV. El panorama europeu de TV està canviant ràpidament i Serial Eyes ofereix l’oportunitat de formar part d’aquesta
transformació i d’evolucionar en la carrera professional del participant. El curs tindrà lloc entre el setembre de 2015 i el
maig de 2016. Podeu demanar beca abans del 16 de març. Les inscripcions són obertes fins el 31 de març de
2015. Més informació a: http://www.serial-eyes.de/
CARTOON 360 BARCELONA

Cartoon 360 és un esdeveniment de pitching per a projectes d’animació cross-media i se celebrarà
a Barcelona de l’1 al 3 de juny de 2015, al CCCB. L’esdeveniment té dos dies i mig de durada i es
focalitza en dues parts: sessions de pitching de projectes cross-media, amb diàlegs amb un panel de
25 experts i fonaments del mercat digital. La data límit d’inscripció de projectes és el 20 de març.
Més informació a: http://www.cartoon-media.eu

FESTIVALS, PREMIS I EVENTS
“TERRES DE SOLITUD”, PROJECTE DE POLAR STAR FILMS A L’ATELIER DEL FESTIVAL DE CANES
L’Atelier de la Cinéfondation del Festival de Canes ja ha desvetllat els 15 projectes seleccionats per a l’edició d’enguany que tindrà lloc entre el 13 i el 24 de maig de 2015. Entre ells es troba “Terres de solitud” de Meritxell Colell
la producció del qual anirà a càrrec de Polar Star Films juntament amb la productora argentina Habitación 1520.
L’Atelier propicia encontres entre els directors i els productors dels projectes escollits amb altres productors europeus
i possibles partners amb l’objectiu d’afavorir la finalització de tots els projectes.
“Terres de solitud” és l’òpera prima de Meritxell Colell i un projecte sobre la recerca de les arrels i la reconciliació amb
un mateix a través d’un relat situada entre el documental, la ficció, el cinema i la dansa. Narra la història de Mònica,
una ballarina que torna al seu poble d’origen després de 20 anys vivint a Argentina. La causa del retorn és la mort
del seu pare però el trajecte que inicia és el del retrobament amb la seva mare i la seva infantesa.
SELECCIONS A FESTIVALS PER A PROA
Aquesta setmana hem sabut que el documental “Gabor” de Sebastian Alfie (Minimal Films), Premi Gaudí al Millor
Documental, ha estat selecionat a l’Atlanta Film Festival (ATLFF) que se celebrarà del
20 al 29 de març als Estats Units i suma així un nou reconeixement internacional.
De la seva banda, “El cadáver de Anna Fritz” d’Héctor Hernández (A Contraluz Films,
Benecé Produccions, Corte y Confección de Películas, Playtime Movies i Silendum
Films) tindrà la seva estrena internacional en el prestigiós festival South by Southwest
- SXSW d’Austin, Texas (Estats Units) dins de la secció Midnighters. El certàmen tindrà lloc del 13 al 21 de març.
Enhorabona a ambdues produccions!
PRESÈNCIA CATALANA AL REGNE UNIT
El film “Otel·lo”, òpera prima d’Hammudi Al-Rahmoun Font (Escándalo Films) ha finalitzat una gira pel Regne
Unit on es projectarà a diverses universitats angleses (Universitat de Durham, Universitat de Sheffield, Universitat
Queen Mary de Londres i Universitat de Cambridge). Centres tots ells que formen part
de la Xarxa universitària d’estudis catalans a l’exterior coordinada per l’Institut Ramon
Llull.
Albert Serra (Andergraun Films), de la seva banda, presenta a partir del dimecres
11 de març la seva primera restrospectiva en territori britànic. El programa, que duu
per títol “Albert Serra: Divine Visionaries and Holy Fools”, inclou la projecció d’“Història de la meva mort”, “Honor
de Cavalleria”, “El Cant dels Ocells”, “El senyor ha fet en mi meravelles”, així com un avenç del seu darrer projecte,
“Singularitat”, una instal·lació audiovisual que es presentarà a la propera Biennale de Venècia.
CICLES DE CINEMA CATALÀ AMB PRESÈNCIA DE PROA
La setena edició del Cicle de Cinema Català que organitza la Universitat de Massachussets amb la col·laboració de l’Institut Ramon Llull, programa set pel·lícules de set directores catalanes sota el títol “New. Catalan. Women. Cinema”. Els films, que es
van començar a projectar el passat 3 de març, són: “Blog” d’Elena Trapé (Escándalo Films), “Another me” d’Isabel
Coixet (Messidor Films), “Sévigné” de Marta Balletbó-Coll (Costabrava Films ), “La Plaga” de Neus Ballús (El
Kinògraf), “Nedar” de Carla Subirana (Benecé), “Tots volem el millor per a ella” de Mar Coll (Escándalo Films), i
“Barcelona, abans que el temps ho esborri” de Mireia Ros (Promarfi Futuro).
De la seva banda, l’Insitute of Contemporary Arts de Londres també organitza un
cicle de cinema català amb la col·laboració de l’Institut Ramon Llull. El cicle, anomenat “Catalan Avant-Garde” va
començar el passat 28 de febrer amb la projecció de “Sobre la marxa” de Jordi Morató (La Termita Films) i té previst
projectar “El Cafè de la Marina” de Sílvia Munt (Oberon Cinematogràfica), “Tots volem el millor per a ella” de Mar
Coll (Escándalo Films), “Born” de Claudio Zulián (Acteon), “La plaga” de Neus Ballús (El Kinògraf) i “El Cant dels
Ocells” d’Albert Serra (Andergraun Films).

PUNT DE MIRA
YUVOD, PRIMERA PLATAFORMA DE VÍDEO SOTA DEMANDA QUE APOSTA PEL
CONTINGUT TELEVISIU
Aquesta setmana us deixem amb la notícia del naixement d’una nova plataforma de
vídeo sota demanda per a web i aplicacions mòbils que apostarà únicament pel contingut televisiu. Yuvod, que es llançarà de forma definitiva a partir del proper mes de juny,
oferirà múltiples programes televisius fins ara inèdits en territori català i espanyol. Els
continguts es podran organitzar a través de canals creats pel propi consumidor.
Podeu visitar el lloc web de Yuvod a: http://yuvod.com/
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