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Barcelona inaugura el seu estand a l’ISE amb la
presència del sector audiovisual local
» L’Ajuntament dona suport al sector audiovisual amb un estand propi i
programació específica per donar visibilitat a empreses, universitats i
escoles dins la fira de referència del sector a escala mundial
» La presència de l’ISE a Barcelona afavoreix la projecció internacional de
l’ecosistema audiovisual català ric en creació de continguts i en l’aplicació
de solucions audiovisuals

L’Ajuntament de Barcelona ha inaugurat aquest matí, primer dia de la Fira ISE, l’estand de la
ciutat a la fira referent de l'audiovisual al món. Des d’aquest espai es donaran a conèixer
projectes estratègics municipals i es donarà suport al teixit empresarial i acadèmic local en la
seva projecció internacional.
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El futur de l’ecosistema de l’audiovisual de Barcelona es projecta a l’ISE
Fins al 13 de maig al recinte Gran Via de Fira de Barcelona diferents agents de la ciutat a través
de la Regidoria d’Indústries Creatives i de Barcelona Activa, juntament amb el Clúster de
l’Audiovisual, són presents a l’estand de la ciutat a l’ Integrated Systems Europe (ISE) per a donar
suport a l'ecosistema audiovisual de Barcelona i Catalunya.
A l’estand de Barcelona de 240 m2, situat entre els pavellons 4, 5, 6 i 7 de la fira, es donaran a
conèixer els serveis, recursos i programes que des de l’Ajuntament de Barcelona i a través de
Barcelona Activa s'ofereixen a les empreses i professionals locals i internacionals del sector
audiovisual. L’estand Barcelona és compartit amb el Clúster Audiovisual de Catalunya que
integra fins a 150 de les principals empreses i institucions que abasten tota la cadena de valor
del sector audiovisual.
A través de Barcelona Activa, 10 empreses de la ciutat representatives de sectors clau
presentaran en d’altres solucions formes d’apropar el blockchain i el món de les NFT al sector
audiovisual
El Clúster Audiovisual de Catalunya que agrupa 150 empreses i entitats del sector oferirà a l’ISE
iniciatives de foment de la innovació, exploració de noves vies de negoci i internacionalització de
les empreses
L'espai compta amb l’àgora, un espai amb una programació de diferents activitats organitzades
per a presentar les últimes novetats o debatre sobre diversos temes d'interès que es detallen al
web https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/en/ise2022
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Túnel immersiu que recrea localitzacions emblemàtiques de Barcelona
L'estand de Barcelona a l’ISE compta també amb una instal·lació audiovisual immersiva de 50m2
amb projecció 180º que recull les aportacions de prop d’una quarantena dels i les professionals
més rellevants de l'ecosistema audiovisual local, com ara Gestmusic, Filmax, Mediapro, Yelcom
Comedia, Grup Focus, Eurecat, Revista 5W, Futura Space, entre d’altres.
En aquest recorregut del túnel es presenta el teixit empresarial i les novetats del sector i es
mostren, com a gran actiu, algunes de les millors localitzacions cinematogràfiques de la ciutat.
El 2021, Barcelona és el pol central del sector audiovisual de Catalunya i concentra el 56,7%
dels llocs de treball i el 62,0% de les empreses del sector a l’àmbit català l’any 2021.
El sector audiovisual a Barcelona que agrupa empreses dedicades a l’edició, el cinema, vídeo
i música, i la ràdio i la televisió, assoleix, el 4t trimestre de 2021, 14.503 llocs de treball, xifra
que

suposa

un

56,7%

de

l’ocupació

total

del

sector

a

Catalunya.

A Barcelona el sector audiovisual empresarial és molt dinàmic, el 57,2% del teixit productiu local
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es va constituir després de l’any 2011, xifra que supera en 10 punts el referent del conjunt dels
agents de la ciutat.
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