
El Clúster Audiovisual de Catalunya organitza dins les activitats del FILMETS Pro  
una taula rodona sobre LA INDÚSTRIA D’ANIMACIÓ AUDIOVISUAL A CATALUNYA:

Participaran en la taula rodona:

Presentat per:

Un debat ara molt necessari sobre l’estat de la qüestió de la nostra indústria d’animació i efectes visuals, la indústria més dinàmica 
del sector audiovisual en cinema, televisió, videojocs, i publicitat.

Parlarem de quina ha de ser l’estratègia de les empreses a Catalunya per a la renovació i aposta del sector, dels professionals i 
de la seva formació, de la creativitat, del talent i dels seus continguts, de les televisions i de l’administració com a motors, dels 
festivals, dels operadors i de les plataformes de cinema en línia, de la reducció de costos i de l’exportació de producte d’animació de 
Catalunya. Una jornada del Clúster Audiovisual de Catalunya per trobar quines són les claus d’aquesta indústria en aquests moments.

Moderadora 
Mar Sáez Pedrero, 
PROA

Responsable de relacions internacionals PROA. 
Coordinació de DeviCAT, ProAnimats i ProTV. 

Jordi Mendieta, Productor audiovisual

Ha estat president del Clúster Audiovisual de Catalunya. 
Soci director de la productora de cinema i televisió 
Dream Team Concept i Moonbite Games.
Entre els seus treballs d’animació destaquen Memorias 
de un hombre en pijama, Dino Games i Zombeer.

Fatima Vila, 
FX Animation 

CEO de FX Animation Barcelona 3D & Film School,  
CEO de SeñoraX Productions.
Dirigeix i gestiona el centre des de fa 12 anys.

Juan Carlos Concha, 
Dibuixant, director i productor, Apemanstudio

Ha participat en llargmetratges europeus com Mia et le Migou, 
L’illusioniste, de Chomet, i Chico y Rita. És director del Festival 
Internacional de Cinema d’Animació NonStop Barcelona 
Animation i docent en escoles d’animació de Barcelona i Colòmbia.

Xavier Romero, Guionista i director

Responsable de Continguts de projectes d’animació de l’Àrea de Coproduccions de TVC.
Productor delegat en diverses sèries d’animació: 
La vaca Connie, Capelito, Lola & Virgínia, Dr. W, Saari, Arròs Covat i Lara, què fem?
Ha estat guionista i director de diversos programes infantils i juvenils de TV3: 
Club Super3, Matraca no, Una mà de contes, Programa Curt...

Marta Alonso, 
Teidees Audiovisuals

Productora executiva a  
Teidees Audiovisuals des de fa 12 anys. 

Miquel Rutllant
Director General del Grup Lavinia

Eduard Gil 
Mànager del Clúster

Josep Viñeta Balcells
Conseller Delegat de  
Badalona Comunicació


