
IV EDICIÓ de DIVULGACINE ALACANT: La força de
la nostàlgia o el cine com a obsessió

Els dies divendres 18 i dissabte 19 de novembre de 2022 a Alacant se
celebra la IV Edició de DIVULGACINE, un punt de trobada de
professionals de la divulgació audiovisual que té com a objectiu
compartir coneixement i generar sinergies entre persones, empreses i
col·lectius implicats en la indústria audiovisual.

Organitzada per l'Associació Imajoven Alacant en col·laboració amb
la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Alacant, l'Institut
Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, l'Institut Valencià de la
Cultura i la Seu Universitària de la UA.

Divendres 18 novembre a les 19 hores. Taula redona en la Casa Bardín
de l'Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert: “Nuevas i
tradicionals formes de divulgació audiovisual” Continua tenint
sentit la crítica cinematogràfica?

– Paula Arantzazu Ruiz. Crítica de cine en Cinemanía i Professora
Universitària.

– Juan Zavala. Codirector del documental sobre Carlos Boyero, “El
crítico” i responsable de continguts en DAMA.

– Josep Parera. Va ser corresponsal cinematogràfic a Hollywood i
actualment col·labora amb la revista “Dirigido por” i és un dels
programadors del cine Phenomena a Barcelona.



Modera: Luis A. López Belda. Professor de la Universitat d'Alacant i
divulgador audiovisual.

Dissabte 19 novembre a les 12 hores. Seu Universitària de Ramón i
Cajal. Projecció i debat Pel·lícula documental “El Crítico” sobre
Carlos Boyero

– Juan Zavala y Javier Morales Pérez Directors i guionistes del
documental.

Modera: Luis A. López Belda. Professor de la Universitat d'Alacant i
divulgador audiovisual.

Dissabte 19 de novembre de 10h30 a 13h30 i de 17h a 20 hores en
l'Espai Sèneca (Antiga estació d'Autobusos d'Alacant). Jornada
completa incloent:

/10h30 Inauguració DIVULGACINE 2022

/10h45 Diàleg amb l'il·lustrador Daniel Diosdado sobre l'Exposició
Videoclub’92 i la seua trajectòria "Del Portal a Brooklyn"

Modera: Flavia Bernárdez Rodríguez. Dissenyadora i il·lustradora.

/11h15 Xarrada sorpresa sobre un personatge cèlebre de còmic

– Iván Escoda. Escriptor, divulgador i coordinador d'Edicions
Alarmants.

– Modera: David Fuentes Coso. Divulgador cinematogràfic i Professor
de la Universitat Permanent d'Alacant

/12h15 Taula redona La cultura audiovisual com a motor de
l'emprendiment

– Christian Claveau Cinema Paradiso

– Cristina Bertomeu Il·lustradora i Dissenyadora

– Maria Mas Il·lustradora i Dissenyadora

Modera: Flavia Bernárdez Rodríguez. Dissenyadora i il·lustradora.



/17h00 Xarrada Univers “Cannon”

– Iván Escoda. Escriptor, divulgador i coordinador d'Edicions
Alarmants.

Modera: Pascual Gozálvez. Escriptor i divulgador cinematogràfic.

/18h00 Xarrada David Lynch i Twin Peaks

– Arancha Ruiz Giménez "Electric Girl". Artista Visual, divulgadora
audiovisual.

– Fran J. Ortiz. Professor d'IES i de la Universitat d'Alacant i
col·laborador en el Diari de Villena.

/19h00 Xarrada Un diàleg sobre efectes especials: la meua
experiència amb “Gravity”

– Raúl Rodríguez-Romeo. Especialista en efectes visuals i especials.
Fundador de SimulaFX.

Modera: Luis A. López Belda. Professor de la Universitat d'Alacant i
divulgador audiovisual.

/20h00 Clausura DIVULGACINE 2022

I durant tota la jornada en l'espai Sèneca:

/Exposició “Videoclub’92, un any de película” de Daniel Diosdado,
il·lustrador i artista gràfic. Comissariada pel Festival de cine de
Màlaga. Oberta al públic del 16 al 20 de novembre.

/Exposició Cartells relacionats amb les xarrades

/Música ambiental amb les millors cançons de pel·lícules

/Projeccions Tràilers “RetroKult”

/Market La cultura audiovisual com a motor de l'emprendiment amb:

– Librería 80 mundos: Publicaciones sobre cine, series, manuales y
novelas gráficas.

– Cinema Paradiso: Merchandising sobre cine y series e impresión
bajo demanda de carteles.



– La Niña Bowie: Artículos y fanart de cine y series. Cultura
nostálgica.

– Electric Girl: Collages sobre cultura pop 60, 70, 80 y 90.

– Verónica Cámara: Ilustración, prints y originales.

– La ilustrizadora: Ilustración, prints y originales.

– Sara Plaza: Ilustración

– Toño Savall: Ilustración y escultura, ninots

– Sofía Paz: Ilustración de retratos realistas

– stxdesigns: Ilustración

– Julia Ljam: Ilustración

– Maria Mas: Ilustración, Merchandising, Art, Pins, Chapas

Gràcies a la col·laboració de:

– Patronato de Turismo

– La City Hotel

– Cinema Paradiso

– Librería 80 mundos

Més informació
– Web: https://divulgacine.com

– Instagram: https://www.instagram.com/divulgacine_/

– Eventos organizados por Imajoven en meetup.com

– Email: imajovenalicante@gmail.com

– Web: imajoven.com

– Telèfons Luis López: 699 25 25 45, Flavia Bernárdez: 625 42 98 97

– Com patrocinar futures sessions: es pot posar en contacte amb
nosaltres per a possibles patrocinis de futures sessions d'este
format.

https://divulgacine.com
https://www.instagram.com/divulgacine_/
https://www.meetup.com/es-ES/amantes-del-cine/events/
mailto:imajovenalicante@gmail.com
https://imajoven.com/


Equip organitzador
Luis López: Divulgador de cine, professor de la Universitat
d'Alacant i president de l'Associació Imajoven Alacant. Web:
luislobelda.com

Flavia Bernárdez: Disseny i desenrotllament de marques i webs,
s'encarrega de l'estratègia de comunicació d'Imajoven. Web:
lafu.studio"


