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• 6, 7 et 8 novembre 2018
Cinéma Le nouveau palace — Prats de Mollo 

Trobades Profesionals Euroregionals

La  tercera edició, Cinéma à la frontière (6, 7 i 8 novembre 2018) ha reunit nombrosos representants de tots els
sectors del cinema i l'audiovisual (cinema i televisió, ficció i documentals, producció i difusió...)
El repte: fer avançar, modestament però amb seguretat, els projectes de cooperació euroregionals dels 3 territoris
Occitanie - Catalunya - Balears.
Nord/Sud Films busca ampliar els sectors professionals implicats; per exemple enguany s'han aportat dues novetats
al programa:

•  Un panorama de l'educació a la imatge als 3 territoris.
•  La dotació d'una subvenció de 5.000€ per la creació d'un curtmetratge amb vocació pedagògica al voltant de

La Retirada

Per aquestes iniciatives transversals, Cinéma à la frontière contribueix a reforçar els intercanvis sectorials, posant-
les en un marc més ample. Fer així que les diferències entre els 3 territoris, no siguin un problema sinó
una oportunitat que podem aprofitar !

Gràcies als professionals presents d'haver portat encara més lluny aquestes ambicions, gràcies als socis dels
3 territoris per la seva mobilització, i gràcies a les institutcions (Région Occitanie i Département des Pyrénées
Orientales) que donen suport a aquesta aventura! Gràcies finalment, per la seva acollida, a la Ciutat de Prats de
Molló.



L'educació a la imatge

L'objectiu principal d'aquest primer taller dedicat a l'educació a la imatge dins del marc dels Rencontres
era de posar en relació els actors d'aquesta activitat dels 3 territoris Occitanie, Balears i Catalunya.
Animats per La Trame, Cinémaginaire i Taller de Cinema (Reacciona) amb el concurs d'associacions de
difusors de sales de cinema d'Occitanie i d'Espanya, els intercanvis han permès de comprendre el
funcionament respectiu, l'interès dels poders públics per les accions dutes a terme, la implicació de les
administracions de l'educació i d'imaginar a mitjà termini les possibilitats d'accions entre els sectors dels
tres territoris.
S'ha establert un grup de treball per trobar les eines que permetin iniciar un treball en comú. Durant l'any
2019, es realitzarà una acció conjunta als 3 territoris basada en els diferents interlocutors institucionals,
per així reunir-los al voltant d'objectius en comú que permetrien els intercanvis culturals fent circular els
films, el material, el coneixement i els joves implicats amb més fluïdesa al conjunt de l'Euroregió.

La inauguració

Suport reafirmat de la Région Occitanie pel seu representant M. Guy Esclopé, vice-president de la
Comission Culture.
Suport reafirmat de l'Eurorégion  pel seu director M. Xavier Bernard-Sans.
El batlle de Prats-de-Mollo, M. Claude Ferrer confirma i enforteix el seu suport a l'esdeveniment
de la part de la comuna de Prats.
Els professionals dels sectors de cinema i televisió de les 3 regions, es comprometen a fer el necessari
per treballar conjuntament.

La distribució i la difusió

El taller sobre la distribució/difusió presentada per Fabrice Capparos (Vice-president de l'ACCILR
- Association des Cinémas et Circuits Itinérants Languedoc Roussillon) i Javier Pachon Paz
(President de CineArte, associació dels cinemes art i assaig de tot Espanya), amb la participació
activa dels difusors de TV France 3 i TV3, a permès d'avançar sobre nombrosos punts.
La circulació dels films, les problemàtiques particulars de cada territori, les relacions amb les
plataformes de difusió, la posada en comú del material i les competències, la normalització de
les tècniques i els mitjans de difusió, la creació d'un centre de traducció/interpretació audiovisual,
entre altres, han estat tractats.

Un grup de treball s'ha constituït i els seus objectius per 2019 son:
-Establir un catàleg temàtic dels films susceptibles de circular al conjunt dels territoris en cinema o
en altres territoris (en relació amb les agencies com Languedoc-Roussillon Cinéma). 
-Enfortir l'acció "Bobines locales", permetent la difusió en sala de cinema de films documentals
provinents de produccions dels tres territoris de l'Euroregió.

S'ha establert un calendari de treball pel 2019. Els membres del grup de treball es reuniran
regularment per marcar les etapes.
Una dinàmica molt interessant ha sortit d'aquest taller, i s'han considerat nombroses pistes de futur.

Dimarts 6 de novembre

Dimecres 7 de novembre



La producció, les coproduccions euroregionals.

Durant el taller de producció i coproducció, Gilles Machu (representant de France 3) i Jordi Ambros
(representant de TV3) han confirmat el compromís dels principals difusors per les coproduccions futures
dels tres territoris. El funcionament de cada un son diferents, amb variants, que cada un s'ha compromès
a llimar i transformar en els propers mesos. Gilles Machu a proposat citar-se durant les properes setmanes
amb els responsables  de TV3, IB3 i France 3 a fi de trobar una manera de funcionar més fluida i de
concretar les especificitats més convenients per cada part.
Aquesta iniciativa es suma a la de les tres institucions (Generalitat de Catalunya, Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, Région Occitanie) que es van reunir el 29 d'octubre per treballar en la redacció d'un
vademècum per les coproduccions i la posada en marxa d'un fons euroregional. Aquest fons permetria
facilitar la producció així com la circulació de films gràcies a l'aparició d'un sector competent en la
traducció/interpretació audiovisual i per la creació d'un catàleg exhaustiu dels films produïts a l'Euroregió.
Els productors presents han aportat el seu coneixement i la seva experiència a les reflexions dutes a terme
en aquest dinàmic taller. Finalment els productors i directors (Miguel Eek, David Tena, Norbet Llaras
i Mario Pons) vinguts a presentar el seu projecte de film, han pogut fer contactes valuosos per a dur a
terme una estratègia de coproducció. Jacques Bidou va presentar Eurodoc i va esbossar possibles vies de
col·laboració amb les Nord / Sud Films i els seus socis en els propers anys.

Convocatòria per un projecte Retirada

Per primer cop, l'associació Nord Sud Films ha organitzat una convocatòria per un projecte dins del
marc dels Rencontres de Prats. 2019 serà l'any del 80è aniversari de La Retirada i l'objectiu d'aquesta
convocatòria és la creació d'un curtmetratge documental de menys de 15 minuts. Aquest film permetrà
presentar clarament i pedagògicament tots els aspectes de la Retirada a un públic jove, i facilitarà
l'obertura d'un debat.
Dues directores i tres directors han vingut presentar projectes de gran qualitat. Després de la deliberació,
un jurat composat de representants dels tres terriotirs (François Boutonnet / Occitanie, Lluis Valenti
/ Catalogne, i Javier Pachon Paz /Balerars) ha escollit el projecte "Aquí y allí" d'Emma Farinas.

Dimecres 7 de novembre



Perspectives

Els membres de Nord Sud Films i els professionals presents s'han reunit durant una hora i mitja per fer
una valoració de les jornades i posar les bases de les accions a dur a terme en un futur pròxim.

El futur ens porta a ampliar els Rencontres a nivell territorial, organitzant un  esdeveniment a cada un
dels tres territoris, al voltant dels 3 eixos dels Rencontres 2019. És a dir:

•  Les col·laboracions de producció
•  Les col·laboracions de l'educació a la imatge
•  Les col·laboracions de difusió.

Aquests 3 eixos es desenvoluparan en els tres territoris amb 3 col·laboradors principals durant 2019/2020.

•  Eix producció i coproducció: Occitanie / lloc: Prats de Mollo / activitat: Rencontres Professionals /
entitat encarregada : Nord Sud Films

•  Eix educació a la imatge: Catalunya / lloc: Girona / activitat: Festival Cinema / entitat encarregada :
Festival de Cinema de Girona

•   Eix difusió: Balears / lloc: Palma / activitat: difusió dels films fets amb col·laboració entre els 3 territoris / 
entitat encarregada : CineCiutat. 

Dijous 8 de novembre


