
DEL 20 AL 23 DE NOVEMBRE DE 2018
AL CCCB (C/MONTALEGRE, 5)

Una activitat organitzada per:

Les activitats de la Setmana del Talent Audiovisual 2018 reben el suport de:

I produida per:

En aquesta jornada comptarem amb la presència 
de quatre guionistes que han encarat les seves 
carreres professionals a diferents gèneres. Els 
assistents passaran per les taules de tots els 
guionistes per conèixer-ne la seva feina i parlar 
personalment de la seva experiència.

Dijous 22 de novembre, a les 19h 

Sala Raval del CCCB

Inscripcions al web: talentaudiovisual.cat

MEET THE EXPERTS: TALLER DE GUIÓ

Participen:
Anna Boadas
Alberto Marini
Oriol Jara
Nuria Parera

Dijous 22 i Divendres 23 de novembre, de 9h a 

13.30h

Sala Teatre del CCCB

Accés per acreditació. Per assistir-hi, escriviu a:
 pitchinguniv@clusteraudiovisual.cat

PITCHING AUDIOVISUAL

Una vintena de projectes sorgits en l’àmbit 
universitari es presentaran davant d’un grup 
de representants de la indústria audiovisual. 
Cada projecte disposarà de 7 minuts per 
captivar les productores presents. Un cop 
acabada l’explicació, serà el torn de preguntes i 
comentaris per part dels professionals.

Després de la conferència hi haurà un pica pica 

networking amb tots els assistents.



Reflexionem amb quatre televisions, Beteve, 
CCMA, RTVE i Arte, de les estratègies que s’han 
seguit en els últims anys respecte als continguts 
digitals, quins beneficis suposa per a un canal de 
televisió convencional la producció de continguts 
destinats a la distribució digital i quin impacte ha 
tingut sobre l’audiència aquesta innovació.

Un repàs a les propostes més innovadores 
de les graelles de televisió, els formats més 
transgressors, els de més èxit, les idees més 
brillants... de vegades, les més esbojarrades! En 
resum, les tendències a les televisions públiques 
i privades de tot el món.

Des que al 1996 la productora Minoria Absoluta es 
va posar en marxa, el Crackòvia i el Polònia es van 
convertir en el seu segell d’identitat. Però el sector 
audiovisual ha evolucionat molt en aquests anys i 
s’ha reinventat per adaptar-se a una profunda crisi.
Minoria Absoluta ha sabut evolucionar i ampliar el 
seu espectre de produccions. Series de ficció per 
a televisió, programes d’humor i d’entreteniment, 
documentals… fins arribar a “Espanya en dues 
trinxeres, La guerra civil en color”, llargmetratge 
documental pioner al nostre país en ser el primer 
en utilitzar la l’acoloriment de pel·lícules originals en 
blanc i negre.

Després de la conferència hi haurà un pica pica networking amb tots els assistents.

Dimarts 20 de novembre, 17h 

Sala Raval del CCCB

Inscripcions al web: talentaudiovisual.cat

Dimecres 21 de novembre, a les 19h 

Sala Raval del CCCB

Inscripcions al web: talentaudiovisual.cat

El pacte del Talent és un programa destinat a 
vincular les noves promocions de professionals 
de l’audiovisual amb projectes emergents de 
les arts escèniques i la promoció cultural.Farem 
una mostra dels  projectes sorgits de la primera 
edició i els participants i els tutors ens parlaran 
de l’experiència. També presentarem les bases 
de la propera convocatoria.

Analitzarem Preguntes Freqüents. El programa, 
que juga amb elements informatius, debats, 
tertúlies, entrevistes i entreteniment, ofereix 
una nova manera de tractar els problemes que 
ocupen i preocupen els catalans, des d’una 
perspectiva diferent.

Dimarts 20 de novembre, 10:00h 

Sala Raval del CCCB

Inscripcions al web: talentaudiovisual.cat 
Sessió en castellà i anglès

Dimecres 21 de novembre, 17h 

Sala Raval del CCCB

Inscripcions al web: talentaudiovisual.cat

Dimarts 20 de novembre, 19h 

Sala Raval del CCCB

Inscripcions al web: talentaudiovisual.cat

Dimecres 21 de novembre, 10h – 13h 

Sala Raval del CCCB

Les inscripcions a aquesta activitat 
ja estan tancades

LA TELEVISIÓ NO TELEVISIVA. Producció de continguts digitals.

“EL QUE VE” ELS FORMATS TELEVISIUS MÉS INNOVADORS

MINORIA ABSOLUTA, DE POLÒNIA A LA GUERRA CIVIL EN COLORS

MERCAT DE NOUS PROFESSIONALS

EL PACTE DEL TALENT

ESTUDI DE CAS: FAQS PREGUNTES FREQÜENTS

Participen:
Amélie Leenhardt, ARTE France
Rosa Alba Roig, Beteve
Geni de Vilar, CCMA
Míriam Hernanz, RTVE
Modera: Elena Neira

Participen:
Miquel Garcia i Manel Raya – Laboratori de 
Nous Formats de la CCMA

Participen:
Laura Rosel, directora i presentadora
Lucia Gijón, productora
Agustí Esteve, productor executiu
Tian Riba, director
Modera: Marta Romagosa

Participen:
Francesc Escribano, productor executiu i co-
director
Lluis Carrizo, co-director
Jordi Marqués, productor
Manel Lucas, guionista
Aline Biz, Colorista

Un espai pensat per facilitar a les empreses del 
sector audiovisual el contacte amb joves talents 
que busquen una oportunitat laboral.

Després de la conferència hi haurà un pica pica 

networking amb tots els assistents.

Després de la conferència hi haurà un pica pica 

networking amb tots els assistents.




