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Jornada per a la dinamització del guió al sector 
audiovisual valencià  
 
Després de la Mesa de Treball celebrada en la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport 
el passat 4 de maig del 2013, es va posar de manifest la necessitat de debatre i crear 
espais de trobada i propostes actives per a dinamitzar la indústria audiovisual i la 
creació. Davant d’esta necessitat, CulturArts organitza una sèrie de jornades per a 
analitzar i treballar sobre les noves tendències de l’audiovisual en tots els àmbits i en 
totes les fases del procés creatiu. 
 
L’objectiu d’esta jornada és presentar propostes actives i avançar-se a les noves 
tendències a partir de la situació actual. 
 
 

“Invertir en guió és rendible. Contràriament al que pareix, la inversió en guió 
és molt desigual a pesar de ser la llavor amb la qual es generen la majoria 

dels negocis dins del sector. Poques productores comprometen part del seu 
pressupost en I+D. 

 
D’altra banda, és necessari un canvi en el paper dels creadors com a part 

activa del negoci, una millor comunicació amb els productors i una millora en 
la connexió de les nostres històries amb el públic.” EDAV 

 PROGRAMA JORNADA 
          
9:45   Inauguració         
 
Antonio Martínez Bodí, Director de SGAE en la Comunitat Valenciana. Miguel Marcos, 
president d’EDAV. Rosa Vidal, directora general de RTVV i Manuel Tomás, Director 
General de CulturArts Generalitat     
 
10:00  Presentació de la guia de guionistes de la Comunitat Valenciana 
i el seu motor de busca en Internet 
Ponent: Miguel Marcos, President d'EDAV 
            
10:15  Panorama 
Ponent: Sergio Castellote, productor executiu en Hispanocine 
Panorama de l’audiovisual valencià. Retrospectiva des de 2005  
     
Ponent: Rubén Gutiérrez, coordinador de Estudis i Investigació Fundación Autor  
Situació del guionista. Resum de l’últim estudi de la Fundació, “Els guionistes a Espanya. 
       
10:45  Invertir en guió 
Ponent: Juanjo Moscardó, guionista i director 
La connexió entre guionistes, productors i administració. L’accés a la formació. 
 
Ponent: Fabia Buenaventura, directora general de FAPAE     
La comunicació entre productors, guionistes i les seues respectives associacions.  

         
11:15  Debat  
Sergio Castellote, Rubén Gutiérrez, Juanjo Moscardó, Fabia Buenaventura 
Modera: Oscar Bernàcer, guionista i director      
           
11:45  Pausa       
           
12:00   Experiència concreta  

    Ponent: Tomás Marco, CEO NerLasKa Studio 
El rol del guionista en la indústria del videojoc      
          
12:15  Taula redona: propostes actives 
Ponent: Gervasio Iglesias, productor executiu La Zanfoña Producciones 
Altres models autonòmics d’èxit: el model andalús     
  
Ponent: Rodolf Sirera, guionista Cine & TV      
Autocrítica. La connexió de les nostres històries amb el públic i l’especialització de l’ofici 
      
Ponent: Javier Olivares, guionista de cine i televisió 
El guionista-creador/productor  
    
           
13:15   Debat 
Gervasio Iglesias, Javier Olivares, Rodolf Sirera   
Modera: Oscar Bernàcer, guionista i director      
    
14:00    Clausura 

 


