
MAC 2001

2n MERCAT AUDIOVISUAL  DE CATALUNYA

Granollers  23 de maig

MAC 2001: EL MERCAT DE LA TELEVISIÓ LOCAL A CATALUNYA

El Mercat Audiovisual de Catalunya -MAC- és una trobada anual organitzada pel Circuit de

Televisions Locals de Catalunya (iniciativa conjunta de la coordinadora Televisions Locals de

Catalunya -TLC- i l’Agència de Comunicació Local -ACL-). Una trobada d’emissors locals i productors

audiovisuals per tal d’afavorir la compravenda de programes i l’intercanvi d’iniciatives i projectes.

Després d’aquesta primera temporada de distribució via satèl·lit dels programes del Circuit de

Televisions Locals de Catalunya, la segona edició del MAC esdevé una cita ineludible per als

responsables de les televisions locals. El 23 de maig de 2001 a Granollers, poden conèixer de

primera mà els productes televisius que oferiran a la seva audiència la pròxima temporada i/o

presentar els seus projectes a la resta del sector.

El MAC consolida, així, l’estructura de funcionament del Circuit de Televisions Locals de Catalunya;

una vegada més, en aquesta trobada, s’escullen els programes (tant els del paquet bàsic gratuït com

els de pagament) que distribuirà en el futur el Circuit i que ajudaran a confeccionar la graella de

programació de cadascuna de les televisions locals que es beneficien d’aquest servei.

El MAC 2001 torna a ser l’espai de trobada de les televisions locals i dels diferents agents que

conformen aquest sector audiovisual, per tal d’intercanviar experiències i generar noves dinàmiques

de treball que millorin l’oferta de la programació de proximitat. Un mercat fet per i amb les televisions

locals.

Marc Melillas

Circuit de Televisions Locals de Catalunya
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SALUTACIÓ DE L'ALCALDE DE GRANOLLERS

La ciutat de Granollers acull amb satisfacció el 2n Mercat Audiovisual de Catalunya (MAC 2001) i

agraeix al Circuit de Televisions Locals, l'entitat organitzadora, que ens hagi renovat la confiança

perquè el Museu de Granollers, a proposta de l'Institut Municipal de la Comunicació (IMC), torni a ser

la seu d'un mercat que enguany aspira a consolidar-se com a marc de referència de produccions

destinades a la televisió local.

Em plau felicitar els organitzadors del MAC 2001 perquè, en primer lloc, contribueix a reforçar el

paper creixent de la televisió local a Catalunya i, en segon lloc, perquè facilita el coneixement de

produccions i possibilita l'intercanvi de projectes i col·laboracions entre les televisions locals però

també entre les petites empreses productores que han sorgit en els darrers anys, enfortint també la

necessària col·laboració entre el sector públic i el privat.

Des de fa temps, l'Ajuntament de Granollers manté el compromís de potenciar amb pluralitat els

espais de referència de la comunicació de proximitat i ha apostat clarament per la televisió i per la

ràdio locals: Granollers TV, que aquest any celebra el 10è aniversari, i Ràdio 7 Vallès, l'emissora

municipal, que precisament aquest 23 de maig compleix 20 anys en antena.

Així, doncs, com a alcalde de la ciutat i també en la meva doble condició de president de l'IMC i del

Patronat del Museu de Granollers, organismes coorganitzadors del MAC 2001, em plau donar-vos la

benvinguda, desitjar que tingueu una profitosa estada a la nostra ciutat, convidar-vos a visitar la Fira

de l'Ascensió i a participar en els actes festius que es desenvoluparan durant tot aquest cap de

setmana.

Josep Pujadas i Maspons

Alcalde de Granollers
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SALUTACIÓ DEL CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL

El Circuit de Televisions Locals organitza per segon cop el Mercat de l’Audiovisual de Catalunya i

en fer-ho ratifica l’encert de la iniciativa que va encetar-se l’any passat i la vitalitat del projecte de

coordinar i enfortir la TV local a Catalunya.

El MAC del 2000 va ser una aposta per fer coneixences. Per copsar la capacitat de creació de

televisions i productors locals, per analitzar qualitat i interès, i per iniciar els processos d’intercanvi,

patrocini, estímul i coordinació entre les televisions i el Circuit i entre el Circuit i el món de

l’audiovisual català.

El Mercat d’enguany es presenta amb unes millores organitzatives i de continguts contundents. La

prospecció ja està feta i la realitat del món televisiu local exigeix augmentar les quotes de rigor i

professionalitat.

I és en aquest marc, que el Circuit de Televisions Locals es presenta en aquesta nova edició del

MAC enfortit i dinàmic, amb un bagatge de socis, d’avenç tecnològic i de perspectiva de futur molt

més optimista del que podíem preveure en el Mercat de l’any passat.

El Consorci de Comunicació Local seguirà apostant per la consolidació de la TV local, com una eina

bàsica de servei als ciutadans, des de la comunicació de més proximitat. L’ampliació del nombre de

TV associades, l’emissió per satèl·lit, l’enfortiment del Circuit o aquest segon Mercat són proves

evidents que el camí que fem plegats és l’encertat.

Jordi Llonch

Gerent del Consorci de Comunicació Local i conseller delegat de l'Agència de Comunicació Local
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PROGRAMA D'ACTIVITATS

09.30h. Recepció dels participants i lliurament de documentació

10.00h. Inauguració del MAC 2001 i salutació als participants a càrrec de Joan Garriga, director del

Museu de Granollers; Jordi Llonch, conseller delegat del Consorci de Comunicació Local, i de Josep

Pujadas, alcalde de Granollers.

10.15h. Primera part del calendari de presentacions

11.15h. Pausa cafè

11.30h. Segona part del calendari de presentacions

15.00h. Cloenda del MAC 2001

15.30h. Dinar (amb reserva prèvia)

INSCRIPCIONS  AL MAC 2001

D'acord amb el criteri de l'organització, els representants de les televisions locals que siguin membres

del Circuit de Televisions Locals de Catalunya tindran dret a inscriure's de forma gratuïta.

Els representants de les productores i els de les televisions locals que no siguin membres del Circuit

hauran d'abonar una quota d'inscripció de 5.800.-PTA, IVA inclòs.

Les inscripcions per assistir al Mercat s'hauran de formalitzar el dia 23 de maig al servei de recepció

del MAC 2001. En el moment de fer les inscripcions us lliurarem la cartera amb la documentació

corresponent i un obsequi de l'Ajuntament de Granollers als participants.

SERVEIS COMPLEMENTARIS

Totes les presentacions es faran a la sala d'actes del Museu de Granollers. Per tal d'evitar problemes

de darrera hora, hom recorda als participants que les produccions hauran de ser presentades en

format Betacam SP.

Amb l'objectiu de poder visionar les produccions de forma individualitzada entre els interessats,

l'organització ha habilitat l'anomenat off-mercat, que consisteix en tres zones de visionar en format

VHS instal.lades en un indret adjacent a la sala de presentacions.
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Aprofitant una pausa d'un quart d'hora i sense sortir de l'edifici del Museu de Granollers, a les 11.15h,

farem una pausa cafè a tots els assistents.

Una vegada finalitzat el MAC 2001, a les 15.30h, s'oferirà un dinar a la Fonda Europa als participants

que prèviament hagin fet la reserva corresponent en el moment de formalitzar la seva inscripció. No

s'admetran reserves de darrera hora.

PLACES D'APARCAMENT GRATUÏT

Els participants en el MAC 2001 gaudiran de places d'aparcament gratuït al pàrquing El Sot de

Granollers, que serà únicament accessible des del carrer d'Agustí Vinyamata a través del carrer de

Girona (si entreu a la ciutat per la zona nord i est) o des de l'avinguda de Sant Esteve-carrer de

Josep Umbert-Passeig de la Muntanya (si accediu per la zona sud i oest) perquè l'accés al pàrquing

per l'avinguda del Parc ha quedat anul.lat a causa de les obres d'un nou aparcament. Com podeu

comprovar en el plànol, El Sot es troba molt proper al Museu de Granollers, que està situat en el

carrer d'Anselm Clavé.

Us facilitem el plànol de la zona de la ciutat on hi ha el pàrquing El Sot i el Museu de Granollers

perquè hi pugueu accedir més fàcilment, tot indicant-vos l'itinerari que heu de seguir, especialment si

accediu a Granollers per la zona sud i oest.

El dia 23 de maig, una vegada hagueu estacionat el vostre vehicle, podreu segellar el tiquet

corresponent quan formalitzeu la vostra inscripció al servei de recepció del MAC  2001.

SERVEI D'INFORMACIÓ DEL MAC  2001

Abans del 23 de maig

Circuit de Televisions Locals

Travessera de les Corts, 131-159

Barcelona

Tel. 93 508 06 00 ext. 692

Fax 93 508 08 28

Contacte Marc Melillas

e-mail mmelillas@comradio.com

Institut Municipal de la Comunicació

Torras i Bages, 15

08400 Granollers
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Tel. 93 860 07 20

Fax 93 860 07 21

Contacte Josep Maria Codina

e-mail jmcodinaroca@terra.es

Durant el 23 de maig

Servei de recepció del MAC  2001 al Museu de Granollers

Carrer d'Anselm Clavé, 40-42

Granollers

Telèfon 609 49 08 70

Contacte Elvira Novellón

EQUIP COORDINADOR MAC 2001

Marc Melillas

Josep M. Codina

Pere Cornellas

Joan Garriga

Núria Viladevall

Lluís Ruiz

Josep Riera

Josep Nogués

Elvira Novellón

EMPRESES COL.LABORADORES

BARNAVISTA

Catalana de Televisió Local

ORGANITZACIÓ DEL MAC  2001

Circuit de Televisions Locals de Catalunya
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Agència de Comunicació Local

Televisions Locals de Catalunya

Ajuntament de Granollers

Institut Municipal de la Comunicació

Museu de Granollers
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