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11a edició del Mercat Audiovisual de Catalunya

Els propers dies 26 i 27 de maig tindrà lloc a Granollers (Barcelona), l'11a edició de

l’Audiovisual MAC 2010 (Mercat Audiovisual de Catalunya).  

L'Audiovisual MAC és un punt de trobada i  reflexió.  Els professionals del sector

audiovisual  de  proximitat,  a  més  de  visitar  el  mercat  de  continguts  i  la  fira

tecnològica, poden assistir a les ponències i/o participar en les reunions de treball

que  durant  els  dos  dies  es  desenvolupen  al  voltant  dels  temes  que afecten  al

sector.

També es lliuren els premis Audiovisual MAC, creats amb l'objectiu d'incentivar la

producció, la qualitat i la innovació en el sector audiovisual. A més, se celebrarà la

tercera edició de la Mostra de Programes de TV de Proximitat, enguany amb dues

categories: cultura i entreteniment. 

Mercat de continguts i Fira tecnològica

L’Audiovisual  MAC  potencia  en  aquesta  edició  el  mercat  de  continguts,  amb

l’objectiu d’incentivar la compravenda de programes posant en contacte productors,

operadors i a tots els agents del sector audiovisual de proximitat. Oferta i demanda

es troben gràcies a la feina d’intermediari i de seguiment que realitza l’Audiovisual

MAC durant tot l’any. Paral·lelament, la fira tecnològica continua sent l’oportunitat

de les empreses del sector per donar-se a conèixer als seus clients potencials.

L’Audiovisual MAC és la primera fira que s’adreça conjuntament a les empreses

tecnològiques i a les generadores de continguts que donen servei a les televisions

d’economia mitjana. L’objectiu és potenciar la innovació i el creixement del sector,

oferint  el  punt de debat  necessari  per  a la creació de sinergies i  acords que el

capacitin per resoldre amb les màximes garanties els continus reptes que plantegen

els canvis legals i tecnològics. Així mateix, s’afavoreixen les polítiques d’intercanvi,

coproducció i compravenda de continguts específics per al sector. 
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Enguany  hi  haurà  un  total  de  40  empreses1que  participaran  en  el  Mercat  de 

Continguts i Fira Tecnològica.

Ponències i debats

Al llarg de les dues jornades que dura el certamen es celebren ponències2 i taules 

de debat, on aquest any predominaran els continguts, tot i que també hi haurà espai 

per parlar de la tecnologia. 

Així, el dia 26 de maig hi haurà quatre taules de debat: 

- Situació de la comunicació de proximitat després de l’encesa digital completa de la 

TDT-L

- La producció audiovisual de proximitat al segle XXI. La interacció entre el sector 

públic i privat. Models de gestió de la Tv pública

-  Com  aprofitar  les  dades  d‘audiència  per  créixer  en  el  mercat  de  la  tv  de 

proximitat?

- Quins continguts prefereixen els espectadors de les tv locals i comarcals? . 

El dia 27 hi haurà tres taules: 

- Com afectarà a Catalunya la Llei General de la Comunicació Audiovisual?

- Presentació dels resultats del think-tank sobre cultura i audiovisual

-  Com  afecta  la  crisi  econòmica  als  projectes  públics  i  privats  de  la  TDT  de 

proximitat?. Claus per salvar la crisi

La  inauguració  oficial  anirà  a  càrrec  del  Conseller  de  Cultura  i  Mitjans  de 

Comunicació, Joan Manuel Tresserras; el president de la Diputació de Barcelona, 

Antoni  Fogué,  el  president  del  Consorci  del  Mercat  Audiovisual  de  Catalunya 

(CMAC) i alcalde de Granollers, Josep Mayoral; i el gerent del Mercat Audiovisual 

de Catalunya,  Josep M. Codina.  La conferència inaugural  anirà a càrrec del Sr. 

Enric Marín, recentment nomenat president de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals.

1Annex 1: Empreses expositores a l'Audiovisual MAC 2010
2 Annex 2: Adjuntem el programa de ponències
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Reunions de treball paral·leles

Aprofitant l’escenari que ofereix el mercat, s’organitzen també diverses reunions de 

treball,  facilitades  per  l’organització,  que  permeten  als  professionals  concretar 

acords diversos:

Dimecres 26 de maig
De 10.30 a 13.30 h:  Sessió de treball Think-Tank, a porta tancada, sobre 

Cultura i Audiovisual. Representants de la creació i del management cultural i 

representats de la producció i difusió audiovisual es trobaran en una sessió de 

treball  en format  think-tank (dipòsit  d'idees). L'objectiu és definir  un possible 

escenari  i  un sistema on la creació cultural  i  la producció audiovisual  puguin 

aprofitar les seves potencialitats en el nou panorama comunicatiu.

Els resultats de la sessió de treball es presentaran el dijous 27 de maig, a les 

12h a la sala A.

Lloc: La Faixa

D'11 a 13.30 h: Reunió del Ple del Consell de l'Audiovisual de Catalunya 

(CAC). El Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya és l’òrgan de govern i 

decisió  d’aquesta  autoritat.  Està  format  pel  president,  el  vicepresident  i  els 

consellers i es reuneix setmanalment, en convocatòria ordinària, per debatre i 

prendre  els  acords  conseqüents  sobre  aquells  assumptes  de  la  seva 

competència.

Lloc: Sala Llançadora

Dijous 27 de maig
De 10 a 11.40 h: Sessió de treball a porta tancada entre televisions locals 

adherides  a  Comunicàlia  i  mitjans  digitals  associats  a  l'Associació 

Catalana de Premsa Gratuïta i Mitjans Digitals (ACPG), amb l'objectiu de 

posar en comú les possibilitats del conveni signat entre les dues entitats l'estiu 

del 2009 per intercanviar continguts digitals que siguin útils a uns mitjans i als 

altres. Durant la sessió, es projectaran diversos dels clips que en els darrers 

mesos han estat objecte d'intercanvi, com ara "L'entrevista de l'ACPG", "Les 4 

ratlles d'en Mathew", i "Anècdotes de la història".

Lloc: Sala B
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De 10.30 a 13.30 h:  Comitè gestor de la Plataforma Tecnològica eNEM. La 

Plataforma Tecnológica Española de Tecnologías Audiovisuales  en Red, eNEM, 

celebra la seva propera reunió del Comitè Gestor i Coordinadors de Grups de 

Treball, en el context de l'Audiovisual MAC 2010, un marc especialment apropiat 

per a les temàtiques que es tracten a l'eNEM sobre les tecnologies audiovisuals 

aplicades al mercat dels continguts digitals.

Lloc: Sala Llançadora

De 12  a  14  h: Reunió  de  treball  de  la  Coordinadora  de  Televisions 

Públiques Locals. Debat i anàlisi de la implantació dels projectes públics de la 

TDT. Estat de la qüestió.

Lloc: La Bobina

De 15 a 16 h: Reunió a porta tancada de la 2a. Comissió de continguts de 

la XAL. La 2a comissió de continguts de la XAL d'enguany se celebra en el marc 

del Mercat Audiovisual de Catalunya, una novetat important amb la qual, des de 

la Xarxa, s'aposta pel MAC com a mercat de continguts i el diàleg dins el sector 

de  cara  a  la  presa  de  decisions  estratègiques  compartides,  valors  també 

fonamentals en el funcionament de l'XTVL.

Amb el repte de millorar l’oferta de programes a les televisions de proximitat, la 

Xarxa de Televisions Locals treballa de forma continuada per recollir projectes 

audiovisuals i analitzar-los. Totes aquestes propostes es vehiculen a través de la 

Comissió de Continguts, formada per la direcció de continguts de l'XTVL i les 

televisions  de  proximitat.  La  funció  principal  d'aquest  òrgan  assessor  és 

examinar  tots  els  projectes  audiovisuals  que  televisions  locals  i  productores 

presenten a l'XTVL i avaluar quines propostes es poden incorporar a la graella de 

programació.

Lloc: Sala B

Visites guiades

Dimecres 26 de maig, de 17 a 17.30 h

Visita del Consell de l'Audiovisual de Catalunya al recinte firal
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Lloc: recinte del MAC 2010

Dimecres 26 de maig, de 17.30 a 18.30 h

Visita guiada al Centre Audiovisual de Granollers, oberta a tots els assistents

Lloc: Centre Audiovisual

3a Mostra de Programes de Televisió de Proximitat

L’objectiu de la  3a Mostra de Programes de TV de Proximitat és premiar  els

millors programes que s’hagin emès en televisions de proximitat durant l'any 2009.

La  Mostra  pretén  incentivar  el  coneixement  de  programes  de  televisions  de

proximitat  i  reconèixer  la  gran  tasca  d'aquestes  televisions  que,  sovint,  han

d’adaptar les seves produccions a un pressupost reduït,  sense que això impliqui

una menor qualitat. Les propostes presentades han d'adequar els seus continguts

als objectius de la comunicació de proximitat.

Són susceptibles de participar-hi tots aquells programes de qualsevol format que

s’hagin  emès  en  televisions  de  proximitat  entre  gener  i  desembre  de  2009.
Enguany  hi  ha  dues  categories:  Millor  Programa  Cultural i Millor  Programa
d'Entreteniment.

S’han presentat a la Mostra un total de 27 programes3, 15 en la categoria de Millor

Programa Cultural i 12 en la categoria de Millor Programa d’Entreteniment. Tots els

programes es podran veure a la zona de Visionat a la Carta i a la pàgina web del

MAC 2010. 

El jurat d’aquesta edició ha estat format per Pere Gibert (Coordinador de Continguts

Culturals  i  d’Entreteniment  de la  Xarxa  de  Televisions  Locals  i  responsable  del

projecte de nous formats  audiovisuals de l’XTVL “Denominació d’Origen”);  Anna

Alemany (coordinadora de continguts audiovisuals de Comunicàlia); Albert Jordana

(director gerent de Vallès Oriental Televisió); Inés Garriga (directora de la Fundació

Digitalent);  i  Lau  Delgado,  (coordinador  del  Centre  d’Investigació  i

Desenvolupament Audiovisual de Granollers (CIDAG)).

3 Annex 3: Adjuntem el llistat de programes presentats
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Premis Audiovisual MAC

Aquest  any  s’arriba  a  la  5a  edició  dels  Premis  Audiovisual  MAC,  creats  amb

l’objectiu d’incentivar la producció, la qualitat i la innovació en el sector audiovisual.  

Els  Premis  Audiovisual  MAC  estan  destinats  a  projectes  de  programa  per  a

televisions de proximitat, amb l’objectiu d’incentivar als productors de continguts i

contribuir al finançament dels projectes guardonats. 

Hi ha quatre categories de premis:

Premi Audiovisual MAC Nou Format XTVL, patrocinat per la XAL: Està destinat

a projectes de sèrie de nou format, de 13 episodis d'entre 5 i 10 minuts, que defugin

dels programes estàndard. Es valorarà especialment l'originalitat i la transgressió

del contingut i la capacitat per desenvolupar un llenguatge formal inèdit. El projecte

que obtingui el premi serà emès a través de la Xarxa de Televisions Locals dins del

projecte Denominació d'Origen. Aquest premi està dotat amb 14.000 euros. 

Premi Audiovisual MAC Comunicàlia, patrocinat per Comunicàlia, Serveis per
a la Comunicació, SA: Està destinat a projectes seriats, de 13 episodis d'entre 10 i

12  minuts,  de  contingut  social  que  tractin  algun  d’aquests  àmbits  temàtics:

immigració, integració social de sectors amb risc d’exclusió, superació de barreres

arquitectòniques,  tercera  edat,  repercussió  social  de  la  crisi  econòmica o  altres

àmbits socials. El projecte que obtingui el premi serà distribuït per Comunicàlia a les

televisions adherides.

Aquest premi està dotat amb 10.000 euros.

Premi  Audiovisual  MAC  Granollers  Audiovisual  SL  a  la  Innovació  en  el
Contingut i  la Distribució,  patrocinat per Granollers Audiovisual SL:  El seu

objectiu és incentivar i  impulsar la creativitat  i  la innovació en el  tractament i  la

distribució de continguts sobre la memòria i la reconversió social i cultural de Roca

Umbert, Fàbrica de les Arts, de Granollers.

Són susceptibles de participar-hi totes les propostes d'investigació i recerca sobre el

llegat  industrial  de  Roca  Umbert,  els  seus  treballadors,  la  seva  producció,  la

tèrmica,  el  moviment  sindical  de  l’època,  la  família  Roca Umbert  propietària,  la
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repercussió en els mitjans de comunicació i/o qualsevol aspecte del context social o 

històric d'interès, ja sigui a partir de fonts orals, escrites o audiovisuals noves, o 

revisant els fons existents.

Aquest premi està dotat amb 10.000 euros.

Premi Audiovisual MAC VOTV Terra de Músics, patrocinat per Vallès Oriental 
Televisió

Sempre s’ha dit  que Granollers  i  la  seva comarca és terra de músics,  per això 

VOTV opta per la convocatòria d’un premi com aquest. La modalitat està dirigida a 

projectes  televisius  amb  un  format  de  programa  musical  original,  que  fugin  de 

formalismes.  La  proposta  pot  tractar  qualsevol  format,  des  d’un  concurs  a  un 

magazine passant per un reality show, etc. Els projectes també es poden basar en 

qualsevol  gènere musical.   Aquest  premi està dotat  amb 3.000 euros.  Enguany 

s'han presentat 47 projectes als premis. 4 

OFF MAC

L'Off MAC d'enguany presenta projeccions audiovisuals paral·leles a la programació 

oficial. 

Dimecres 26 de maig  20 h Sala A. Projeccció del documental  “Viatge a l’alta 
Mongòlia. Granollers als anys 70”, de Carles Riobó.

Durant la dècada dels 70 la ciutat de Granollers va viure una irrepetible explosió  de 

creativitat,  emergint  com  a  epicentre  contracultural.  L’art  conceptual,  el  rock 

progressiu  o  el  teatre  i  el  cinema  experimentals  convivien  en  un  tèrbol  clima 

sociopolític que presagiava canvis. En aquell context, la ciutat va saber aprofitar les 

limitacions i contradiccions d’un franquisme agònic. Aquest documental s’acosta a 

aquells  dies  efervescents,  rescatant  imatges  inèdites  i  donant  veu  als  seus 

protagonistes. I  ho fa prenent com a fil conductor el multitudinari happening que 

Salvador  Dalí  va  protagonitzar  a  la  ciutat  el  19  d’agost  de  1974,  així  com  la 

realització del film que va recollir aquella acció en imatges: Impressions de l’Alta 

Mongòlia (1976).

4Annex 4. Adjuntem el llistat de projectes presentats. 
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Dijous 27 de maig 20 h Sala A. Projecció del documental “Benito en primera 

persona”.

Fragments  d’entrevistes  i  reportatges  de  Granollers  Televisió  serveixen  per 

construir la figura de Jordi Benito, un dels pioners de l’Art Conceptual a Espanya i 

un dels  artistes granollers  més reconeguts a nivell  internacional.  Des dels  seus 

primers contactes amb l’ars povera” i el Grup de Treball fins a les seves darreres 

performances, Benito ens explica els motius no sempre evidents del seu art.

Wagner, l’estètica taurina, les fòrmules matemàtiques, formen part del seu univers 

creatiu, elements que amaguen una reflexió molt més àmplia sobre conceptes com 

la mort o el sacrifici. Com diu ell mateix, s’ha jugat la pell moltes vegades en les 

seves performances perquè “el que jo faig és de veritat, les coses són. De moment 

sempre han sortit bé, ara, alguna vegada he llepat”.

Organització Audiovisual MAC 2010: 

Consorci del Mercat Audiovisual de Catalunya

L’Audiovisual  MAC 2010 està organitzat  pel  Consorci  del  Mercat  Audiovisual  de 

Catalunya,  participat  per la Conselleria  de Cultura i  Mitjans de la Generalitat  de 

Catalunya, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Granollers.

Està presidit per Josep Mayoral, alcalde de Granollers, i el gerent és Josep Maria 

Codina. 

Patrocinadors i col·laboradors

Els patrocinadors són:

- Abertis Telecom 

Els col·laboradors són: 

- Xarxa Audiovisual Local (XAL)

- Comunicàlia

- Granollers Audiovisual
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- Vallès Oriental Televisió (VOTV)

- Consell de l'Audiovisual de Catalunya

- Roca Umbert Fàbrica de les Arts

- El Baròmetre de la comunicació i la cultura

- Fundacc

- Federació de Ràdios Locals de Catalunya

- Consorci de Comunicació Local

- Productors Audiovisuals de Catalunya (PAC)

- Televisions Digitals Independents (TDI)

- Col·legi oficial d'enginyers de telecomunicacions de Catalunya (COETTC)

- Coordinadora de Televisions Públiques Locals (CTPL)

- Localret

- Col·legi oficial associació catalana enginyers de telecomunicació (COETC)

- Col·legi Professional de l'Audiovisual de Catalunya (CPAC)

- Fundació TCM Audiovisual

- Associació Catalana de televisió

- Fundació Digitalent

Els mitjans col·laboradors són:

- Xarxa de Televisions Locals (XTVL)

- Antena Local

- COM Ràdio

- LaMalla.cat

- Antenalocal
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Roca Umbert Fàbrica de les Arts

L’Audiovisual  MAC compta amb la col·laboració de Roca Umbert Fàbrica de les 

Arts,  que  cedeix  les  seves  instal·lacions  per  a  la  celebració  del  mercat.  Roca 

Umbert Fàbrica de les Arts és un espai estratègic que en un futur proper esdevindrà 

la seu dels mitjans de comunicació municipals i que estarà estretament vinculat al 

sector audiovisual. 

Inscripcions

Per  inscriure’s  a  l’Audiovisual  MAC 2010  cal  fer-ho  a  través  de la  pàgina  web 

www.audiovisualmac.com. Cal entrar a l’apartat Inscripcions / Premsa. 
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Annex 1

Llistat d’empreses presents al Mercat Audiovisual de 
Catalunya. Audiovisual MAC 2010

1. Abertis Telecom

2. Activa Multimèdia

3. Acustica integral

4. Audio Acustica

5. Arkofoto SA

6. Centre de televisió digital La Salle

7. Cintaplus

8. Coel

9. Comèxit

10. Comràdio

11. Comunicàlia

12. Daiwa Ibérica  

13. Data Color

14. Fundació TCM Audiovisual

15. Gimage

16. Hideas

17. Iberlemo

18. Kaiser Fototechnik

19. Konga Music

20. Lamalla.cat

21. Libec

22. Magnetron SA

23. Mier Comunicaciones

24. Music Library and soundfx

25. Neo Video  ingenieria sl

26. Neo Sky banda ancha

27. Nissin

28. NRD multimedia
12



30. Still box

31. Starblitz

32. Sekonic

33. Sennheiser

34. Sony

35. Telvent

36. Televisió de Catalunya

37. Vector 3

38. Video Digital

39. VOTV

40. Xarxa de televisions locals
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Annex 2

PROGRAMA DE PONÈNCIES AUDIOVISUAL MAC 2010

Dimecres 26 de maig de 2010

SALA A

9.30 h INAUGURACIÓ OFICIAL

Sr. Joan Manuel Tresserras, conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació de

la Generalitat de Catalunya;  Sr. Antoni Fogué, president de la Diputació de

Barcelona;  Sr.  Ramon  Font,  president  del  Consell  de  l’Audiovisual  de

Catalunya; Sr. Josep Mayoral, alcalde de Granollers i president del Consorci del

Mercat Audiovisual de Catalunya;  Sr. Josep Maria Codina, gerent del Mercat

Audiovisual de Catalunya

10.00 – 10.30 h CONFERÈNCIA INAUGURAL

a  càrrec  del  Sr.  Enric  Marín,  president  de  la  Corporació  de  Mitjans

Audiovisuals

10.30 – 11.00 h VISITA OFICIAL DE LES AUTORITATS

Les autoritats visiten el recinte firal

11.00 – 11.40 h ACTIVITATS A LA FIRA TECNOLÒGICA

Presentació de serveis i productes als estands de la Fira

11.40 – 12.00 h PAUSA CAFÈ

12.00 – 14.00 h

SITUACIÓ DE LA COMUNICACIÓ DE PROXIMITAT DESPRÉS DE

L'ENCESA DIGITAL COMPLETA DE LA TDT-L

Completat  el  procés  de  l'encesa  digital,  el  sector  audiovisual  de

proximitat afronta diversos reptes: un mapa digital diferent del projectat
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inicialment,  problemes  de  desplegament  de  projectes  per  part  de

concessionaris  i  dificultats  de  cobertura  d'emissions  en  algunes

demarcacions.

Modera:  Sr.  Ángel  García  Castillejo,  consejero  de  la  Comisión  del

Mercado de las Telecomunicaciones

Ponents:  Sra.  Patricia  Remiro,  directora  general  de  Comunicació  i

Serveis  de  Difusió  Audiovisuals  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  Sr.

Xavier Abelló,  president de la Coordinadora de TV Públiques Locals  i

director-gerent  de  TAC  12,  Sr.  Miquel  Miralles,  vicepresident  de

l'Associació  Catalana  de  Concessionaris  de  la  TDT  Local,  Sr.  Marc

Melillas, director general de la Xarxa Audiovisual Local,  Sr. Joan Vila,

director  general  de  Comunicàlia,  Sr.  Jesús  Casado,  vicepresident

d'Asimelec.

14.00 – 15.00 h DINAR

15.00 – 15.30 h

ACTIVITATS A LA FIRA TECNOLÒGICA

Presentació de serveis i productes als estands de la Fira

15.30– 17.30 h

LA PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL DE PROXIMITAT AL SEGLE XXI:

INTERACCIÓ ENTRE EL SECTOR PÚBLIC I PRIVAT. MODELS DE

GESTIÓ DE LA TV PÚBLICA.

Després de l'encesa digital de la TV de proximitat visualitzem dos models

bàsics de gestió de la TV pública: l'integral, que assumeix directament la

totalitat  dels  recursos  tècnics  i  humans  de  gestió  i  producció;  i

l'externalitzat, que manté la direcció i la responsabilitat dels continguts

però subcontracta determinats serveis de producció a l'empresa privada.

La  relació  que  s'estableix  entre  ambdós  sectors  genera  noves

oportunitats però també dinàmiques complexes.

Modera: Sr. Pep Vilar, director d'informatius diaris de RTVE
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Ponents: Sra. Montse Prat, directora de Canal Terrassa TV, Sr. Albert

Jordana,  director  de  Vallès  Oriental  TV,  Sra.  Marta  Polo,  directora

general del Grup Canal Català TV, Sr. Francesc Domènech, director de

Canal Reus TV, Sr. Jordi Roigé, responsable de Comunicació de la Junta

Directiva de la PAC

17.30 – 19.00 h

ACTIVITATS A LA FIRA TECNOLÒGICA

Presentació de serveis i productes als estands de la Fira

SALA B

12.00 – 14.00 h

COM APROFITAR LES DADES D'AUDIÈNCIA PER CRÈIXER EN EL

MERCAT DE LA TV DE PROXIMITAT?

El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura farà una sessió pràctica sobre

com  interpretar  les  dades  d'audiència  que  recullen  periòdicament  i

aprofitar-les per definir una estratègia de creixement de la televisió de

proximitat.

Sessió a càrrec de: Sr. Joan Sabaté, director general del Baròmetre de

la Comunicació i la Cultura i Sr. Marc Alemany, director de comunicació

del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura

14.00 – 15.00 h DINAR

15.00 – 15.30 h

ACTIVITATS A LA FIRA TECNOLÒGICA

Presentació de serveis i productes als estands de la Fira

15. 30 – 17.30 h

QUINS CONTINGUTS PREFEREIXEN ELS ESPECTADORS DE LES TV

LOCALS I COMARCALS?

El  Baròmetre  de  la  Comunicació  i  la  Cultura  presentarà  les  dades

obtingudes  en  la  segona  onada  2010  en  què  es  preguntava
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específicament sobre quins continguts són els preferits dels espectadors

de les TV locals i comarcals.

Presentació  de  la  sessió:  Sr.  Joan  Sabaté,  director  general  del

Baròmetre de la Comunicació i la Cultura

Presentació de les dades: Sr. Lluís Tolosa, Director tècnic del Baròmetre

de la Comunicació i la Cultura

Ponent convidat: Sr. Joan Canal, director general d'Albanta

17.30 – 19.00 h ACTIVITATS A LA FIRA TECNOLÒGICA

Presentació de serveis i productes als estands de la Fira

Dijous 27 de maig de 2010

SALA A

10.00-11.40 h

COM AFECTARÀ A CATALUNYA LA LLEI GENERAL DE LA

COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL?

10.00-10.25 h

Valoracions prèvies a càrrec del  Sr. Joan Barata,  secretari general del

Consell de l'Audiovisual de Catalunya

10.25 – 11.40 h

La Llei General de la Comunicació Audiovisual neix amb reticències per

part del sector audiovisual de Catalunya. Els principals dubtes que genera

l'aplicació  d'aquesta  llei  i  les  possibles  conseqüències  que  tindrà  en

l'actual sistema comunicatiu català centraran el debat.

Modera: Sr. Joan Recasens, advocat de Bel Advocats

Ponents:  Sr.  Alfonso Morales,  assessor  del  Secretario  de Estado  de

Comunicación del Ministerio de la Presidencia, Sr. Daniel Condeminas,

degà del Col·legi Professional de l'Audiovisual de Catalunya, Sra. Marta

Gómez,  adjunta  a  gerència  de la  XAL,  Sra.  Carme Ponte,  directora

econòmica de Barcelona TV,  Sr. Joan Turró, director del Canal Català

Osona

11.40 – 12.00 h PAUSA CAFÈ
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12.00 – 14.00 h

PRESENTACIÓ DELS RESULTATS DEL THINK-TANK SOBRE

CULTURA I AUDIOVISUAL

Sessió  coordinada  pel  Sr.  Pepe Zapata,  director  de  comunicació  del

Mercat de les Flors i el Sr. Vicenç Relats, periodista

Representants de la creació i del management cultural i representats de

la producció i difusió audiovisual es trobaran en una sessió de treball en

format  thinktank  (dipòsit  d'idees).  L'objectiu  és  definir  un  possible

escenari  i  un sistema on la  creació  cultural  i  la  producció  audiovisual

puguin aprofitar les seves potencialitats en el nou panorama comunicatiu.

Els  resultats  de  la  sessió  de  treball  es  presentaran  per  part  dels

coordinadors.

14.00 – 15.00 h DINAR

15.00 – 15.30 h ACTIVITATS A LA FIRA TECNOLÒGICA

Presentació de serveis i productes als estands de la Fira

15.30-17.30 h

COM AFECTA LA CRISI ECONÒMICA ALS PROJECTES PÚBLICS I

PRIVATS DE LA TDT DE PROXIMITAT? CLAUS PER SALVAR LA

CRISI

La crisi  econòmica és un dels principals obstacles que s'han trobat els

projectes  públics  i  privats  de TDT de proximitat  a  l'hora de definir  el

projecte  i  començar  les  emissions.  Redimensionar  les  estructures,

racionalitzar  el  cost  dels  continguts  i  redefinir  noves  estratègies  del

mercat  publicitari  són  alguns  dels  reptes  que  han  d'afrontar  els  seus

gestors.

Modera:  Sra.  Patricia  Remiro,  directora  general  de  Comunicació  i

Serveis de Difusió Audiovisuals de la Generalitat de Catalunya
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Ponents: Sr. Xavier Cubeles, responsable de la divisió d'economia de la

cultura  i  indústries  culturals  del  Laboratori  de  Cultura  i  Turisme  de

Barcelona Media – Centre d'Innovació,  Sr. Joan Cal, director executiu

Grup Segre,  Sr. Joan Montornès,  secretari de la Coordinadora de TV

Públiques  Locals  i  gerent  de  Badalona  Comunicació,  Sra.  Pilar  Goñi,

directora general del Grup Taelus, Sr. Feliu Tura, assessor del Consorci

Teledigital Mollet.

14.00 – 15.00 h DINAR

15.00 – 15.30 h ACTIVITATS A LA FIRA TECNOLÒGICA

Presentació de serveis i productes als estands de la Fira

17.30-18.30 h LLIURAMENT DE PREMIS I CLOENDA (sala A)

Sr. Josep Mayoral,  alcalde de Granollers i  president del Consorci  del

Mercat Audiovisual de Catalunya;  Sr. Lluís Noguera,  secretari General

del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de

Catalunya, Sr. Joan Antoni Baron Espinar, president delegat de l’Àrea

de  Medi  Ambient  de  la  Diputació  de  Barcelona  i  Sr.  Josep Maria

Codina, gerent del Consorci del Mercat Audiovisual de Catalunya

Lliurament de Premis Audiovisual MAC 2010:

-  Premi 3a.  Mostra  de Programes de TV de Proximitat  al  millor

programa  Cultural

-  Premi 3a.  Mostra  de Programes de TV de Proximitat  al  millor

programa d'Entreteniment

-  Premi Audiovisual MAC Nou Format XTVL  (lliurarà el premi el Sr.

Marc Melillas, director general de la XAL)

-  Premi Audiovisual MAC Comunicàlia  (lliurarà el premi el Sr. Joan

Vila, director general de Comunicàlia)

- Premi Audiovisual MAC VOTV Terra de Músics (lliurarà el premi el

Sr. Josep Mayoral, president del Consorci Teledigital de Granollers)
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- Premi Audiovisual MAC Granollers Audiovisual, SL a la innovació

en el Contingut i la Distribució (lliurarà el premi la Sra. Alba Barnusell,

presidenta del Consell d'Administració de GASL)

−

18.30 – 19.30 h COPA CLOENDA
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Annex 3
3a Mostra de Programes de TV de Proximitat
Millor Programa Cultural

Programa Ens productor
Enderrock tv Grup Enderrock Edicions, SL
Espais naturals reserva literària Wai Entertainment
El decàleg El Badiu Produccions Audiovisuals
Kultur klub Grup Photolens
Auditori Tac 12
Esbart Cadí de Bagà Bergadrak Produccions Audiovisuals
This is not another freaky tv show Badalona Comunicació SA
Paisatges domèstics Elisabet Prandi
Contant rondalletes Ràdio i Televisió de Mallorca
Enxarxats Ràdio i Televisió de Mallorca
Circòpates Baudpro
Música moderna Btv
Eespira Goroka
Escenaris Canal Terrassa Vallès
Xadom Atzucac Films

Millor Programa d'Entreteniment 

Programa Ens productor
GREEN POWER CASSETTE FILMS SCP
MADE IN L'H LA FARGA SA
PÀNIC BADALONA COMUNICACIÓ SA
EL RODAMÓN BADALONA COMUNICACIÓ SA
GENT DE CASA 25TV
CARRETERES SECUNDÀRIES LAQUIMERA EDITORA AUDIOVISUAL
MÓN LLULL RÀDIO I TELEVISIÓ DE MALLORCA
HISTÒRIES D'UN BALL RÀDIO I TELEVISIÓ DE MALLORCA
DE NIT AMB NEUS ALBIS RÀDIO I TELEVISIÓ DE MALLORCA
ÈTICS. AMADIB RÀDIO I TELEVISIÓ DE MALLORCA
SOM  AQUÍ CANAL TERRASSA VALLÈS
CUINAR A CASA IMATGE DIGITAL
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Annex 4
Mercat de Programes de TV de Proximitat

Nou Format XTVL

Programa Ens productor
FADA  MENTA INERCIA FILMS, S.L.
ELS CONTES DEL FOLLET BARBUT CAMARA2
DIARI DE L'ÚLTIM HOME GUSANOFILMS
BALNEARIS IMATGE DIGITAL
JOVES.CAT CLACK PRODUCCIONS AUDIOVISUALS
CHEEK TO CHEEK PERMANENT
CAÇADORS DE CASTELLS PÍXEL AUDIOVISUAL
OUT! NAKATOMI MEDIA ENTERTAINMENT
LUMIÈRE CONNECTACTS SCCL
L'ARBRE DELS VERSOS CENTSET - ORIOL GALLART MIRET
ANTAGÒNIA MINSK SCP Y FILM TRANSPARENTE

Comunicàlia

Programa Ens productor
L'EXCUSA PRODUCCIONS MINNIM SC
EN ELS LÍMITS WAI ENTERTAINMENT
VALORS.TV CLACK PRODUCCIONS CULTURALS
LLETRES DEL MÓN EL 9 TV
PETIT UNIVERS ESQUIROL FILMS
AGERMANATS YESS! STUDIO 

VOTV Terra de Músics

Programa Ens productor
TERRA DE MÚSICS CRIT PRODUCCIONS AUDIOVISUALS
TERRA DE MÚSICS OFFON PRODUCCIONS AUDIOVISUAL
FAVES COMPTADES JOY PENROZ
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PREMIS AUDIOVISUAL MAC
PREMIOS AUDIOVISUAL MAC



Annex 5

ACTIVITATS PARAL·LELES A LA FIRA

Dimecres 26/05/2010 11 h

Acústica Integral 

Absorció acústica segons la norma Dolby Premier Studio

Condicionament acústic  de recintes.  Cas real  de tractament  absorbent

per sales de mescla per a cinema segons la norma Dolby Premier Studio.

Hideas

Sistema Karta IPTV: TV interactiva i administrativa

Presentació de Karta IPTV-WebTV, nou sistema de TV per internet per

rentabilització de continguts amb interactivitat i participació ciutadana.

Music Library 

Music  Library  t'ofereix  Àudio  Network:  Tota  la  música,  sense

problemes.

Música de qualitat  per a tot  tipus de contingut  audiovisual  lliure  amb

cobertura de drets universal.

NRD MULTIMÈDIA-ADTL

Integració dels productes VSN amb plataformes 

MAC: VSN presenta el nou sistema de news i arxiu integrat amb entorn

MAC. 

NRD MULTIMÈDIA-ADTL

Productes Link per a emissores de ràdio 

Producte sèrie Advancast de transmissors d’FM, de 300W a 20KW.

Telvent
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Noves necessitats de comunicacions en el sector audiovisual i els

seus costos

Analitzar  els  nous  requeriments  de  comunicacions  i  distribució  de

continguts en el sector audiovisual i com Telvent pot ajudar a reduir els

costos en els seus centres de comunicacions.

Dimecres 26/05/10 15 h  

NRD MULTIMÈDIA-ADTL

Novetats de SONY per al mercat de proximitat

NRD i  Sony  presenten  les  últimes  novetats  en  mescladors  i  càmeres

dissenyades  per  treballar  a  televisions  de  proximitat.  Les  novetats

presentades al NAB (Las Vegas) hi seran presents. 

NRD MULTIMÈDIA-ADTL

Contribucions mitjançant tecnologia 3G, Wimax i Wifi 

Solucions  de connectivitat  per  a transmissions  en directe  i  mitjançant

tecnologies ubiqües i de baix cost. 

Dimecres 26/05/10  17:30 h

ACTIVA MULTIMEDIA
COMPACT TV 

Producció i Arxius digitals: Cas d’èxit a la televisió de Granollers.

Neovideo Ingenieria SL

Novetats de les marques representades per Neovideo al NAB 2010

Novetats  de les  marques Stardom, Bluefish444,  G-Technology,  Space,

Facilis,  Axus,  SorensonMedia,  Telestream,  BorisFX,  RedGiantSoftware,

DigiEffects, Highpoint, Drastic Technologies.

SENNHEISER
Sistemes  Rycote  per  minimitzar  els  efectes  del  vent  i  les

vibracions en micròfons
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Descripció dels diferents sistemes que ofereix aquesta marca per aïllar

degudament els micròfons de possibles vibracions o del soroll generat pel

vent en preses exteriors.

Dijous 27/05/10 15 h

ACTIVA MULTIMEDIA
ATV PLAY 

Exprimeix al  màxim les possibilitats  del teu canal  de TV amb la nova

versió d’Automatic TV.

Hideas

Sistema Karta IPTV: TV interactiva i administrativa.

Presentació de Karta IPTV-WebTV, nou sistema de TV per internet per

rentabilització de continguts amb interactivitat i participació ciutadana.

Music Library & SFX
Music  Library  t'ofereix  Àudio  Network:  Tota  la  música,  sense

problemes.

Música de qualitat  per a tot  tipus de contingut  audiovisual  lliure  amb

cobertura de drets universal.

NRD MULTIMÈDIA-ADTL

Contribucions mitjançant tecnologia 3G. 

NRD Presenta el revolucionari sistema de transferència en directe via 3G.

Les càmeres ENG podran contribuir a la central mitjançant un mòdem

amb excel·lent qualitat.

NRD MULTIMÈDIA-ADTL

Beauty cams. 

Solucions  completes  per  a  càmeres  paisatgístiques,  incloent  càmera,

transmissió, control i integració.
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