
dijous 6 d’oct 
11:00  – 13:00   Reunió de les institucions Occitània / Pirineus Mediterrània - Catalunya - Balears

12:30 Acolliment dels participants i Bufet

14:00 Obertura des Trobades Profesionals – discursos oficials

14:30 - 16:00 Taules rodones sobre preguntes de distribució d’una banda i de l’altra de la frontera

16:30 - 18:30 Pitching distribució - sessió única  (4 projectes presentats - 25’ per projecte)

21:00  Sessió de cinema - Cartas a Maria 
una pel·lícula de Maite Garcia Ribot  (Catalunya - França – 1h30)
La directora reconstrueix la història de la seva família exiliada després de la Guerra Civil, a travès de 
les cartes que el seu avi Pedro García León va enviar a la seva àvia Maria, una història ocultada pel 
silenci de la seva família i  la pèrdua de memòria del seu pare afectat per l’Alzheimer…

divendres 7 d’oct 
9:00 - 10:30 Pitching coproducció - 1a sessió  (3 projectes presentats - 25’ per projecte) 

11:00 - 12:30 Pitching coproducció - 2a sessió  (3 projectes presentats - 25’ per projecte) 

14:30 - 16:00 Taules rodones sobre preguntes de coproducció d’una banda i de l’altra de la frontera 
17:00 Presentació de l’APIFA, Associació de Productors Independents de la Filera Audiovisual als 

Pirineus Mediterrània, nova estructura que reagrupa els productors de la Regió Occitània Pirineus 
Mediterrània.

20:30 Preestrena - Cerbère, ville frontière 
una pel·lícula de Michel Chinaski (França – 52’)
Documental històric de Cervera, dels orígens fins avui, a través de les vagues de les 
transbordadores de 1906.

22:00 Sessió de cinema - Un aller simple pour Perpignan 
una pel·lícula de Bertrand Schmit (França – 52’)
Ben decidit a canviar de vida, Lohnny, 22 anys, deixa la seva Normandia natal amb només 
un billet de tren d’anada cap a Perpinyà. Abandonat pels seus pares, deixa enrere una 
adolescència turbulenta…

dissabte 8 d’oct 
11:00 Sessió de cinema - Toni Catany, el temps i les coses 

una pel·lícula de Cesc Mulet  (Balears – 55’)
Homenatge al famòs fotògraf mallorquí Toni Catany, que ens ha deixat fa poc…

15:00 Sessió de cinema - El Perdut
una pel·lícula de Christophe Farnarier (Catalunya - França – 1h35)
Un home decideix abandonar-ho tot i desaparèixer muntanya endins…

17:30 Sessió de cinema - Bittersweet Days 
una pel·lícula de Marga Melià (Balears – 1h12)
Quan el company de na Julia s’ha de traslladar temporalment a Londres, la noia ha de llogar una 
habitació del seu pis a en Luuk, un extravertit fotògraf holandès. La convivència de’n Luuk i na Julia 
farà que els dos es replantegin diferents aspectes de la seva vida…

Trobades Profesionals Transfrontereres i Projeccions Públiques
Prats de Molló (66 Pirineus Orientales)  6-8 d’octubre 2016

PRE-PROGRAMA 
establert a la data del 26/09/2016 - actualització contínua del programa : nordsudfilms.com

Projeccions públiques  – Cinéma Nouveau Palace – Prats de Mollo la Preste   
Preu únic per les sessions de cinema : 5€    Pass complet 8 sessions : 20€

Pitchings i Taules rodones – Cinéma Nouveau Palace – Prats de Mollo la Preste
  Accés als professionals i el públic - places limitades:

Cal inscripció prèvia a nordsudfilms.com


