
DEL 19 AL 22 DE NOVEMBRE DE 2019
AL CCCB (C/MONTALEGRE, 5)

Dijous 21 i Divendres 22 de novembre

de 9:00h a 14:00h

Sala Teatre del CCCB

Accés per acreditació. Per assistir-hi, escriviu a: 

pitchinguniv@clusteraudiovisual.cat

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.

PITCHING AUDIOVISUAL

DIJOUS: Ficció i Formats TV
DIVENDRES: No ficció i Noves Finestres

Les activitats de la Setmana del Talent Audiovisual 2019 reben el suport de:

Amb la col·laboració de: 

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

Dimecres 20 de novembre, de 10:00h a 13:00h

Sala Raval del CCCB

Les inscripcions a aquesta activitat ja estan 

tancades

MERCAT DE NOUS PROFESSIONALS

Un cop acabada la presentació, reunions one-to-one a porta tancada.



La Intel·ligència Artificial està arribant a tots els 
àmbits de la societat. I a l’audiovisual? Quina 
aplicació té i tindrà la IA? Què passarà amb la 
creació, la producció i el consum audiovisual?

Aclarirem les característiques principals de la IA i 
les tècniques més avançades: machine learning, 
xarxes neuronals, reconeixement de so i imatge, 
realitat augmentada i virtual... Explicarem amb 
exemples què s’està coent en els principals 
laboratoris i a empreses d’arreu del món. 
Repassarem les eines que afecten la creació 
artística i cultural, donarem un cop d’ull a com 
l’està utilitzant la indústria audiovisual catalana 
actualment i ens plantejarem quines són les claus 
de futur de la indústria audiovisual 4.0.

Sessió organitzada amb la col·laboració de

Després de la taula rodona, celebrarem els cinc anys del Pitching amb una festa molt especial!

Dimarts 19 de novembre, 17:00h

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. En 
aquesta sessió, presentarem els treballs 
de la última convocatòria i debatrem 
sobre com el llenguatge audiovisual 
s’incorpora a les arts escèniques en un 
context creatiu molt hibridat. 

Dimarts 19 de novembre, de 09:30h a 13:30h

Auditori del CCCB

Inscripcions al web: talentaudiovisual.cat

Dimecres 20 de novembre, 19:00h

Sala Raval del CCCB

Inscripcions al web: talentaudiovisual.cat

CREAR EN TEMPS ARTIFICIALS  Audiovisual 4.0 Casos d’èxit del Pitching Audiovisual
DE LA UNIVERSITAT A LA PANTALLA

PACTE DEL TALENT

Modera: 
Xantal Llavina, periodista i directora @Revolucio4

Participen:
Mònica Alonso, directora de l’Institute of Next
Judith de Argila, Cap de Noves Plataformes CCMA
Josep Lluís Arcos, investigador en l’Institut 
d’Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA-CSIC)
Xavier Conesa, Vysion
Xavi Fisa, Lavinia Voice 
Jordi Gilabert, Konodrac 
Mariona Omedes, artista multimèdia
Joan Rosès, Collateral Bits
Yoav Slimobich, AVIXA
Santi Soler, Videoconversion

Modera: 
Manuel Pérez i Muñoz, editor a Time Out, director 
d’Entreacte i crític a El Periódico

Participen: 
Jordi Fondevila, gestor cultural i professor de l’IT
Txalo Toloza, performer i videoartista
Carme Gomila, creadora audiovisual i membre de la cia. Atzur
Cristina Cordero, dramaturga i col·laboradora de la cia. Atzur

Més de 100 projectes s’han presentat en les darreres edicions del Pitching Audiovisual, dels quals 
un 40% han estat produïts o es troben en fase de producció. Com és el camí per arribar a produir un 
projecte universitari? Ho parlem amb tres dels projectes que s’han fet realitat després del seu pas 
pel Pitching Audiovisual i que han aconseguit reconeixement entre el públic i en festivals. 

JORNADA INAUGURAL

Inscriu-te

Inscriu-te

Inscriu-te

Modera: 
Sergi Vicente, director de Betevé

Participen: 
Georgina Torrado, Negre de Merda
Laura Azemar i Natàlia Boadas, Les de l’hoquei
Marta Lallana, Ojos Negros

En aquesta jornada comptarem amb la presència de quatre muntadores que han encarat les seves 
carreres professionals a diferents gèneres. Els assistents podran conèixer la seva feina i parlar 
personalment de la seva experiència. 

Dijous 21 de novembre, a les 19:00h

Sala Raval del CCCB

Inscripcions al web: talentaudiovisual.cat

MEET THE EXPERTS: TALLER DE MUNTATGE

Participen:
Ariadna Ribas
Anna Oriol
Júlia Rabadán
Núria Campadabal

Inscriu-te

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

Durant la sessió, hi haurà una pausa amb coffee break

https://forms.gle/ACJgqYQ1hHcJDcSf8
https://forms.gle/YhZmyDY3Xyysi2yY8
https://forms.gle/qisachTJpnUfdrqY6
https://forms.gle/anWo8FvJRMHtjswM6

