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Arriba el Mercat de l’Audiovisual de Catalunya, un any més obrim la 
porta de la creativitat, la programació, l’audiovisual i la comunicació. 

Tornem a veure’ns a Granollers, la seu del MAC des de fa 16 anys. 
Espai de reflexió, espai per compartir, espai per aprendre, espai per 
intercanviar…

Cada edició del MAC convida a obrir noves perspectives i compar-
tir reptes tecnològics. Difondre coneixement en un mateix lloc amb 
ponències, presentacions de continguts, la Fira MAC, l’OFF Mac i 
l’Observatori.

El Mercat Audiovisual de Catalunya és punt de trobada de la comu-
nicació de proximitat, la tecnologia i l’intercanvi d’idees. El sector 
audiovisual es troba en un procés de canvi constant, i com a conse-
qüència, el MAC també ha obert diàlegs amb els àmbits més recents 
del sector, com són la tecnologia mòbil, el món de les aplicacions i 
les noves tendències d’explotació en línia. 

Nous reptes, nova tecnologia, més innovació, conservant, però, 
l’essència d’un mercat que continua sent referència per als profes-
sionals de les televisions i les ràdios de proximitat, guionistes, pro-
ductors…

Granollers us convida a participar activament al MAC. Us esperem a 
Roca Umbert Fàbrica de les Arts.  

Josep Mayoral i Antigas
Alcalde de Granollers en funcions

Granollers, juny de 2015 

PUNT DE TROBADA
DE TECNOLOGIA I COMUNICACIÓ

EL MAC,



COMUNICACIONS
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El Mercat Audiovisual de Catalunya engega una nova edició (i ja en 
van 16) amb l’objectiu aconseguit d’haver esdevingut una cita ineludi-
ble per al sector audiovisual de proximitat. L’antic recinte fabril Roca 
Umbert de Granollers serà, durant una jornada intensa i profitosa, el 
centre neuràlgic de l’audiovisual català.

El lema d’aquesta 16a edició és “Mercat d’idees i solucions de progra-
mació”. Mercat i solucions: dos termes que defineixen a la perfecció 
l’essència del MAC . Mercat, perquè la fira és el punt de trobada on 
productores, televisions i professionals d’aquest àmbit poden exposar 
els seus productes, fer contactes i intercanviar continguts, així com 
posar-se al dia dels darrers avenços tecnològics. Solucions, perquè 
el MAC treballa sempre amb la voluntat d’oferir instruments útils que 
ajudin el món de la comunicació local a créixer i a superar la crisi que 
ha afectat greument el sector en els darrers anys.

Una bona mostra d’això són els Premis MAC, la gran novetat de 
l’edició d’enguany, amb què el certamen aposta per superar les fron-
teres locals en l’intercanvi de continguts. Els guardons, convocats  
per La Xarxa, TV3, Catalunya Ràdio i Granollers Audiovisual, impul-
saran la producció de continguts innovadors que es puguin emetre 
tant en canals nacionals com de proximitat. Mitjans locals i mitjans 
nacionals concentren esforços en una iniciativa conjunta que, de ben 
segur, contribuirà a millorar la situació del sector audiovisual català.

L’enhorabona, doncs, als organitzadors del MAC per setze edicions 
plenes d’encerts al servei del sector audiovisual català, i tot el suport 
del Govern perquè continueu la vostra tasca. Gràcies per la vostra 
destacada contribució a la construcció de l’espai nacional de comu-
nicació.

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència de la Generalitat de Catalunya

MAC,
16 ANYS AL SERVEI DEL SECTOR
AUDIOVISUAL DE CATALUNYA
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Després d’una dècada i mitja de continuïtat, el Mercat Audiovisual 
de Catalunya MAC s’ha consolidat com una cita anual de referència 
per copsar l’estat del món audiovisual al nostre país. En aquesta 
setzena edició, s’ha volgut posar l’accent en la capacitat que té el 
món local català de generar idees i solucions en aquest àmbit. Vull 
remarcar, per això, el protagonisme que té la Xarxa Audiovisual Lo-
cal (XAL), que presideixo, en diverses iniciatives que es presenten 
al Mercat d’enguany. Aquest fet no és sinó una altra prova de la vi-
talitat i la creativitat existent als pobles i les ciutats del país en allò 
que fa referència a la comunicació audiovisual i al desenvolupament 
de xarxes, tecnologies i tota mena de suports i aplicacions digitals.

Som de ple en una societat que viu de manera atenta i intensa la 
revolució del coneixement i de la comunicació que s’esdevé des 
de fa alguns anys. N’és una prova, per exemple, l’èxit aconseguit 
per l’exposició Big Bang Data, organitzada l’any passat pel Centre 
de Cultura Contemporània (CCCB), que abordava el fenomen de 
l’explosió de dades en tots els àmbits de la nostra vida i que es va 
convertir en la quarta més visitada en els vint anys d’història del 
CCCB. La col·laboració de la Xarxa Audiovisual Local amb els mi-
tjans de referència nacionals (TV3 i Catalunya Ràdio) és un altre 
element destacable d’aquesta nova edició del MAC i demostra, un 
cop més, la ferma i creixent voluntat de treballar tots plegats per la 
consolidació d’un país innovador, avançat i amb vocació de futur.

Per tot plegat, la Diputació de Barcelona, impulsora de la XAL i eina 
de suport als governs locals de la seva demarcació, vol ser present 
un cop més al Mercat tant pel seu històric compromís amb el món 
audiovisual local, com per la seva voluntat de ser al costat de les 
iniciatives que expressen el batec del país i de les seves institucions.

Salvador Esteve i Figueras
President de la Diputació de Barcelona en funcions
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El sector de la comunicació de proximitat s’ha enfrontat durant 
molts anys a problemes com la manca de legalització, ja resolta, o 
la crisi econòmica, encara pendent. I ha abordat aquests problemes 
amb una capacitat de resistència més que notable.

El sector de la proximitat, una peça essencial del nostre sistema de 
comunicació nacional, s’enfronta ara a nous reptes, que no dubto 
que sabrà identificar i resoldre correctament, tal com ha fet en el 
passat.

La paraula clau, en un escenari de restriccions econòmiques, és si-
nergia: es tracta, i així ho està fent el sector, d’augmentar les siner-
gies dels diferents protagonistes. L’objectiu és sumar esforços en la 
producció de continguts i aprofitar millor el recursos disponibles. 
És el que està fent la XAL d’una manera molt eficaç. I és també el 
que estan fent els prestadors de TDT privats mitjançant les seves 
associacions, que, a més, han anunciat que es fusionaran ben aviat. 

Una segona via és la implantació sense embuts de les noves tecno-
logies. BTV, amb la seva nova direcció, ja ha aportat exemples de 
com les noves tecnologies són aliades de primer ordre, tant pel seu 
cost baix, com per la seva agilitat i repercussió.

I el tercer element clau és l’especialització de continguts basats en 
la proximitat. Aquí, els mitjans locals tenen un actiu que les genera-
listes mai no tindran i que cal explotar adequadament.

Roger Loppacher i Crehuet
President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 

TREBALL EN XARXA,
NOVES TECNOLOGIES
I ESPECIALITZACIÓ
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©Jonatan Rodríguez
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LA XARXA: UN NOU IMPULS AL SUPORT
DE LA COMUNICACIÓ LOCAL

| 09.30 h - 10.30 h | ESPAI 1

En el marc del seu balanç de gestió i de la presentació de la nova 
oferta de programació i serveis a les ràdios i les televisions de proxi-
mitat, es donarà a conèixer l’acord pel qual les diputacions de Tarra-
gona, Girona i Lleida s’incorporen a La Xarxa de Comunicació Local.

Ponent: Francesc Pena, conseller delegat de La Xarxa Audiovisual Local.

OFERTA DE CONTINGUTS D’ESTIU
DE LA XARXA PER ALS MITJANS LOCALS

| 13.30 H - 14.30 H | ESPAI 1

Presentació de la programació d’estiu de La Xarxa de Comunicació 
Local per a ràdios i televisions de proximitat i sessió de treball per 
coordinar la producció de continguts amb tots els mitjans implicats.

Ponent: Joan Foguet, cap de l’àrea de continguts
de La Xarxa de Comunicació Local.

‘BIG DATA’ I MITJANS DE COMUNICACIÓ
| 17 h - 18 h | ESPAI 1

Taula rodona sobre les noves estratègies d’anàlisi de dades aplicades 
als mitjans de comunicació.

Durant la sessió es farà la presentació de les experiències d’aplicació 
de dades massives al món casteller i a les televisions de proximitat.

Moderadora: Núria de José, periodista del departament
de desenvolupament de La Xarxa de Comunicació Local.

Ponents: Jordi Gilabert (fundador i CEO de Konodrac)
i Ismael Nafría (responsable del projecte de periodisme
de dades VangData de La Vanguardia).
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PONENTS

Joan Foguet (Barcelona, 1980) és cap de continguts (in-
formatius, esports i programes) de La Xarxa de Comu-
nicació Local.

Amb anterioritat ha estat coordinador del web de l’Ajun-
tament de Barcelona (www.bcn.cat). La seva tasca pe-
riodística es basa principalment en més d’una dècada 
d’experiència en premsa escrita i digital. Ha estat redac-
tor de política i cultura a El País, El Punt, Expansión, Ac-
tual i La Razón. Ha col·laborat amb BTV i diferents ràdios 
d’abast nacional (Catalunya Ràdio, RAC1), i també en 
diversos diaris digitals.

Jordi Gilabert (Barcelona, 1963) és el fundador i CEO 
de Konodrac des de 2012, una enginyeria de software 
avançat que ofereix solucions per a intel·ligència i segu-
retat de continguts audiovisuals, a més de desenvolu-
par projectes R+D. És un expert en analítica operacional, 
tecnologies big data, analítica predictiva i seguretat.

Format en electrònica digital a Barcelona i amb un 
màster en Enginyeria del Coneixement i Intel·ligència 
Artificial per la UPM de Madrid, amb anterioritat havia 
estat fundador de les empreses Activa Software, RTZ i 
Vector 3, i director R+D de VSN. 

Alguns dels projectes més destacats en què ha parti-
cipat són entorns de gestió i accés a mitjans digitals, 
sistemes de monitorització i gestió remota vinculats 
al satèl·lit Hispasat, portals experimentals del projecte 
d’Internet2 a Catalunya o plataformes de transport de 
contingut audiovisual en temps real sobre xarxes ba-
sades en tecnologia IP.

Entre les seves competències destaquen les relacions de 
consultoria, el desenvolupament de productes i el lide-
ratge d’equips i projectes, també en l’àmbit internacional.

JOAN FOGUET
CAP DE L’ÀREA DE CONTINGUTS
DE LA XARXA DE COMUNICACIÓ LOCAL

JORDI GILABERT
FUNDADOR I CEO DE KONODRAC
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Periodista, escriptor i consultor especialitzat en internet 
i comunicació. Director d’innovació digital del Grupo 
Godó i responsable del projecte de periodisme d’anàlisi 
i dades VangData (www.lavanguardia.com/vangdata), 
una nova secció del web del diari La Vanguardia que 
ofereix tota mena de temes informatius.

És autor dels llibres Web 2.0. El usuario, el nuevo rey de 
internet (Gestión 2000), Internet es útil (Plataforma Edi-
torial) i Sr. Director. Les millors cartes del lectors de La 
Vanguardia (Ara Llibres).

Professor de periodisme de la Universitat Internacional 
de Catalunya (UIC), ha estat subdirector de continguts 
de Prisacom (2005-2008).

Núria de José (Montgat, 1971) és llicenciada en Periodisme 
per la UAB. Actualment treballa al departament de desen-
volupament de La Xarxa Audiovisual Local.

És membre de la Junta de Govern del Col·legi de Perio-
distes de Catalunya i del consell editorial de la revista 
Capçalera.

Durant quatre anys va ser directora de continguts de 
COMRàdio, empresa a la qual es va incorporar com a 
coordinadora de programes l’any 2007. Fins llavors era 
directora de Ràdio Premià de Mar, càrrec que va ocupar 
durant prop de dotze anys.

Va començar a exercir el periodisme en els serveis 
d’esports de Televisió de Mataró i del diari Crònica de 
Mataró, entre altres col·laboracions en mitjans locals de 
la comarca del Maresme.

PRESENTADORS

ISMAEL NAFRÍA
RESPONSABLE DEL PROJECTE DE PERIODISME
DE DADES VANGDATA DE LA VANGUARDIA

NÚRIA DE JOSÉ
PERIODISTA DEL DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT
DE LA XARXA DE COMUNICACIÓ LOCAL



PREMIS MAC
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PREMIS MAC 2015. TELEVISIÓ
| 11 h - 13.30 h | ESPAI 1

Micropresentacions dels deu projectes finalistes de la convocatòria 
de programes televisius, realitzada conjuntament per Televisió de 
Catalunya i La Xarxa de Comunicació Local.

Els productors de cada projecte disposaran de 15 minuts per fer la 
seva exposició i atendre les preguntes del jurat i del públic.

PREMIS MAC 2015. RÀDIO
| 16 h - 17 h | ESPAI 1

Micropresentacions dels cinc projectes finalistes de la convocatòria 
de programes radiofònics, realitzada conjuntament per Catalunya 
Ràdio i La Xarxa de Comunicació Local.

Els productors de cada projecte disposaran de 10 minuts per fer la 
seva exposició i atendre les preguntes del jurat i del públic.

LLIURAMENT DELS PREMIS MAC 2015 I CLOENDA
| 18 h - 18:30 h | ESPAI 1 

Durant l’acte s’anunciaran els projectes guanyadors
dels Premis MAC 2015, convocats per Televisió de Catalunya,
Catalunya Ràdio i La Xarxa de Comunicació Local.

MEMBRES DEL COMITÈ DE SELECCIÓ I JURAT

Premis MAC Televisió
Lluís Cuevas, Miquel Garcia i Maria Pinell (departament de progra-
mes de Televisió de Catalunya), Joan Foguet, Toni Miedes i Jordi 
Sacristán (àrea de continguts de La Xarxa) i Josep Maria Codina 
(director del Mercat Audiovisual de Catalunya).

Premis MAC Ràdio
Santi Carreras, Jordi Català, Laura Marín Arnau (departament de 
programes de Catalunya Ràdio), Joan Foguet, Toni Miedes i Jordi 
Sacristan (àrea de continguts de La Xarxa) i Josep Maria Codina 
(director del Mercat Audiovisual de Catalunya).
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ELS PREMIS MAC
Els Premis MAC són una nova aposta del Mercat Audiovisual de Ca-
talunya per la producció de projectes televisius i radiofònics nous i 
originals, d’interès tant per als mitjans nacionals com per als locals.

És una iniciativa conjunta de La Xarxa, TV3, Catalunya Ràdio i Gra-
nollers Audiovisual, que vol estimular el sector audiovisual català a 
generar continguts innovadors i prou dúctils per encaixar a les graelles 
de TV3 i dels canals locals, d’una banda, i les de Catalunya Ràdio i de 
les emissores municipals, de l’altra.

Tant la convocatòria de televisió com la de ràdio estan obertes a 
projectes divulgatius, culturals o d’entreteniment i de temàtica lliure. 

En aquesta edició, el MAC ha tornat als seus orígens. Cal recordar 
que durant la primera edició del certamen, el 2 de maig de 2000, el 
Circuit de Televisions Locals i l’Ajuntament de Granollers ja van fer 
una aposta amb l’objectiu de crear un punt de trobada on producto-
res i televisions poguessin mostrar productes per establir relacions i 
intercanviar continguts.

Ara l’aliança s’amplia i avui aquesta experiència entronca amb la fi-
losofia de programes com la Gran Final del concurs lingüístic Pica 
Lletres, que s’emet des de fa anys per les televisions locals i també 
pel Canal Super3.

Una altra producció recent que han compartit les dues antenes és 
el documental Somiar un país, construir un somni, sobre l’obra de la 
Mancomunitat de Catalunya.





CONCURS
DE GUIÓ

DE PROJECTES
TRANSMÈDIA
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PREMIS MAC 2015. CONCURS DE GUIÓ
DE PROJECTES TRANSMÈDIA GAC-MAC 2015
| 17 h - 18 h | ESPAI 1

Presentació de la convocatòria de la tercera edició del Concurs de 
Guió de Projectes Transmèdia GAC-MAC, organitzat per Guionistes 
Associats de Catalunya i el Mercat Audiovisual de Catalunya.

Durant l’acte es farà la presentació i projecció de dos projectes reco-
neguts l’any passat: Mironins i Barcelona Roman Steampunk.

Presentador: Daniel Resnich, coordinador del Concurs
de Guió de Projectes Transmèdia GAC-MAC.

Ponents: Marçal Cebrián, president de Guionistes Associats
de Catalunya (GAC), i membres dels equips premiats.

MIRONINS
d’Anna Carretero, Marcela Hattemer, Mikel Mas i Anna Purroy.

Mironins és un projecte transmèdia d’animació a través del qual 
l’espectador s’endinsa en l’univers d’uns petits éssers que viuen als 
quadres de Joan Miró, els mironins, i que surten a passejar per la 
Fundació de l’il·lustre pintor quan es fa de nit.

A partir de les aventures dels mironins, els nens i nenes d’entre 3 i 6 
anys tenen l’oportunitat d’introduir-se en el món de l’art i descobrir 
les formes, els colors i els conceptes bàsics sobre les diverses disci-
plines artístiques, alhora que juguen i es diverteixen.

BARCELONA ROMAN STEAMPUNK
de Laura Llimós (imatges) i Jaume Valor (textos).

Sèrie de ficció juvenil transmèdia (TV, xarxes, llibres, realitat aug-
mentada) protagonitzada per sis personatges a la ciutat de Bar-
celona, en un futur proper. La història també discorre entre el món 
físic i el digital, i narra la conspiració entorn de l’herència d’una de 
les protagonistes, que haurà de resoldre un enigma ocult en un joc 
de rol en línia.
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EL CONCURS
DE GUIÓ DE PROJECTES
TRANSMÈDIA GAC-MAC
 
Col·laboren en el premi GAC-MAC, dotat amb 2.000 euros per al 
projecte guanyador, la plataforma MiLAB, de la Facultat de Ciències 
de la Comunicació Blanquerna-URL, que desenvoluparà el dossier 
de producció d’un dels projectes finalistes. El Màster de Disseny i 
Gestió de la Producció Audiovisual de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, que premiarà els finalistes amb la matrícula i la inscripció 
gratuïtes de dues places per a un seminari del Màster, i Televisió de 
Catalunya, que farà difusió del Premi.

El Premi GAC-MAC reconeix aquelles narracions que es poden ex-
plicar a través de múltiples plataformes, de manera que cadascuna 
contribueix a crear i compartir una part de l’univers narratiu en el 
qual es mou el lector, usuari o jugador.

L’ús de diferents canals crea diferents accessos a través dels 
quals l’espectador o explorador es pot submergir en la narració, i 
hi pot participar i cocrear el contingut. Cada mitjà utilitzat contri-
bueix de forma única a la història, cosa que amplia l’experiència de 
l’espectador tradicional.

Per exemple, en un projecte de ficció, com pot ser una sèrie per a 
web, es pot explicar la història d’un personatge a través d’un cò-
mic, en una aplicació de mòbil es pot crear un joc per descobrir un 
enigma, mentre que a Twitter es podrien narrar els pensaments del 
personatge.

Així mateix, en un documental es pot buscar la participació del públic 
a través de la pàgina web relacionant-lo amb accions o reflexions. 

El concurs va adreçat, per tant, a guionistes, realitzadors, productors, 
distribuïdors, creadors i narradors d’històries del món audiovisual, 
que tenen l’oportunitat de protagonitzar un canvi en la manera de 
crear històries interconnectades dins la cultura de la convergència.
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PONENTS

És guionista i analista de guió. Format a l’ESCAC i a la 
EICTV cubana, ha desenvolupat la seva trajectòria en 
les diferents pantalles de l’audiovisual.

Ha escrit projectes de ficció i documental estrenats 
a cinema i televisió. També és redactor i copy creatiu 
per a projectes publicitaris i de continguts de marca.

Ha treballat per a les principals productores del país 
com a lector i analista de guió. Actualment, és presi-
dent de Guionistes Associats de Catalunya.

És docent en diferents institucions relacionades amb el 
sector audiovisual (Universitat Autònoma de Barcelona, 
Estudio de Cine, INESDI, El Plató de Cinema, Filmoteca 
de Catalunya). 

Soci fundador de Goodmoment.es, es dedica a la crea-
ció i desenvolupament de projectes audiovisuals trans-
mèdia i continguts de marca, així com a l’assessorament 
a diferents agències i productores. 

És un apassionat de la convergència digital i de les noves 
possibilitats que s’obren en el camp social, l’educació i 
l’entreteniment. És vocal de Guionistes Associats de Ca-
talunya (GAC), on coordina el Concurs de Guió de Pro-
jectes Transmèdia GAC-MAC.

MARÇAL CEBRIÁN
PRESIDENT DE GUIONISTES ASSOCIATS
DE CATALUNYA

DANIEL RESNICH
DOCENT, GUIONISTA I PRODUCTOR
DE CONTINGUTS TRANSMÈDIA





OMAC,
la plataforma

de recursos al servei
del sector audiovisual

i digital

CURSOS DE FORMACIÓ, 
DIVULGACIÓ
I RECICLATGE SECTORIAL

DIFUSIÓ
DE LíNIES
D’AJUTS PÚbLICS

ENTREVISTES
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RADIOGRAFIA DE LA SITUACIÓ DE L’ARXIU
DE LES EMISSORES LOCALS
| 11 h - 12.30 h | ESPAI 3, SALA 4

En aquesta sessió es donaran a conèixer els resultats d’una enquesta 
elaborada per La Xarxa de Comunicació Local per conèixer l’estat i 
les necessitats dels arxius de les emissores locals. També es presen-
tarà la declaració promoguda per l’Observatori Permanent d’Arxius 
i Televisions Locals per protegir els arxius d’aquests canals.

Moderador: Gabi Barragán, cap de l’àrea de comunicació, relació 
amb les entitats adherides i documentació de La Xarxa de Comu-
nicació Local.

Ponents: Joan Boadas, director del Centre de Recerca i Difusió
de la Imatge de l’Ajuntament de Girona; Adela Pujolà
(departament de documentació de La Xarxa de Comunicació
Local); Joan Soler, president de l’Associació d’Arxivers - Gestors
de Documents de Catalunya, i Susanna Vela, cap de l’Àrea d’Arxius
i Gestió de Documents del Ministeri de Cultura del Govern d’Andorra.

NOUS SISTEMES DE CONTRIBUCIÓ
DE CONTINGUTS ENTRE LA XARXA I ELS MITJANS LOCALS
| 11.30 h - 13.30 h | ESPAI 2

La Xarxa de Comunicació Local continua innovant en el desenvo-
lupament de sistemes que permetin millorar tant els processos de 
coproducció en xarxa com els serveis que presta a les ràdios i tele-
visions que en formen part. Ho fa en dues direccions que enguany 
s’implementaran.

D’una banda, els sistemes de distribució i contribució de continguts. 
En aquest àmbit es durà a terme la migració de l’actual satèl·lit de 
banda Ku a nous sistemes més eficients i flexibles, com el satèl·lit 
en Banda Ka o la fibra, entre d’altres. També es valoraran solucions 
de reproducció en temps real. De l’altra, la integració de totes les 
plataformes digitals en una de sola amb l’objectiu que els serveis 
que s’ofereixen als professionals dels mitjans locals es prestin d’una 
manera més àgil i personalitzada.

Ponent: Xavier Cabestany, cap del departament de tecnologia
de La Xarxa de Comunicació Local.
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DIVIDEND DIGITAL I DVB-T2: NOVES AMENACES
PER A LA TDT LOCAL?
| 13.30 h - 14.30 h | ESPAI 2

Des de l’1 de gener de 2015 una part de les freqüències televisives de 
la TDT corresponents a la banda de 800 MHz ha deixat d’utilitzar-se 
per poder ser ocupada pels serveis de telefonia mòbil de quarta ge-
neració. Aquest alliberament de l’espai radioelèctric es coneix com 
a dividend digital. 

El 2020, la Comissió Europea ha previst alliberar també la banda de 
700 MHz, un procés que podria afectar les televisions locals. D’altra 
banda, tot apunta que el 2016 serà un any clau per a la introducció 
del nou estàndard DVB-T2 per millorar la qualitat de les emissions 
en TDT. Aquesta mesura també pot repercutir sobre els canals de 
proximitat.

La sessió esclarirà l’impacte d’aquest escenari de futur sobre les 
emissions en TDT de les televisions de proximitat.

Presentador: Marc Melillas, cap de l’àrea d’estratègia, desenvolupament 
i tecnologia de La Xarxa de Comunicació Local.

Ponent: Antoni Molons, director general de Mitjans Audiovisuals
de la Generalitat de Catalunya.

L’OFICI DE LA TELEVISIÓ DE FORMAT LLIURE
| 13.30 h - 14.30 h | ESPAI 3, SALA 4

Classe magistral a càrrec del tàndem creatiu format pels realitza-
dors televisius Mai Balaguer i Òscar Lorca, especialitzats en nous 
formats i l’anomenada televisió d’autor. La seva sessió pivotarà al 
voltant d’aquests dos centres d’interès:

 Programes de baix pressupost. Gasten poc i duren més.
 El baix pressupost condiciona la creació?

 Creació des del full en blanc fins a l’espectador.
 Repàs per la trajectòria de la creació de programes
 amb format lliure.

Tots dos respondran a preguntes com ara: com neix un programa?, 
quins ingredients es necessiten?, a qui va dirigit? 
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TECNOLOGIES DE PRESENT: 3D, 4K, HDR, HFR,
REALITAT VIRTUAL…
| 16 h - 17 h | ESPAI 2

La terminologia entorn de les noves resolucions lluita per aconseguir 
nous estàndards. D’aquests sistemes alguns triomfaran i d’altres no.

En aquesta sessió tècnica proposem analitzar-ne els pros i contres 
per fer una radiografia del moment actual, i també del que ens re-
serva el futur. Desbrossarem aquesta cursa tecnològica que evolu-
ciona ràpidament amb l’objectiu d’acostar-se amb la màxima fideli-
tat a l’experiència de percepció real de l’ull humà.

Ponent: Pol Turrents, director de fotografia.

MARIDATGE DE DRAMATÚRGIA
I FINANÇAMENT DE PROJECTES TRANSMÈDIA
| 16 h - 17 h | ESPAI 3, SALA 2

Una reflexió sobre les darreres novetats i la situació actual dels con-
tinguts transmèdia. En aquesta sessió es dedicarà especial atenció a 
la recerca de finançament, a la convivència de finançament públic i 
privat i a les fórmules per incorporar les marques als projectes.

Ponent: Daniel Resnich, docent, guionista
i productor de continguts transmèdia.

Basant-se en les seves experiències reals, reflexionaran sobre con-
ceptes com ara la importància del look i de l’estructura (la imatge al 
mateix nivell que el contingut?), el llenguatge visual propi, la recerca 
d’imatges metafòriques i la utilització de recursos plàstics per ex-
pressar el contingut.

També les estratègies i el recorregut d’un programa, les accions ex-
ternes i l’evolució del format. 

Ponents: Mai Balaguer, directora i realitzadora de programes,
i Òscar Lorca, realitzador televisiu.
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PONENTS

Joan Boadas és cap del Servei de Gestió Documental, 
arxius i publicacions de l’Ajuntament de Girona.

En el camp de l’arxivística ha estat membre de la Co-
missió Nacional d’Avaluació i Tria de Documentació 
de la Generalitat de Catalunya.

En l’àmbit internacional ha estat membre del Co-
mitè d’Arxius audiovisuals del Consell Internacional 
d’Arxius, del Comitè Executiu d’EURBICA i del Co-
mitè Executiu de la Secció d’Associacions Profes-
sionals d’Arxivers i Gestors Documentals.

Actualment és comissionat del Consell Internacio-
nal d’Arxius i representant d’aquesta institució al 
Co-ordinating Council of Audiovisual Archives As-
sociations, així com membre del Programme Com-
mission del Consell Internacional d’Arxius.

És autor de diferents llibres i articles relatius a l’arxi-
vística i a la història, i ha participat com a professor 
en totes les edicions del màster en arxivística orga-
nitzat per l’Associació d’Arxivers de Catalunya i les 
diferents universitats catalanes.

En l’àmbit professional, ha estat cap del Serveis de 
l’Àrea de Cultura i Educació de l’Ajuntament de Gi-
rona i és director del Centre de Recerca i Difusió
de la Imatge.

JOAN BOADAS
DIRECTOR DEL CENTRE DE RECERCA I DIFUSIÓ
DE LA IMATGE DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA
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Llicenciada en Història de l’Art (UAB, 1996)
i en Documentació (UOC, 2012).

Va començar en el món de la documentació l’any 
2000 gràcies a una beca de doctorat per treballar a 
la Filmoteca de Catalunya, on va documentar el fons 
de l’ICC durant l’època de la transició espanyola.

Ha treballat com a documentalista a Mediapark 
(2000 -2003), al Fòrum de les Cultures (2004) i des 
de gener del 2005 treballa com a responsable de do-
cumentació de La Xarxa de Comunicació Local.

ADELA PUJOLÀ
DEPARTAMENT DE DOCUMENTACIÓ
DE LA XARXA DE COMUNICACIÓ LOCAL
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PONENTS

Joan Soler és llicenciat en historia (UAB), diplomat 
en Arxivística, Diplomàtica i Paleografia (Scuola 
Vaticana di Paleografia ed Archivistica), diplomat 
en Lletres Llatines (Università Pontificia Gregoria-
na) i postgraduat en Gestió de Documents electrò-
nics.
 
Actualment és director de l’Arxiu Històric de Te-
rrassa i president de l’Associació d’Arxivers - Ges-
tors de Documents de Catalunya.

Expert en preservació de documentació digital a 
llarg termini, ha participat al TEAM Catalonia del 
projecte InterPARES 3. També es professor de di-
plomàtica medieval, moderna i contemporània a 
l’ESAGED i a la UB, en sengles màsters especialit-
zats en gestió de documents electrònics.

És autor de diferents publicacions relatives a la 
preservació digital i dirigeix les polítiques de con-
servació a llarg termini dels documents digitals de 
l’Ajuntament de Terrassa.

Susanna Vela Palomares és directora de l’Arxiu Na-
cional d’Andorra des de 1989 i cap d’àrea d’arxius i 
gestió de documents des de 2000.

És llicenciada en grau en Història, té un postgrau 
de gestió cultural i un màster de polítiques públi-
ques i socials.

Ha estat ministra d’Educació i Cultura del Govern 
d’Andorra, membre de la Comissió d’Investigació 
i Recerca i de la de Recerca sobre el Patrimoni 

JOAN SOLER
PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ D’ARXIVERS
GESTORS DE DOCUMENTS DE CATALUNYA

SUSANNA VELA
CAP DE L’ÀREA D’ARXIUS I GESTIÓ DE DOCUMENTS
DEL MINISTERI DE CULTURA DEL GOVERN D’ANDORRA
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Cultural del Departament de Cultura del Govern 
d’Andorra, membre del consell de redacció de Pa-
pers de Recerca Històrica de la Societat Andorrana 
de Ciències i secretària del Consell Assessor del Pa-
trimoni Cultural d’Andorra (2005-2009).

És la coordinadora de la col·lecció Diplomataris de 
la Vall d’Andorra i de les monografies de l’Arxiu Na-
cional d’Andorra.

Forma part de l’Observatori Permanent d’Arxius i 
Televisions locals i del grup de treball de preserva-
ció d’objectes digitals del Govern d’Andorra i de di-
ferents comissions d’avaluació de la documentació 
de l’administració central i local andorrana.

És autora de diferents llibres i articles relatius a 
l’arxivística i a la història d’Andorra. Ha coordinat 
publicacions com ara Història d’Andorra. De la pre-
història a l’edat contemporània (Edicions 62, 2005).

Enginyer tècnic de telecomunicacions per La Salle 
- Universitat Ramon Llull i MBA Universitat Ramon 
Llull - Manhattan College.

Té més de vint anys d’experiència a Sony España 
com a responsable del canal de distribució de la di-
visió professional en diverses àrees com ara vídeo 
i àudio broadcast, display i sistemes de videocon-
ferència empresarial, i quatre anys d’experiència en 
consultoria estratègica de projectes de telecomu-
nicacions en l’àmbit de telefonia VoIP, xarxes de vi-
deoconferència i eficiència energètica.

Des de fa un any i mig és el cap de tecnologia de La 
Xarxa Audiovisual Local.

XAVIER CABESTANY
CAP DEL DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA
DE LA XARXA DE COMUNICACIÓ LOCAL
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PONENTS

Nascut a Barcelona l’any 1970 i llicenciat en Dret. 

Ha treballat a la Direcció General de Mitjans Audio-
visuals en el programa de desenvolupament i im-
plementació de la TDT local a Catalunya. Ha estat 
assessor legal de municipis concessionaris de TDT i 
de televisions locals.

Ha treballat, també, al consorci local Localret 
col·laborant, primer amb TDCom i amb la posterior 
desaparició d’aquesta empresa formada per Local-
ret, Comunicàlia i la XAL el juny del 2008, i a Local-
ret. En aquesta etapa va assessorar legalment els 
municipis concessionaris de la TDT local i consorcis 
públics.

També ha assessorat legalment els ajuntaments en 
altra matèria audiovisual i de telecomunicacions.

Ha exercit com a director de fotografia de cinc 
llargmetrages: Amor colateral, Serie B, Desclassi-
ficats, Negro Buenos Aires i Xtrems, pel qual fou 
nominat als Premis Gaudí a la millor fotografia.

En l’àmbit de la publicitat ha fotografiat espots 
d’empreses com ara Subaru, Hellmann’s, Toyota F1, 
Pepsico, Danone o Nestlé. En videoclips ha rodat 
vídeos musicals per a diversos artistes: Estopa, Els 
Pets, Andy y Lucas o Gisela.

És especialista en cinematografia digital i ha estat 
consultor tècnic i d’imatge per a diverses empre-
ses: Panasonic, Sony Professional Europe, Media-
pro, TV3 o TVE.

ANTONI MOLONS
DIRECTOR GENERAL DE MITJANS AUDIOVISUALS
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

POL TURRENTS
DIRECTOR DE FOTOGRAFIA
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Ha impartit formació sempre relacionada amb la 
direcció de fotografia en centres como l’ESCAC, la 
Universitat Blanquerna o la Universidad Menendez 
y Pelayo.

És membre de l’Asociación de Cámaras, l’Acadèmia 
del Cinema Català i l’Asociación Española de Au-
tores de Obras Fotográficas Cinematográficas de 
España, de la qual, a més, és vicepresident.

Actualment està rodant el seu sisè llargmetratge 
com a director de fotografia.

www.polturrents.com

Ella mateixa diu que va “provar amb la pintura”. Mai 
Balaguer (la Bisbal d’Empordà, 1964) es va llicenciar 
en Belles Arts i d’aquí va passar als dibuixos animats i 
després a realitzar videoclips per a grups com Els Pets 
o Kitsch. Peces com ara El mejor cocktail de Brighton 
64 i Mediterráneo, de Los Rebeldes, van ser premis 
nacionals del festival de Vitoria de videoclips, i Tinc 
fam de tu, de Lax’n’n Busto, fou premi nacional de la 
Generalitat.

A finals de la dècada dels vuitanta el món de l’art va 
perdre una pintora i la televisió va guanyar una de les 
mirades més estimulants i innovadores. La seva trajec-
tòria professional inclou programes de referència com 
ara Sputnik (Premi Ciutat de Barcelona, 1995), Ànima, 
Bestiari il·lustrat, Silenci?, Autògrafs, OnOff, Vitamina, 
3er 3ª, Colors o Somiers.

També ha realitzat documentals (La publicitat del 2012, 
Déu amb accent) i no ha abandonat els vídeoclips 
(Mishima, Mazoni, Joan Miquel Oliver). El 2005 va re-
bre el premi Àngel de Bronze de comunicació audio-
visual i a hores d’ara continua treballant a l’àrea de 
programes culturals de TV3.

MAI BALAGUER
DIRECTORA I REALITZADORA DE PROGRAMES
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PONENTS

Òscar Lorca (Barcelona, 1971) es va formar des del 
1998 en equips de realització i direcció a TV3.

Tanmateix, des d’aleshores la seva activitat profes-
sional es desplega en molts altres canals. Ha realitzat 
programes per a La Sexta, Comedy Center, Via Digi-
tal… Principalment la seva tasca es desenvolupa com 
a realitzador de formats culturals. Programes com ara 
Via llibre, Silenci?, Km 33, Colors en sèrie, Canal Buzz, 
Somiers, 3er 3ª o BFN duen el seu segell.

Forma part del col·lectiu creatiu Guardas Forestales, amb 
el qual ha signat diferents videoclips (Mishima, Mazoni, 
Joan Miquel Oliver, Berto & The Borderboys, Tejero…), i 
ha estat responsable de la realització dels concerts del 
Festival Internacional de Benicàssim durant una dècada.

ÒSCAR LORCA
REALITZADOR TELEVISIU



|35

Gabriel Barragán (1966) és director de l’Àrea de 
Comunicació, relacions amb les entitats adherides 
i documentació de La Xarxa Audiovisual Local.

Periodista amb 30 anys d’experiència en premsa 
escrita, ràdio i televisió local i comarcal, així com 
també a l’administració local.

És membre de la junta directiva de l’Associació de 
Comunicació Pública.

PRESENTADORS

GABI BARRAGÁN
CAP DE L’ÀREA DE COMUNICACIÓ,
RELACIONS AMB LES ENTITATS ADHERIDES
I DOCUMENTACIÓ DE LA XARXA AUDIOVISUAL LOCAL

Llicenciat en Ciències de la Informació, actualment 
és cap d’estratègia i projectes de La Xarxa de Co-
municació Local.

Ha estat director general de La Xarxa Audiovisual 
Local i director de programes i serveis de La Xar-
xa de Televisions Locals, des d’on va promoure la 
creació del Mercat Audiovisual Local i el va dirigir 
fins al 2005. 

També ha estat coordinador de la televisió del dis-
tricte del Clot - Sant Martí - BTV i director de Canal 
51, Televisió de Badalona. Abans havia estat execu-
tiu de màrqueting i serveis, director d’informatius 
de Ràdio Argentona i càmera i realitzador de Tele-
visió de Mataró.

MARC MELILLAS
CAP DE L’ÀREA D’ESTRATÈGIA, DESENVOLUPAMENT
I TECNOLOGIA DE LA XARXA DE COMUNICACIÓ LOCAL
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FIRA MAC | SPEECH CORNER

MAPA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ CATALANS
| 11 h - 11.15 h

El Mapa dels Mitjans de Catalunya és una eina de consulta en línia 
de tots els mitjans de comunicació catalans. Fa visible d’una manera 
fàcil la informació bàsica i actualitzada sobre els mitjans de comu-
nicació, públics i privats, existents a Catalunya, a tots els pobles, 
ciutats i comarques. És una eina d’utilitat per a professionals, sector 
publicitari i comercial i ciutadania en general.

labcompublica.info/innovacio/mapa-de-mitjans-de-catalunya

Ponents: Marta Corcoy i Amparo Moreno, periodistes i investigadores 
del Laboratori de Periodisme i Comunicació de la UAB.

COM ES DISSENYA UNA CAMPANYA DE CROWFUNDING?
| 11.20 - 12.35 h 

Presentació de les estratègies creades pels participants en el taller 
pràctic Estratègies de comunicació per a campanyes de crowdfun-
ding, impartit amb anterioritat en el marc del MAC 2015 per l’equip 
de Compacto.

Ponent: Aritz Cirbián, responsable de projectes audiovisuals de Verkami.

AUDIOTECNOLOGIAS
| 12.40 - 12.55 h

Presentació i demostració d’una novetat mundial: un sistema digital 
i analògic d’intercomunicador, sense intermediació de petaques.

EBANTIC
| 13 - 13.15 h

Com gestionar els continguts digitals multimedia? Metadates, con-
sulta, arxivat, treball col.laboratiu, distribució…

BROADFY
| 13.20 - 13.35 h

Com funciona la plataforma Broadfy, web de periòdisme ciutadà? 
Un marketplace on qualsevol pot generar notícies a través de fotos i 
vídeos. Grava, puja i guanya diners! Notícies des del món per al món.



|      MERCAT AUDIOVISUAL DE CATALUNYA | FIRA MAC38

FIRA MAC | SPEECH CORNER

MUSIC LIBRARY & SFX
| 13.40 - 13.55 h 

Presentació de les novetats musicals del 2015. Participació i 
col·laboracions en diferents activitats: co-edició d’un manual de 
pintura amb Ceesepe, associació en la producció del curtmetratge 
d’animació Viaje a pies de Cris Cembe, desenvolupament i produc-
ció del format transmèdia Música sin fronteras, un curtmetratge en 
procés i el documental Txapantri.

MSLIDER
| 14.00 - 14.15 h

Demostració d’eines de control de moviment per a video i filmació 
a intervals feta a mida. De la manera més artesanal, però amb els 
últims avenços tecnològics.

LAVINIA
| 14.20 - 14.30 h 

Presentació de com fer directes des d’un smartphone o una tablet.

RESULTATS DEL TALLER DE PUBLICITAT INTERACTIVA EMAD
| 16:30 - 17 h 

En aquesta sessió, els participants en el taller impartit pel personal 
docent de l’Escola d’Art i Disseny de la Garriga en els dies previs al 
MAC 2015 presentaran el resultat del seu treball, una creació gràfi-
ca i interactiva d’un anunci per a revista digital. També es donarà a 
conèixer dos projectes de final de curs de l’EMAD.

Ponents: Núria Ramírez, Begoña Sánchez
i Alfred Trujillo, professors de l’Escola d’Art
i Disseny de la Garriga (EMAD).
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FIRA MAC | MAC VIRTUAL

REALITAT AUGMENTADA, CREATIVITAT I TECNOLOGIA 
| 11 h - 11.30 h / 12.10 h - 12.40 h

Pangea Reality és una empresa catalana, però amb vocació interna-
cional, que ha fet una aposta decidida pel món virtual.

En aquestes sessions reflexionaran sobre l’estat actual d’aquesta 
tecnologia i presentaran diversos projectes i aplicacions de realitat 
virtual i realitat augmentada.

Ponents: Raimon Homs i Roger Pastor,
cofundadors de Pangea Reality.

PANGEA REALITY

Raimon Homs i Roger Pastor són els socis fundadors de Pangea Reality. 

En Raimon és un apassionat de la tecnologia mòbil des de molt al 
principi, i les seves idees sobre el futur d’aquestes eines l’han con-
duït a liderar projectes de gran rellevància per a empreses com ara 
Coca-Cola, Gas Natural o Almirall.

En Roger, per la seva banda, és un emprenedor inquiet en diverses 
iniciatives a internet. La seva visió sobre les aplicacions de la realitat 
augmentada en usos quotidians l’ha portat a liderar projectes per 
a empreses com ara BP, Sony o Cheetos i l’expansió de l’empresa a 
Rússia.

El catàleg de serveis de Pangea Reality inclou desenvolupament 
d’aplicacions (jocs, catàlegs, e-detailing…), realitat augmentada al 
mòbil, catàlegs augmentats… Com ells mateixos expliquen: “Som la 
primera empresa de realitat augmentada mòbil del país. Portem més 
de tres anys desenvolupant apps amb aquesta tecnologia. Vivim i 
gaudim la realitat augmentada, tot i que sabem que això és tan sols 
el principi…”

www.pangeareality.com
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FIRA MAC | MAC VIRTUAL

VIRTUAL I AUGMENTADA: NOVES REALITATS I NOUS MERCATS
| 11.35 h - 12.05 h / 12.45 h - 13.15 h

FoolHead Studio és un laboratori on s’exploren les vies actuals i fu-
tures per a implementar la realitat virtual i augmentada en disposi-
tius mòbils, i s’estudien els seus possibles mercats.

En aquesta sessió s’analitzaran les seves possibilitats tecnològiques 
i narratives i es descriuran els incipients camps d’explotació comer-
cial d’aquests nous mitjans.

També es donaran a conèixer diversos projectes sobre realitat virtual 
i realitat augmentada i demostracions amb el visor Oculus Rift, visors 
Google Cardboard i aplicacions de realitat augmentada per a tauletes.

Ponents: Daniel Olaizola, director tècnic de FoolHead Studio,
i Mario Tarradas, director artístic de FoolHead Studio.

FOOLHEAD STUDIO

Daniel Olaizola (Zumaya 1972) és informàtic de formació. Més de quin-
ze anys avalen la seva trajectòria professional en el sector audiovisual, 
generant continguts digitals per a empreses com ara Estudio Mariscal, 
Diestro Design, BNC Produccions i d’altres.

L’any 2012, juntament amb Mario Tarradas, funda el laboratori FoolHead 
Studio, per a la implementació de la realitat virtual i augmentada, del 
qual és el director tècnic.

Mario Tarradas (Barcelona 1971) és dissenyador gràfic de formació. Ha 
dedicat 18 anys al món de la postproducció digital en el sector de la publi-
citat, circumstància que li ha proporcionat un profund coneixement dels 
processos de producció audiovisual i la indústria publicitària. Ha treballat 
per a marques com ara Danone, Honda o Coca Cola entre d’altres.

L’any 2012 inicia una col·laboració amb Daniel Olaizola en el món de la rea-
litat augmentada, que aleshores encara era a les beceroles. Poc després 
aquesta col·laboració desembocarà en la creació de Foolhead Studio.

En aquest tàndem creatiu Mario exerceix com a director artístic i també 
proporciona suport per al disseny narratiu i la creació de les interfícies.

Han treballat en diferents camps de l’animació, la creació i la publicitat 3D 
i han col·laborat amb diverses agències de publicitat (Young & Vynicius 
Rubbicam, BBDO Tandem), explorant la tecnologia de la realitat virtual 
i el desenvolupament en l’àrea d’aplicacions per a telèfons intel·ligents.

foolheadstudio.com
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FIRA MAC | DEMOS MAC

MEDIACOPTER
| 9.00 - 18.30 h
ESPAI EXPOSITIU 5

Sessions de demostració de vols reals amb drons i simulacions vir-
tuals de vol.

IRRADIA FM MOBILE SOLUTIONS
| 11:30 - 12.00 h. / 13.00 - 13.30 h. / 16.00 - 16.30 h
ESPAI EXPOSITIU 6

Demostracions on els participants tindran la possibilitat de crear 
una app de forma fàcil i ràpida amb el generador d’Apps de Ràdio 
www.irradia.me, que disposa de més de 25 funcionalitats sense cost 
extra com: notificacions push il·limitades, podcasts, agenda, com-
pres integrades, xarxes socials, inserir publicitat a l’app…

Des de 0 euros/mes pots tenir una app exclusiva per a la teva ràdio, 
programa, grup de música, podcasts…

| 11.00 - 11.15 h / 16.15 - 16.30 h
ESPAI OBERT ENTRADA



AUDIOTECNOLOGIAS
ESPAI EXPOSITIU 1 | SPEECH CORNER | 12.40 - 12.55 h

L’empresa es dedica a la importació i distribució de material de so 
professional, a més de donar servei post venda, realització de pro-
jectes i assessorament tècnic.

També dissenyen i construeixen sistemes d’intercomunicadors amb 
i sense fils i mòduls per a aplicacions en broadcast.

93 168 33 88 | info@audiotecnologias.com | www.audiotecnologias.com

BROADFY
ESPAI EXPOSITIU 2 | SPEECH CORNER | 13.20 - 13.35 h

Broadfy és un marketplace de continguts de periodisme ciutadà.

Perquè les notícies no esperen, si estàs al lloc adequat en el moment 
adequat, converteix-te en reporter, fes una foto o vídeo amb el teu 
smartphone, puja-ho a broadfy.com, nosaltres ho venem i tu guan-
yes diners, així de fàcil. Broadfy, from the world to the world.

617 980 762 | info@broadfy.com |www.facebook.com/broadfy?_rdr
@broadfy | www.broadfy.com

COMPACTO
ESPAI EXPOSITIU 3 | SPEECH CORNER | 11.20 - 12.35 h

Compacto és una agència de continguts transmèdia: desenvolupem 
i produïm històries i productes d’entreteniment en diversos suports 
i formats (tals com obres audiovisuals i cinematogràfiques, webs i 
interactius, llibres i còmics…) al servei de tercers, per comercialitzar 
a través de qualsevol mitjà tals com sales cinematogràfiques, ra-
diodifusió, televisions de qualsevol àmbit i format, internet, suports 
domèstics diversos, projecció pública, etc.

info@compactoproducciones.com | www.facebook.com/compactocoop
@compactocoop | www.vimeo.com/compacto | www.compacto.coop
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DIRECTORI D’EMPRESES

EBANTIC
ESPAI EXPOSITIU 4 | SPEECH CORNER | 13 - 13.15 h

Solucions per a la gestió i arxiu de continguts digitals i fluxes de treball.

93 551 14 70 | crams@ebantic.com | @ebantic | www.ebantic.com

FOOLHEAD STUDIO 
MAC VIRTUAL | 11.35 - 12.05 h | 12.45 - 13.15 h

Foolhead Studio és un laboratori on explorem les vies actuals i futures 
per a la implementació de la realitat virtual i augmentada en els disposi-
tius mòbils, així com l’estudi dels seus possibles mercats.

653 525 776 | info@foolheadstudio.com | @FoolheadAR
foolheadstudio.com

IRRADIA FM
MOBILE SOLUTIONS 
ESPAI EXPOSITIU 6 | 11:30 - 12.00 h | 13.00 - 13.30 h | 16.00 - 16.30 h

Irradia és una empresa dedicada a crear aplicacions mòbils espe-
cialitzades en emissores de ràdio, serveis innovadors per al sector i 
eines de Business Intelligence.

Irradia ofereix aplicacions premium totalment a mida per a cada rà-
dio i amb múltiples opcions configurables que permeten a l’emissora 
mantenir i potenciar la seva imatge, establir les seves preferèn-
cies, potenciar el feedback i la interacció amb els oients i permet a 
l’emissora monetitzar la seva app.

Apostem per apropar a la ràdio online les millors eines, fent que am-
pliï el seu potencial, sent més competitiva, especialitzada i connec-
tada amb els seus oients. Irradia ofereix solucions mòbils intel·ligents 
per a una ràdio 3.0

640 36 20 99 | ventas@irradia.fm | @irradia_me | @irradia_fm 
facebook.com/Irradiafm | www.irradia.fm / www.irradia.me
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LAVINIA
SPEECH CORNER | 14.20 - 14.30 h

Empresa de serveis audiovisuals i continguts interactius.

93 272 34 10 | info@lavinia.tc | www.lavinia.tc 

MEDIACOPTER
ESPAI EXPOSITIU 5 | DEMOS MAC / 11.00 - 11.15 h | 16.15 - 16.30 h

Volem amb multicòpters teledirigits amb càmeres instal.lades que 
enregistren imatges aèries. Retransmisions en directe des dels nos-
tres drons a espais tan interiors com exteriors

93 86 149 41 | Roger Franch Bayés | info@mediacopter.cat
@mediacopter_cat | www.mediacopter.cat

MSLIDER
SPEECH CORNER | 14.00 - 14.15 h

MSlider és una empresa que crea eines de control de moviment per 
a creatius audiovisuals, d’una forma artesanal, desenvolupant tecno-
logia pròpia i oferint una qualitat d’alt nivell.

620 035 647 | info@mslider.com | www.facebook.com/microslider 
@microslider | www.mslider.com

MUSIC LIBRARY & SFX
SPEECH CORNER | 13.40 - 13.55 h

Music Library t’ofereix en exclusiva els millors catàlegs i segells de 
música i SFX de so per afegir valor a qualsevol tipus de contingut 
audiovisual, amb les millors tarifes i condicions. Ràpid i senzill, tot 
des de la plataforma www.musiclibrary.es: cerca, escolta, descarre-
ga o truca’ns si necessites alguna cosa en concret.

DIRECTORI D’EMPRESES
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Music Library & SFX va iniciar les seves activitats fa més de 12 anys. 
Quatre socis van aportar la seva experiència professional a un 
projecte que ha anat creixent i evolucionant des de l’oferta inicial 
d’efectes de so a la representació d’un catàleg musical i posterior-
ment a l’oferta de serveis de valor afegit a través d’una plataforma 
de productes i serveis per a la producció audiovisual nacional i in-
ternacional a Espanya.

T’oferim qualitat, varietat, flexibilitat i adaptació al que necessitis per 
a la realització de tot tipus de contingut audiovisual. Tan sols indi-
queu què és el que necessiteu i el nostre equip t’ajudarà a trobar 
les millors solucions, amb propostes tancades, sense sorpreses ni 
afegits.

91 369 23 96 | music@musiclibrary.es
www.facebook.com/musiclibrarysoundfx
@musiclibrarysfx | www.musiclibrary.es

PANGEA REALITY 
MAC VIRTUAL | 11 h -11.30 h | 12.10 h -12.40 h

Som la primera empresa de realitat augmentada mòbil del país. Portem 
més de tres anys desenvolupant apps amb aquesta tecnologia. Vivim 
i gaudim la realitat augmentada, tot i que sabem que això és només el 
principi…

93 214 18 20 | info@pangeareality.com | facebook.com/pangeareality
www.youtube.com/pangeareality | vimeo.com/pangeareality
@PangeaReality | www.pangeareality.com

SERVEIS DE
PRODUCCIÓ MUXART
ESPAI EXPOSITIU 7

Lloguer de mitjans per emplaçament i moviment de cameres de ci-
nema i vídeo.

93 473 44 94 | muxart@muxart.net | www.muxart.net
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INTRODUCCIÓ A LA INTERACTIVITAT
| 11 h - 13 h | ESPAI 3, SALA 1

Portes obertes i visita comentada a la instal·lació interactiva fruit del 
taller impartit per l’Orquestra Electrònica del Vallès els dies previs a 
la celebració del MAC 2015.

Formadors: Marco Domenichetti, Frederic Font
i Denys Sanz, membres de l’Orquestra Electrònica del Vallès.

COM ES DISSENYA UNA CAMPANYA DE CROWFUNDING?
| 11.20 - 12.35 h | FIRA MAC, ESPAI EXPOSITIU 3

Presentació de les estratègies creades pels participants en el taller 
pràctic Estratègies de comunicació per a campanyes de crowdfun-
ding, impartit amb anterioritat en el marc del MAC 2015 per l’equip 
de Compacto.

Ponent: Aritz Cirbián, responsable de projectes audiovisuals de Verkami.

HYBRID BROADCAST BROADBAND TV (HbbTV)
| 16 h - 17 h | ESPAI 3, SALA 4 (Cal inscripció prèvia.)

Sessió de treball en què es farà balanç d’aquest projecte pilot 
d’implementació de l’HbbTV, impulsat per La Xarxa de Comunica-
ció Local. L’HbbTV és l’estàndard europeu, també conegut com a 
televisió híbrida o televisió connectada, perquè incorpora un flux 
de dades als canals de televisió digital. Això permet a l’espectador 
veure indistintament un programa en directe o bé els continguts a 
la carta del mateix operador, a banda d’incorporar altres serveis de 
valor afegit.

Ponents: Fernando Cachadiña, director de GCO Telecom;
Marc Melillas, cap de l’àrea d’estratègia, desenvolupament 
i tecnologia de La Xarxa de Comunicació Local;
representants d’Abertis i directors de les televisions
de proximitat implicades.

Durant aquesta edició del MAC 2015 s’han programat
tres tallers de formació en noves tecnologies en l’àmbit

audiovisual i de les indústries creatives.

Es realitzaran en format intensiu durant els dos dies anteriors 
(1 i 2 de juny) i, com a cloenda, la jornada del MAC acollirà

la presentació pública dels seus resultats.
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TALLER DE PUBLICITAT INTERACTIVA.
ESCOLA D’ART I DISSENY DE LA GARRIGA (EMAD)
| 16:30 h - 17 h | FIRA MAC, SPEECH CORNER

En aquesta sessió, els participants en el taller impartit pel personal 
docent de l’Escola d’Art i Disseny de la Garriga en els dies previs al 
MAC 2015 presentaran el resultat del seu treball, una creació gràfi-
ca i interactiva d’un anunci per a revista digital. També es donarà a 
conèixer dos projectes de final de curs de l’EMAD.

Formadors: Núria Ramírez, Begoña Sánchez 
i Alfred Trujillo, professors de l’Escola d’Art i Disseny
de la Garriga.

INTRODUCCIÓ A LA INTERACTIVITAT
| 17 h - 18 h | ESPAI 3, SALA 1

Presentació pública de la instal·lació interactiva, fruit del taller im-
partit per l’Orquestra Electrònica del Vallès en els dies previs al MAC.
L’OOEEVV és una associació cultural amb l’objectiu de compartir 
coneixement sobre la interacció de l’home i la tecnologia.

Formadors: Marco Domenichetti, Frederic Font
i Denys Sanz, membres de l’Orquestra Electrònica
del Vallès.
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FERNANDO CACHADIÑA
DIRECTOR DE GCO TELECOM

És enginyer tècnic de telecomunicació per la UPC i MBA Universitat 
Ramon Llull.

Actualment és director de GCO Telecom, empresa consultora i inte-
gradora de l’àmbit de broadcast amb quinze anys d’experiència en el 
mercat. Amb anterioritat fou key account manager a Telefónica Data 
España, amb responsabilitat sobre grans comptes de banca i finances 
a Espanya i Europa.

Com a responsable de GCO Telecom actualment ha desenvolupat 
sistemes únics sobre HbbTV encaminats a l’obtenció d’audiències 
de TV en temps real amb grans panells de mostra, capacitat de clus-
terització avançada d’espectadors i mètodes predictius mitjançant 
estadística avançada basada en machine learning.

A hores d’ara els sistemes HbbTV de GCO Telecom són presents 
en 50 estacions de TV d’Espanya i a finals de gener s’estima en 120 
milions de visites al mes gestionades sobre HbbTV. 

ESCOLA D’ART I DISSENY
DE LA GARRIGA (EMAD)

En el taller de publicitat interactiva, que es desenvoluparà en els 
dies previs al MAC, es plantejarà la creació gràfica i interactiva d’un 
anunci per a una revista digital, utilitzant programes com Adobe In-
design, Photoshop i eines de l’Adobe Digital Publishing Suite.

Les noves tecnologies digitals en el món editorial suposen un gran 
canvi per als dissenyadors. Les publicacions tradicionals es transfor-
men i evolucionen a una nova dimensió digital, especialment des de 
l’arribada de les tauletes com a dispositius de lectura. El dissenyador 
creatiu ha de tenir una actitud dinàmica i oberta enfront d’aquest 
nou repte, que requereix coneixements en dos àmbits: el disseny 
editorial i l’experiència d’usuari. Combinant-los s’aconsegueixen ex-
periències editorials efectives pensades per a aquests suports.

www.emad.lagarriga.cat

PONENTS I FORMADORS
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ORQUESTRA ELECTRÒNICA
DEL VALLÈS
MARCO DOMENICHETTI | FREDERIC FONT | DENYS SANZ

El CKlosca és un controlador hardware construït per l’Orquestra 
Electrònica del Vallès i, en aquest cas, programat per generar audio-
visuals en temps real. 

En aquest taller estudiarem com utilitzar el CKlosca (i, potencial-
ment, altres controladors) per generar una composició musical i una 
projecció en temps real.

El taller anirà acompanyat d’una instal·lació interactiva on es mos-
trarà el controlador en funcionament amb les tècniques explicades 
durant el taller, i on podrem mostrar alguns resultats del taller.

www.ooeevv.com

COMPACTO
Compacto és una agència de continguts transmedia: desenvolupem 
i produïm històries i productes d’entreteniment en diversos suports 
i formats (tals com obres audiovisuals i cinematogràfiques, webs i 
interactius, llibres i còmics, etc.) al servei de tercers, per comercialit-
zar a través de qualsevol mitjà tals com sales cinematogràfiques, ra-
diodifusió, televisions de qualsevol àmbit i format, internet, suports 
domèstics diversos, projecció pública, etc.

Aquest curs estarà impartit pel Aritz Cirbián, responsable de projec-
tes audiovisuals de Verkami . Graduat en cinema i postgraduat en 
producció per l’ESCAC el 2008, és director de producció de llarg-
metratges com Puzzled Love, Radiacions, Otel·lo (nominat als Gau-
dí per la Millor Direcció de Producció) i Los Inocentes; supervisor 
de producció dels curtmetratges de l’ESCAC els cursos 2010-2012 i 
actualment professor associat de l’ESCAC i responsable del Depar-
tament Audiovisual de la plataforma de crowdfunding líder del sud 
d’Europa Verkami. Premiat com a MEDIA Emerging Producer 2014 i 
British Council’s Young Creative Entrepreneur 2013.

compactoproducciones.com

PONENTS I FORMADORS
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C-17 (ANTIGA NACIONAL 152)
| 19 h | ESPAI 1

Presentació i projecció del documental C-17 (Antiga Nacional 152), 
fruit de la col·laboració entre Granollers Audiovisual i la productora 
Catalana de Televisió Local.

L’autovia C-17, que uneix Barcelona i Ripoll, és l’element que cohe-
siona aquest relat coral.

Més enllà del seu ús evident com a nexe d’unió entre dos punts, 
les carreteres estableixen un diàleg intens amb el territori que tra-
vessen. Es tracta d’un diàleg que va més enllà de la mobilitat i que 
abasta la història, l’ecologia o la memòria col·lectiva. 

A banda i banda de la cinta d’asfalt, tot d’històries quotidianes han 
passat (i estan passant) i construeixen un relat propi i intransferible.
Al volant d’un vehicle, concentrats en la conducció, mirem sense pa-
rar gens d’atenció a la vida que gira al voltant d’un carretera. Quan 
aquesta quotidianitat es tradueix en imatges, els fets i la gent des-
crits semblen insòlits. 

C-17 (Antiga Nacional 152) parla dels orígens romans de les vies catala-
nes, de pastors transhumants que les han anat traçant amb els ramats, 
d’animals atropellats i de passos de fauna, dels pous i dels traginers 
que portaven gel a Barcelona des del Vallès Oriental, del marquès de 
Castellflorite, l’impulsor de la coneguda com a autovia de l’Ametlla, del 
lobby d’alcaldes de la C-17 i del segrestador que va alliberar la farma-
cèutica Maria Àngels Feliu en una benzinera de Lliçà d’Amunt. 

Tots els testimonis contribueixen a una història coral amb la intenció 
de demostrar que la C-17 és “bastant més que una cinta per la qual 
passen cotxes i camions”, segons paraules d’una de les protagonis-
tes del documental.
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JESÚS MEDINA
DIRECTOR DEL DOCUMENTAL C-17 (ANTIGA NACIONAL 152)

Jesús Medina Castro (Barcelona, 1971) és periodista. Va començar 
al diari El Observador i ha estat cap de redacció del diari El 9 Nou.

Des del 1999, dirigeix la productora Catalana de Televisió Local, que 
es va encarregar de la producció d’informatius i programes de Gra-
nollers TV, Canal Mollet i Vallès Oriental Televisió entre 1997 i 2012.

És coautor dels documentals Baba Georges (guardonat amb els 
premis TV3 Catalunya i Lluís Diumaró) i Mar de fons. L’estiu passat 
va dirigir el magazín diari País Kilòmetre 0, produït per La Xarxa de 
Comunicació Local i les televisions de proximitat d’arreu del país, 
que va rebre el premi Zàpping al millor programa de televisió local 
de 2014. 

Acaba de publicar Àlbum de família (Sabadell – Argub), llibre de 
reportatges editat per l’Ajuntament de Sabadell.

FITXA TÈCNICA
Títol C-17 (Antiga Nacional 152). 
Gènere documental. 
Durada 55 minuts.
Data producció 2014/2015.
Llengua català.
Format original HDCam.

EQUIP TÈCNIC
Guió i direcció Jesús Medina.
Realització Jordi Capel.
Imatge Martí Roviró.
Producció Granollers Audiovisual 
/ Catalana de Televisió Local.
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PROGRAMA

PONÈNCIES I PRESENTACIONS
DE CONTINGUTS ESPAI 1

| 09 h - 09.30 h
SESSIÓ INAUGURAL

| 09.30 h - 10.30 h | ESPAI 1
LA XARXA: UN NOU IMPULS AL SUPORT
DE LA COMUNICACIÓ LOCAL

| 10.30 h - 11 h | ESPAI 1
ESMORZAR

| 13.30 h - 14.30 h | ESPAI 1
OFERTA DE CONTINGUTS D’ESTIU
DE LA XARXA PER ALS MITJANS LOCALS

| 14.30 h - 16 h
DINAR

| 17 h - 18 h | ESPAI 1
‘BIG DATA’ I MITJANS DE COMUNICACIÓ

| 18 h - 18.30 h | ESPAI 1
LLIURAMENT DELS PREMIS MAC 2015 I CLOENDA
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OBSERVATORI MAC
ESPAI 2 | ESPAI 3

| 11 h - 12.30 h | ESPAI 3, SALA 4
RADIOGRAFIA DE LA SITUACIÓ DE L’ARXIU
DE LES EMISSORES LOCALS

| 11.30 h - 13.30 h | ESPAI 2
NOUS SISTEMES DE CONTRIBUCIÓ DE CONTINGUTS
ENTRE LA XARXA I ELS MITJANS LOCALS

| 13.30 h - 14.30 h | ESPAI 2
DIVIDEND DIGITAL I DVB-T2: NOVES AMENACES
PER A LA TDT LOCAL?

| 13.30 h - 14.30 h | ESPAI 3, SALA 4
L’OFICI DE LA TELEVISIÓ DE FORMAT LLIURE

| 14.30 h - 16 h
DINAR

| 16 h - 17 h | ESPAI 2
TECNOLOGIES DE PRESENT: 3D, 4K, HDR, HFR,
REALITAT VIRTUAL…

| 16 h - 17 h | ESPAI 3, SALA 2
MARIDATGE DE DRAMATÚRGIA I FINANÇAMENT
DE PROJECTES TRANSMÈDIA
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PREMIS
ESPAI 1

| 11 h - 13.30 h | ESPAI 1
PREMIS MAC 2015. TELEVISIÓ

| 14.30 h - 16 h
DINAR

| 16 h - 17 h | ESPAI 1
PREMIS MAC 2015. RÀDIO

| 17 h - 18 h | ESPAI 2
PREMIS MAC 2015. CONCURS DE GUIÓ DE PROJECTES
TRANSMÈDIA GAC-MAC 2015

LLIURAMENT DELS PREMIS MAC 2015 I CLOENDA
| 18 h - 18:30 h | ESPAI 1 
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ACTIVITATS PARAL·LELES
ESPAI 3 | FIRA MAC

| 11 h - 13 h | ESPAI 3, SALA1
INTRODUCCIÓ A LA INTERACTIVITAT

| 14.30 h - 16 h
DINAR

| 16 h - 17 h | ESPAI 3, SALA 4 | CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA
HYBRID BROADCAST BROADBAND TV (HbbTV)

| 16:30 h - 17 h | FIRA MAC, SPEECH CORNER
RESULTAT DEL TALLER DE PUBLICITAT INTERACTIVA EMAD

| 17 h - 18 h | ESPAI 3, SALA 1
INTRODUCCIÓ A LA INTERACTIVITAT

Durant aquesta edició del MAC 2015 s’han programat
tres tallers de formació en noves tecnologies en l’àmbit

audiovisual i de les indústries creatives.

Es realitzaran en format intensiu durant els dos dies anteriors 
(1 i 2 de juny) i, com a cloenda, la jornada del MAC acollirà

la presentació pública dels seus resultats.
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FIRA MAC
SPEECH CORNER

MAPA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ CATALANS
| 11 - 11.15 h

COM ES DISSENYA UNA CAMPANYA DE CROWFUNDING?
| 11.20 - 12.35 h

AUDIOTECNOLOGIAS
| 12.40 - 12.55 h

EBANTIC
| 13 - 13.15 h

BROADFY
| 13.20 - 13.35 h

MUSIC LIBRARY & SFX
| 13.40 - 13.55 h

MSLIDER
| 14.00 - 14.15 h

LAVINIA
| 14.20 - 14.30 h

| 14.30 - 16 h.
DINAR

RESULTAT DEL TALLER DE PUBLICITAT INTERACTIVA EMAD
| 16:30 - 17 h
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FIRA MAC
MAC VIRTUAL

REALITAT AUGMENTADA, CREATIVITAT I TECNOLOGIA 
| 11 - 11.30 h | 12.10 - 12.40 h

VIRTUAL I AUGMENTADA: NOVES REALITATS I NOUS MERCATS
| 11.35 - 12.05 h | 12.45 - 13.15 h

DEMOS MAC
MEDIACOPTER
| 9.00 - 18.30 h
ESPAI EXPOSITIU 5

Simulador de vol amb drons.

| 11.00 - 11.15 h | 16.15 - 16.30 h
ESPAI OBERT DAVANT D’ACREDITACIONS

Demostracions de vol amb drons.

IRRADIA FM MOBILE SOLUTIONS
| 11:30 - 12.00 h | 13.00 - 13.30 h | 16.00 - 16.30 h
ESPAI EXPOSITIU 6

OFF MAC
ESPAI 1
C-17. ANTIGA NACIONAL 152 
| 19 h | ESPAI 1
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GRAELLA MAC
FINAL 

9.00

9.30

10.30

11.00

13.30

13.30

14.30

16.00

17.00

18.00

18.30

20.00

ESPAI 2

Nous sistemes
de contribució
de continguts
entre La Xarxa
i els mitjans locals

Dividend digital
i DVB-T2:
Noves amenaces
per a la TDT local?

Tecnologies de
present: 3D, 4K, HDR, 
HFR, realitat virtual…

Concurs de Guió
de Projectes Trans-
mèdia GAC-MAC 2015

ESPAI 1

Recepció i acreditacions

Sessió inaugural

La Xarxa:
Un nou impuls
al suport de
la comunicació local

Premis MAC 2015
Televisió

Oferta de continguts 
d’estiu de La Xarxa
per als mitjans locals

Premis MAC 2015
Ràdio

‘big data’ i mitjans
de comunicació

Cloenda + Guanyadors
dels Premis
MAC 2015

OFF MAC
C-17
(Antiga Nacional 152)

INICI 

8.30

9.00

09.30

10:30

11.00

11.30

13.30

14.30

16.00

17.00

18.00

19.00

ESMORZAR

DINAR
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11.00

12.30

13.00

14.30

16.00

17.00

18.00

Radiografia
de la situació
de l’arxiu de
les emissores
locals

L’ofici
de la televisió
de format
lliure

Hybrid
Broadcast TV
(HbbTV)

SALA 2
Maridatge
de dramatúrgia
i finançament
de projectes
transmèdia

Introducció a
la interactivitat

Introducció a
la interactivitat

10:30

11.00

11.00

11.30

14.30

16.00

17.00

ESMORZAR

DINAR

ESPAI 3
SALA 1FINALINICI SALA 2/SALA 3 SALA 4
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GRAELLA FIRA MAC

ESMORZAR

DINAR

FINAL 

11.00

11.15

12.35

12.55

13.15

13.35

13.55

14.15

14.30

16.00

17.00

INICI 

11.00

11.35

12.10

12.45

FINAL

11.30

12.05

12.40

13.15

SPEECH CORNER 

Mapa dels Mitjans
de Comunicació Catalans
Laboratori de Periodisme
i Comunicació de la UAB

Com es dissenya
una campanya
de crowdfunding?
Compacto

Audiotecnologias

Ebantic

Broadfy

Music Library & SFX

MSlider

Lavinia

Taller de publicitat
interactiva
EMAD

INICI 

10.30

11.00

11.20

12.40

13.00

13.20

13.40

14.00

14.20

14.30

16.30
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MAC VIRTUAL 

Realitat augmentada, 
creativitat i tecnologia
Pangea Reality

Virtual i augmentada: 
noves realitats
i nous mercats
Foolhead Studio

Realitat augmentada, 
creativitat i tecnologia
Pangea Reality

Virtual i augmentada: 
noves realitats
i nous mercats
Foolhead Studio

DEMOS MAC

Mediacopter
Espai Expositiu 5

Mediacopter
Espai obert
davant
Acreditacions

Irradia FM Mobile
Solutions
Espai Expositiu 6

Irradia FM Mobile
Solutions
Espai Expositiu 6

Irradia FM Mobile
Solutions
Espai Expositiu 6

Mediacopter
Espai obert
davant Acreditacions

INICI 

9.00

11.00

11.30

13.00

16.00

16.15

FINAL 

18.00

11.15

12.00

13.30

16.30

16.30
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ACCÉS AL RECINTE

ACCÉS PÀRQUING

PÀRQUING

ACREDITACIONS

ESPAI 1 SALA PONÈNCIES 

ESPAI 2 PLATÓ

ESPAI 3

 SALA 1

 SALA 2

 SALA 3

 SALA 4

FIRA MAC

 SPEECH CORNER

 MAC VIRTUAL

 DEMOS MAC

EXPOSITORS

ZONA DE TREBALL

BAR (ZONA DE RESTAURACIÓ)

TERRASSA

CARPA XAL

SERVEIS

SORTIDA D’EMERGÈNCIA

ARAR

AP

A

P

B

T

E1

E2

E3

FM

ZT

CX

E

SE

WC

S1

SC

S2

MV

S3

DM

S4

PLÀNOL
DEL RECINTE
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EQUIP MAC 2015
Direcció: Josep Maria Codina
Assessorament de continguts i programa:
Marc Melillas i Núria de José
Coordinació general: Carles Riobó

Infraestructura subcontractada: Servis Group
Infraestructura Roca Umbert: Josep Lluís Morón
Infraestructura Espai 1: Àlex Falcó i Txu Morillas (Brubaker)
Infraestructura Espai 2:
Hèctor Anoro i Jordi Pujadas (Produccions Planetàries)
Infraestructura Espai 3: Carme Ramon
Coordinació Fira MAC: Laia Casanova

Coordinació tècnica: Roger Franch (R-Media)
Coordinació tècnica Espai 1: Enric Bartel
Coordinació tècnica Espai 2: Jordi Pujadas

Control pressupostari: Montse López
Comunicació i Observatori MAC: Lídia Garcia i Montse Redondo
Presentadora: Anna Entraigas
Administració i inscripcions: Elvira Novellón
Disseny d’espais i assessorament tècnic: Cristina Dorado
Disseny gràfic: Oriol Frias
Càpsules Fira MAC:
Gerard Franch i Jaume Ginestà (El Videocassette)
Correcció lingüística: Maria Forns
Impressió: 9.disseny SL / Impremta Municipal

Contacte
Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Avinguda Prat de la Riba, 77
Tel. 93 861 49 41
www.audiovisualmac.cat

Audiovisual MAC

@audiovisualMAC | #MAC15

Mercat Audiovisual de Catalunya

vimeo.com/granollersaudiovisual
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ORGANITZA AMB LA COL·LABORACIÓ DE

www.audiovisualmac.cat

ENS COL·LABORADORS

ENS COOPERADORS

MITJANS COL·LABORADORS

CENTRES DE FORMACIÓ I COL·LABORADORS

3 JUNY
GRANOLLERS
(BARCELONA)

ROCA UMBERT
FÀBRICA

DE LES ARTS

MERCAT D’IDEES
I SOLUCIONS

DE PROGRAMACIÓ

©


