
MAC 2012

PROGRAMA

Dimecres 23 Maig 2012

NAU B1

● 09.00 - 09.30

Inauguració oficial

● 09.30 - 10.00

Visita oficial de les autoritats al recinte

● 10.00 - 10.30

Pausa cafè

● 10.30 - 11.30

ACN: el model multimèdia i multiplataforma al servei de la comunicació de proximitat

A càrrec de Joan Maria Clavaguera (director de l'Agència Catalana de Notícies)

● 11.30 - 12.00

Firma del conveni entre l'Agència de Comunicació Local i la Federació de Ràdios Locals de

Catalunya

Amb Rafael de Ribot, director general de l'ACL i Manel Ramon, President de la FRLC

● 12.00 - 13.30

La TV connectada

Actualment veure la televisió és una experiència que es comparteix i es comenta a través de

les xarxes socials de manera continua. Com afecten les xarxes al que veiem? Veiem la

televisió o seguim la seva programació a través de les xarxes?

Taula rodona amb Nicolas Lecocq (Estrategia y Desarrollo de Negocio Video Telefónica de

España), Andrés Roman (estratègic Planning Sony Home Entertainment) i Sergi Alsina

(Departament de negoci, d'Abertis Telecom.

Modera: Àlex Gutiérrez, periodista (Diari Ara i Escacc)

● 13.30 - 14.30

Les Audiències a Catalunya al 2011
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Presentació de les dades d’audiència dels mitjans de comunicacions a Catalunya el 2011

sector per sector (diaris, revistes i publicacions periòdiques, ràdio, televisió i internet) a càrrec

del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura.

Ponència a càrrec de Joan Sabaté, director general de FUNDACC.

Condueix i modera la taula: Daniel Condeminas.

Centre de Formació i Serveis

● 09.40 - 10.00

Grup Connect-EU en Mèdia, Mobilitat i interacció (MMI)

● 10.00 - 10.30

Pausa cafè

● 10.30 - 10.50

Televisió de Catalunya SA

TV3 a la tv connectada

● 10.55 - 11.15

In-edit Producciones TV SL

IN-EDIT TV. El salt online d'un festival del cinema

● 11.20 - 11.40

Gorgy Timing Spain

Sincronització horària, rellotges d'estudis i pantalles

● 11.45 - 12.05

GCO Telecom

Compravenda i lloguer de llicències audiovisuals

● 12.10 - 12.30

Lavinia

Retransmissions àgils i ràpides amb la motxilla Tvu Pack
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● 12.35 - 12.55

Audiotecnologias

Suite completa d'automatització per TV

● 13.00 - 13.20

Grup ADTEL

Noves audiències, nous canals i nous continguts

● 13.25 - 13.45

Slashmobility SL

Apps i les noves formes de promocionar el sector del retail

● 13.50 - 14.10

BCNTOUCH SL

TouchActive: màrqueting de tocs

● 14.15 - 14.35

Ubiqua

TheSharingCode.com, el pont a les teves xarxes socials

● 14.40 - 15.00

Sixtemia Mobile Studio SL

Obrir un camí propi: Sixtemia Mobile Studio

Dijous 24 Maig 2012

NAU B1

● 09.00 - 10.00

Social Media (Xarxes socials i mitjans de comunicació)

Sessió dedicada a conèixer la incidència de les xarxes socials en el consum de mitjans de

comunicació. Com es comporta l'espectador dual i interactiu en directe? Quin paper tenen

aquest tipus de xarxes abans i després del consum del contingut en directe i en diferit? Com

poden ajudar aquest tipus de formes de comunicació a promoure el consum del contingut
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audiovisual tradicional? Aquestes i altres qüestions seran interpelades en el transcurs de la

sessió.

Taula rodona amb Marta Rosell (Coordinadora de continguts interactius de la Xarxa de

Televisions Locals), Rosa Alba Roig (Participació i xarxes socials de TV3) i Marta Abella

(social media stratgist de Territorio Creativo)

Modera: Dídac Boza, director de LaMalla.cat

● 10.00 - 11.30

Shared experience (experiències de sindicació de continguts i de coproduccions)

COMRàdio ha fomentat coproduccions de programes amb les emissores locals que formen

part de la graella de la COM, y ha promogut ‘sindicada.cat’, l’eina informàtica que permet

l’intercanvi de continguts entre les emissores.

A més a més, diversos grups d’emissores locals han tirat endavant models de coproducció

d’informatius d’àmbit supramunicipal, que constitueixen un dels formats de col·laboració

entre ràdios municipals.

Compartir aquestes experiències, que enriqueixen notablement les graelles del conjunt de la

ràdio local a Catalunya, ha de permetre aprofundir-hi i alhora engrescar les emissores que no

participen de formats compartits per tal que se sumin als existents o en proposin de nou.

Manel Ramon, Director d’Amposta Ràdio: Informatiu conjunt de les Terres de l’Ebre

Òscar Sànchez, El Prat Ràdio: Informatiu conjunt del Baix Llobregat

Josep Alsina, RTV de Vilafranca: Emissora que ha coproduït diversos programes amb

COMRàdio

Albert Jansà, Altafulla: Emissora usuària de la Sindicada

Modera, Núria de José, Directora de continguts de COMRàdio

● 11.00 - 11.30

Pausa cafè

● 11.30 - 12.30

Presentació de l'acord entre TVC i la XAL

A càrrec del Sr. Brauli Duart, president de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

(CCMA) i el Sr. Francesc Pena, Conseller Delegat de la Xarxa Audiovisual Local (XAL)
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● 12.30 - 13.30

Continguts Audiovisuals per aplicacions

Taula rodona que té per objectiu exposar el marc de relació entre els continguts audiovisuals i

l'àmbit de les aplicacions en tot tipus de plataformes. La sessió exposarà diferents punts de

vista sobre les necessitats i espais de creixements del món de les aplicacions i valorarà quina

incidència poden tenir els continguts audiovisuals en aquest procés

Taula rodona amb: Daniel Plana (Multiplica), Ferran Clavell (TV3) i Quim Cardona (Lavínia)

Modera: Albert Cuesta (Thesaurus)

● 13.30 - 14.00

El sistema comunicatiu català

● 13.30 - 14.00

Presentació de l'OBSERVATORI MAC – Tendències de futur dels mitjans de proximitat.

Amb Humberto Salerno que també exercirà de relator del MAC 2012

● 14.00 - 14.30

Lliurament de premis: E-pilots i Premis ID-MAC

● 14.30 - 15.00

Cloenda oficial

A càrrec del Sr. Antoni Molons, director general de Mitjans Audiovisuals de la Generalitat de

Catalunya i Sr. Josep Mayoral, Alcalde de Granollers.

Centre de Formació i Serveis

● 08.50 - 10-10

Presentacions dels projectes presentats als premis ID-MAC

● 10.15 - 10.35

3D / Plató Granollers Produccions Planetàries Sl / GASL

Serveis de lloguer, assessorament del plató Granollers i material 3D per a professionals

● 10.40 - 11.00

Fundació Barcelona Media

Eines d'innovació pel sector media
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● 11.00 - 11.30

Pausa Cafè

● 11.30 - 11.50

Centre Experimental Magical Media Ajuntament de Lleida

Magical, una aposta de qualitat i futur

● 11.55 - 12.15

Neàpolis

Els nous centres de la innovació social i digital

● 12.20 - 12.40

Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB

TicLaude, una alternativa a l'empleabilitat dels universitaris?

● 12.45 - 13.05

Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme

Programa d'alt rendiment per emprenedors INNO-EMPREN

● 13.10 - 13.30

Fundació I2Cat, internet i innovació a Catalunya

I2Cat / Anella Audiovisual

● 13.35 - 13-50

BLOOM, Centre 3D i Tecnologies Emergents, Girona

3D
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