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ACADEMIA DE CINEMA EUROPEU A BARCELONA 

L'Acadernia de Cinema Europeu, és un organisme de foment del cinema que té 
entre les activitats més destacarles la concessió anual deis Premjs de Cinema 
Europeu. Actualment esta estudiant la possibilitat de traslladar la seva seu a una 
altra ciutat europea a partir del 1999, després d'haver estat a Berlín els darrers nou 
anys. 

Aquesta Académja té com a objectiu estimular, reforc;ar i fomentar el dialeg i 
l'intercanvi d'idees i experiencies entre els professionals del cinema europeu, així 
com promoure i formar els joves professionals del cinema. 

Es dóna el cas que Barcelona ha fet una ferma aposta pel sector audiovisual 
promovent la ciutat com a espai de rodatges, d'exhibició i de producció, ates que 
aquest és un sector en creixement. 

Per aquest motiu, l'establírnent de I'Academia de Cinema Europeu a Barcelona 
podría ser un motor de projecció internacional de la ciutat, de generació d'acords 
d'inversió i col. laboració amb multinacionals de !'audiovisual i d'activació de 
programes de formació. 

A més, cal tenir en compte que s'esta produint una enorme mobilitat en 
l'estructuració del sector audiovisual, tant pel que fa a producció com a distribució 
i exhibició i !'Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales, !'Academia del 
Cine Española i la Federació de Productors Audiovisuals han manifestat el seu 
suport al projecte d'establir l'Academia de Cinema Europeu a Barcelona. 

L'Ajuntament vol aprofitar aquestes circumstancies tan favorables i per aixó té la 
intenció de promoure l'establiment de !'Academia de Cinema Europeu a Barcelona, 
i propasar a la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a !'Instituto 
de Cinematografía y Artes Audiovisuales (ICAA), a la Societat General d'Autors i 
Editors (SGAE), a l'Academja de Cine Española i a la Federación de Asociaciones 
de Productores Audiovisuales una actuació conjunta per fer efectiu aquest 
establiment a Barcelona, ates el seu interes general i el fet que els beneficis que 
comportaría ultrapassen l'ambit estricte del municipi. Per fer-ho, cal desenvolupar 
les vessants de cooperació internacional i d'implicació económica en el projecte. 



A tal efecte l'Ajuntament vol cercar la implicació de les entitats i empreses de 
l'Estat espanyol vincularles al sector audiovisual per tal que donin el seu suport al 
projecte. 


