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

diversos reptes: un mapa digital diferent del projectat 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.
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Modera: Sr. Pep Vilar, director d'informatius  diaris de RTVE 

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 Comuncicació 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
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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 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.
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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

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 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 presentaràn per part del 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
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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

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, Repres.

Diputació  (pendent determinar), i  Sr. Josep Maria Codina,  gerent del Consorci

del Mercat Audiovisual de Catalunya
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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)

-  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

ACTIVITATS PARAL.LELES A LA PROGRAMACIÓ

Dimecres 26 de maig

Hora: 10.30 – 13.30 h

Activitat:  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 presentaràn el dijous 27 de maig, a les 12h a

la sala A.

Lloc: La Faixa

7



Hora: 11.00 – 13.30 h

Activitat:  Reunió  del  Ple  del  Consell  de  l'Audiovisual  de  Catalunya.  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

Hora: 17.00h-18.00h

Activitat: visita del Consell Audiovisual de Catalunya al recinte

Lloc: recinte del MAC 2010

Hora: 17.00 – 18.30h

Activitat:  visita  guiada  al  Centre  Audiovisual  de  Granollers,  oberta  a  tots  els

assistents

Lloc: Centre Audiovisual

Hora: 20.00 – 21,00h

Activitat: OFF MAC, estrena del documental “Retorn a l'Alta Mongòlia”

Lloc: Sala A

Dijous 27 de maig

Hora: 10.00-11.40 h

Activitat: 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
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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

Hora:10.30 – 13.30 h 

Activitat: 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.

Durant la reunió,  es tractaran nombrosos temes relacionats amb l'estratègia,  la

revisió i la planificació de les properes activitats de l'eNEM, com són la Revisió del

Pla de treball 2010, la participació de l'eNEM en el proper ICT 2010 de Brusel·les,

repàs de les accions interplataformes, planificació de la propera Assemblea General

2010 o la presentació dels informes d'activitat  dels grups de treball  i  les  seves

properes actuacions, entre d'altres.

Lloc: Sala Llançadora

Hora: 12.00 - 14.00 h

Activitat: 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.

Sala: La Bobina

Hora: 15.00 – 16.30h

Activitat: 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.
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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

Hora: 20.00 – 21,00h

Activitat: OFF MAC, audiovisual sobre Jordi Benito, “Benito en primera persona”

Lloc: Sala A
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