
 

 

 
 

La Segona Conferència Mundial de Guionistes aproparà a Barcelona algunes 
de les ments més creatives del cinema i la televisió actuals 

 
 
5 Octubre 2012, BRUSSEL·LES - Basant-se en l'èxit de la Primera Conferència Mundial de 
Guionistes celebrada el 2009 a Atenes, Grècia, els guionistes de tot el món es reuniran a 
Barcelona els propers 9 i 10 de novembre de 2012 en la segona edició d'aquest esdeveniment 
amb l'objectiu de debatre sobre els canvis en el sector audiovisual i en el negoci del cinema i la 
televisió. 
 
Organitzat per la Federació Europea de Guionistes (FSE), juntament amb l'Afiliació 
Internacional de Sindicats de Guionistes (IAWG) i el Fòrum d'Associacions de Guionistes de 
l'Audiovisual (FAGA), la Segona Conferència Mundial de Guionistes comptarà amb ponents de 
prestigi internacional en els camps de les noves tecnologies, continguts online y de marca y 
noves formes d’entreteniment transmedia; també comptarà amb algunes de les ments més 
creatives del cinema i la televisió.  
 
"El nou espai global ofereix oportunitats interessants per als creadors i, sens dubte, molts reptes 
també", afirma la presidenta de la FSE i guionista Christina Kallas. "La segona Conferència 
Mundial de Guionistes portarà a les figures més destacades de tot el món per debatre sobre tots 
els aspectes que juguen un paper crucial en la definició de com els guionistes professionals i les 
seves organitzacions poden posicionar-se en relació al nostre entorn canviant. La 2WCOS 
formularà una visió”. 
 
"En un mercat cada vegada més depenent de les coproduccions internacionals, i un Internet sense 
fronteres, és essencial per als escriptors poder compartir informació sobre el que està succeint en 
cadascun dels altres territoris", diu Sylvie Lussier, guionista i presidenta d’IAWG. 
 
Junts, els tres grups representen prop de 50.000 escriptors d'Europa, Amèrica del Nord, Mèxic, 
Índia, Israel i Nova Zelanda. Així mateix, els organitzadors esperen atreure els representants de 
les indústries cinematogràfiques emergents d'Amèrica del Sud, Àsia i Àfrica. 
 
La conferència està patrocinada per les entitats de gestió espanyoles, la Sociedad General de 
Autores y Editores (SGAE) y Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA) i rep el 
suport de l’Ajuntament de Barcelona, la Barcelona Film Comission i Turisme de Barcelona.  
 
Para más información pueden contactar con: 
La Costa Comunicació 
Sandra Costa  
sandra@lacosta.cat 
93 412 54 79 / 93 310 38 88  
 
 
 



 

 

 
Per a actualitzacions i biografies dels ponents, poden visitar el nostre blog: 
wcos2012.wordpress.com 
 
 
PONENTS CONFIRMATS (ALFABÈTICAMENT) 
 
Philippe Aigrain  (França) CEO de Sopinspace i confundador de la Quadrature du Net 
Nicolás Alcalá (Espanya) productor, director, guionista i fundador de Riot Cinema Collective 
Bernie Corbett (Regne Unit) secretari general del Sindicat de Guionistes de Gran Bretanya 
(WGGB) 
Jill Golick  (Canadà) escriptor i empresari (Ruby Skye PI) i president del Sindicat de Guionistes 
de Canadà (WGC) 

 Enric Gomà (Espanya), guionista, membre de la junta directiva de SGAE. 
 Rubén Gutiérrez del Castillo (Espanya), estudis i coordinació d’investigació a la Fundació Autor.  
Professor Peter Henning (Alemanya) membre de la junta directiva del Sindicat Alemany de 
Guionistes (VDD) 
Kristin Jones (Estats Units) directora creativa a Vuguru 
Christina Kallas (Alemanya/Estats Units) guionista i presidenta de la FSE 
David Kavanagh (Irlanda) CEO del Sindicat de Guionistes d'Irlanda (WGI) i director executiu 
de la Federació Europea de Guionistes (*FSE) 

  Christopher Keyser (Estats Units), guionista i president de la Writers Guild of America, Oest  (WGAw). 
Jamie King (Regne Unit) fundador i director executiu de VODO 
Paul Kontonis (Estats Units) digital media strategist i president de la junta directiva de 
l'Acadèmia Internacional de Web Televisió (IAWTV)  

 Claire Lemarechal (Francia), guionista, membre de la junta directiva, La Guilde Française des  
Scénaristes.  
Susin Lindblom (Suècia) directora general del Sindicat de Guionistes de Suècia (SDF) 
Sylvie Lussier (Canadà/Quebec) guionista, presidenta de l'Afiliació Internacional de Sindicats 
de Guionistes (IAWG) i de SARTEC 
Susan Miller (Estats Units) escriptora i productora de la webserie Anyone But me 

  Inés París (Espanya), guionista i directora de l’Instituto Buñuel.  
Lowell Peterson (Estats Units) director executiu del Sindicat de Guionistes d'Amèrica, Aquest 
(WGAE) 
Michel Reilhac (França) director executiu d'Art France Cinéma i director de compres per a ART 
Henrique Rivadulla (Espanya) president de FAGA 
Hans Rosenfeldt (Suècia) creador i coordinador de guió de la sèrie de TV Bron/Broen (The 
Bridge)  
Liz Rosenthal (Regne Unit) fundadora i CEO de Power to the Píxel  
Charles B. Slocum (Estats Units) subdirector executiu del Sindicat de Guionistes d'Amèrica, 
Oest (WGAW) 

 Virginia Yagüe (Espanya), guionista i vicepresidenta de DAMA  
Timo Vuorensola (Finlàndia) director i productor de Iron Sky  
Andrew S. Walsh (Regne Unit) guionista de videojocs 
David Young (Estats Units) director executiu del Sindicat de Guionistes d'Amèrica, Oest 
(WGAW) 

 


