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Benvinguts a la dissetena edició del MAC. Un Mercat de l’Audiovisual 
de Catalunya que es presenta plenament consolidat. Amb la reacti-
vació, per segon any consecutiu, de la Fira MAC amb una trentena 
d’empreses que han apostat per estar presents en aquest aparador 
que esdevé el punt de trobada, d’intercanvi i de reflexió a l’entorn 
del sector audiovisual a Catalunya.

Després d’anys de recessió, aquest 2016 el MAC triplica el nombre 
d’empreses participants de l’anterior edició. Una bona notícia que 
ens encoratja a seguir impulsant aquest model de mercat que fa de 
la proximitat l’eina per construir comunicació. 

Un MAC que avança i que aprofita les noves oportunitats de futur 
amb el repte que suposa pel sector audiovisual adaptar-se als canvis 
constants del món tecnològic. 

Us esperem a Granollers, a Roca Umbert Fàbrica de les Arts, per 
compartir projectes, avançar plegats i conèixer les darreres propos-
tes audiovisuals.

El Mercat Audiovisual de Catalunya ens ofereix l’intercanvi d’ex pe-
riències, la innovació, el coneixement i la tecnologia a l’abast dels 
professionals del sector. 

LA PROXIMITAT,
UN ELEMENT ESSENCIAL
PER CONSTRUIR COMUNICACIÓ

JOSEP MAYORAL I ANTIGAS
Alcalde de Granollers
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Em plau d’allò més saludar aquesta nova edició del Mercat Audio-
visual de Catalunya, una cita de referència per a un sector dinàmic, 
com ho és també el propi Mercat, que en la seva 17a edició, lluny 
d’acomodar-se, llança propostes noves com és ara l’OPEN MAC que 
impregnarà Granollers i comarca d’innovació i reflexió sobre un sec-
tor que viu en una transformació constant.

Conscients de la importància del sector per a la competitivitat i per 
a la generació d’oportunitats de feina, ja en la passada legislatura, 
el Govern de Catalunya va establir un tribut per enfortir i ajudar la 
producció audiovisual pròpia, en la mateixa línia del que fan la ma-
joria de països europeus, en què les aportacions de fons públics són 
completades per les aportacions procedents de taxes.

El Mercat Audiovisual és punt de trobada del sector audiovisual ca-
talà i alhora, mitjançant el seu Observatori, esdevé un pol de reflexió 
que posa de manifest les sinergies amb tot tipus d’indústries cultu-
rals i creatives, de les quals l’audiovisual pot esdevenir capdavanter. 

Per aquest motiu cal reconèixer la tasca de l’organització que, amb 
el seu esforç i encert, ha estat capaç d’anar aplegant complicitats i 
suports a cada nova edició; des de l’escalf de la població, al concurs 
de primeres figures com, enguany, la de l’artista Joan Fontcuberta.

Us desitjo, doncs, que torneu a omplir la Roca Umbert de Granollers; 
perquè sigui, un cop més, una fàbrica de coneixement, creativitat i 
oportunitats de negoci.

Molt d’èxit!

CARLES PUIGDEMONT I CASAMAJÓ
Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya 
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Vivim una etapa plena de canvis i de reptes, carregada de dificul-
tats i alhora d’esperances. Una etapa que, potser com poques altres, 
ofereix un amplíssim ventall d’oportunitats per millorar la societat i 
el seu desenvolupament. Les tecnologies digitals han transformat 
substancialment el món de la informació i de la comunicació, com 
saben prou bé els professionals que, any rere any, participen en el 
MAC i que fan que Granollers s’hagi convertit en un referent en el 
panorama audiovisual de proximitat.

La tecnologia ens està portant cap a una societat més oberta, una 
societat plena de dades i d’imatges infinites. Amb la poderosa capa-
citat del llenguatge audiovisual, que cada cop arriba més lluny en les 
seves possibilitats, s’ha desenvolupat als nostres pobles i ciutats una 
creativitat que cada any troba al MAC un lloc òptim per donar-se a 
conèixer i per ser compartit.

El MAC ja és, sens dubte, més que un mercat audiovisual, i ha es-
devingut un veritable espai de coneixement, de progrés. Un espai 
atent a les novetats i a les tendències que obren perspectives de 
futur. Per això hem de celebrar la proposta d’enguany, aquest OPEN 
MAC que amplia encara més l’abast, físic i virtual, del Mercat Audio-
visual de Catalunya. Una proposta que els que treballem al servei de 
la ciutadania des de responsabilitats públiques valorem molt positi-
vament, perquè només podrem construir una societat tecnològica 
forta i viable si l’obrim a tothom, si ningú en queda exclòs.

La Diputació de Barcelona, com a eina de cooperació amb els go-
verns locals, comparteix la vocació innovadora del MAC i confia que 
aquesta edició serà un nou pas endavant en la seva brillant trajectòria.

UN MAC MÉS OBERT
PER A UN MÓN MÉS OBERT

MERCÈ CONESA I PAGÈS
Presidenta de la Diputació de Barcelona 
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Ens congratulem de la celebració d’una nova edició del MAC, que 
ens ha de permetre, un any més, aprofundir en el coneixement d’un 
sector que, com bé sabem, està sotmès a una revolució permanent. 
La convergència tecnològica fa que la indústria audiovisual es trobi 
davant reptes que fan imprescindible la nostra atenció: noves eines 
tecnològiques i noves pantalles que demanen nous formats i nous 
llenguatges, així com nous hàbits de consum que reclamen repensar 
noves formes de negoci i, també, noves eines de regulació.

Des del Consell de l’Audiovisual de Catalunya en som molt cons-
cients, i per això, per encàrrec del Parlament de Catalunya i amb 
la implicació del mateix sector, estem treballant en l’elaboració del 
Llibre Blanc de l’Audiovisual per tal d’encarar tots aquests reptes i 
procurar donar-hi resposta.

Hem de poder consolidar i enfortir els nostres mitjans davant la 
multiplicació de l’oferta audiovisual disponible, especialment la dels 
grans operadors de telecomunicacions i dels prestadors globals. 
Hem de garantir el dret d’accés a continguts de qualitat i en totes les 
llengües, independentment de quina sigui la tecnologia emprada. I 
hem d’estar preparats per adaptar la regulació al nou entorn, com 
ja està fent la Comissió Europea amb l’actualització de la Directiva 
comunitària de serveis audiovisuals; entre altres aspectes, estenent 
la regulació als nous serveis audiovisuals i a internet.

En definitiva, hem de procurar la sostenibilitat del nostre sistema 
comunicatiu, que per nosaltres, malgrat tots els canvis, continua 
tenint una peça fonamental: la comunicació de proximitat. La seva 
viabilitat requereix, segurament, la cooperació i el treball en xarxa, 
com ja s’està fent, i l’especialització. Perquè l’objectiu no ha de ser 
només sobreviure, sinó liderar. I estic convençut que el MAC serà un 
punt de trobada on podrem, conjuntament, començar a respondre 
a aquests reptes.

RESPONDRE ALS REPTES

ROGER LOPPACHER I CREHUET
President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
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Granollers acull una nova edició del MAC, i ja són disset de conse-
cutives. El catàleg que teniu a les mans inclou una programació que 
aposta per la tecnologia i els mitjans digitals. Els canvis en el sector 
audiovisual de proximitat, que fa un temps vèiem imminents, ja són 
aquí: els nous usuaris de les xarxes utilitzen mòbils i tauletes de for-
ma frenètica i converteixen en arqueologia còsmica les teories del 
profètic McLuhan.

El consum dels continguts que fabriquem en el món de la proximitat 
(abans en dèiem local) el transcendeixen: van més enllà perquè la 
tecnologia possibilita noves pantalles i els nous usuaris esdevenen 
modernes legions de mil·lennistes -menors de 30 anys- en cada te-
rritori que consumeixen dempeus (no s’asseuen davant del televisor 
convencional) i en qualsevol lloc les ingents quantitats de continguts 
que distribuïm aprofitant les multiplataformes existents. És més: un 
influencer punter penja un vídeo a Youtube i aconsegueix milions de 
visualitzacions, amb un contingut de factura menys que notable, per 
dir-ho de forma respectuosa. Fa feredat, però la realitat és tossuda: 
són els nous consumidors, les noves maneres de consumir i de rebre 
els continguts que obliguen el sector (també el de proximitat) a 
adaptar-s’hi immediatament. Ignorar (menystenir per pretesa llun-
yania intel·lectual o per nostàlgia romàntica) el corrent de canvi és 
situar-se massa a prop de l’estimball: una ventada i som daltabaix.

Tenim reptes de futur inajornables: estem obligats a fer adaptacions 
urgents dels sistemes de producció i de transferència audiovisual 
per a ser competitius. No som un simple negociet (o negociat sub-
vencionat en el cas del sector públic) que prova la sort dels daus al 
mercat: hem de ser una indústria innovadora que estimuli la crea-
tivitat amb produccions d’èxit i qualitat. Per a fer possible aquest 
objectiu necessitem apropar-nos als nous usuaris (no només als te-
leespectadors i oients de ràdio), que demanen que els sorprenguem 
amb noves propostes, nous llenguatges, nous continguts, amb tec-
nologies més ràpides i de més qualitat. Els nous usuaris ens esperen 
palplantats (desafiadors) amb el seu mòbil de darrera generació.

ELS NOUS USUARIS ENS ESPEREN

JOSEP MARIA CODINA
Director del MAC
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El Clúster Audiovisual de Catalunya es va proposar fer un diagnòstic 
del sector, actualitzant les dades econòmiques que ja es coneixien i 
establint noves comparatives amb altres sectors i territoris.

L’objectiu era obtenir una visió més precisa de la trajectòria de la 
indústria audiovisual catalana.

El resultat és la Radiografia Econòmica de la Indústria Audiovisual 
de Catalunya, que es va presentar el mes de febrer d’aquest any.

L’informe es pot trobar al web (es.clusteraudiovisual.cat) del Clús-
ter, però hem cregut interessant reproduir aquí les principals conclu-
sions d’aquest estudi.

- El sector audiovisual genera 513 milions d’euros de valor afegit 
brut, un volum de negoci de 1.768 milions d’euros, ocupa 11.503 tre-
balladors i té 1.628 empreses.

- Genera un 0,28 % de la riquesa del país, suposa un 0,39 % del nom-
bre d’ocupats i un 0,28 % del total d’empreses catalanes.

- En el període de crisi 2008-2013, l’audiovisual ha estat un dels 
sectors més castigats, amb una de davallada del 40 % de VAB. 
L’economia catalana, en conjunt, ha caigut un 4,7 %.

- L’ocupació a l’audiovisual ha resistit millor la crisi. Ha perdut un 15 
% del total d’ocupats, en consonància amb el comportament dels 
nivells d’ocupació de l’economia catalana: -17 %.

- El sector té alts nivells de salarització i de temporalitat, per sobre 
de la mitjana laboral catalana.

- La indústria audiovisual i multimèdia suposa un 16 % del total de 
riquesa generada al sector cultural i creatiu de Catalunya.

RADIOGRAFIA ECONÒMICA
DE LA INDÚSTRIA AUDIOVISUAL
INFORME DEL CLÚSTER
AUDIOVISUAL DE CATALUNYA
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- El comportament de l’audiovisual i multimèdia durant el període 
de crisi està en consonància amb el conjunt del sector cultural, tot i 
que és un dels que més empreses ha perdut.

- Un 53 % de les empreses del sector no tenen treballadors contrac-
tats (autoocupació).

- L’audiovisual català genera un 17,3 % del total de riquesa de 
l’audiovisual espanyol, ocupa un 18,7 % del total de treballadors i té 
un 19 % de les empreses del sector a l’estat.

- El pes de l’audiovisual en les economies dels principals països eu-
ropeus (Alemanya, França i Regne Unit) està per sobre del 0,5 %, 
excepte Espanya i Itàlia, en què està per sota del 0,4 %.

- En relació amb països de dimensió comparable, el pes de 
l’audiovisual a Catalunya (0,28 %) està per sota del de Dinamarca 
(0,38 %), Holanda (0,32 %) i Àustria (0,30 %) i en línia amb els de 
Portugal i Bèlgica.

- La taxa d’ocupació del sector audiovisual a Catalunya és de les més 
altes d’Europa: per sota del Regne Unit, però per sobre de França, 
Alemanya i Espanya.

- El període de crisi 2008-2013 no ha afectat de la mateixa manera 
totes les indústries audiovisuals europees. Al Regne Unit, França, 
Àustria, Alemanya i Holanda, el sector ha crescut; a Dinamarca i Por-
tugal ha caigut lleugerament, i a la resta d’Espanya i Bèlgica, la pèr-
dua ha estat superior al 20 %.

- La indústria audiovisual catalana és la que més ha caigut (-40,6 %) 
en capacitat de generar riquesa, fet que contrasta amb la pèrdua 
d’ocupació (-15,5 %), que ha estat molt menys accentuada.







ESPAI 1
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| 09.00 - 09.30
SESSIÓ INAUGURAL

| 09.30 - 10.30
NOVES EINES TECNOLÒGIQUES AL SERVEI DE
LA COMUNICACIÓ DE PROXIMITAT

09.30 - 10.00
El nou sistema de contribució i distribució audiovisual

10.00 - 10.30
La nova plataforma Xarxa Mèdia d’intercanvi de continguts

Ponents: Xavier Cabestany (responsable d’infraestructures
de La Xarxa), Miquel Herrada (responsable de mitjans digitals
de La Xarxa) i Enric Rimbau (cap de continguts de La Xarxa).

| 11.00 - 12.00
LA LLEI DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL CATALANA
EN EL NOU CONTEXT TECNOLÒGIC I CULTURAL
Encetem el debat sobre la conveniència d’actualitzar
o no l’actual normativa.

Ponents: Rosa Franquet (catedràtica de Comunicació Audiovisual 
i Publicitat de la UAB), Roger Loppacher (president del Consell 
Audiovisual de Catalunya) i Joan Manuel Tresserras (professor
del departament de Mitjans, Comunicació i Cultura de la UAB).

Moderador: Jordi del Río (director general de Mitjans
de Comunicació de la Generalitat de Catalunya)

| 12.00 - 13.00
LA TELEVISIÓ PER IP: UNA REALITAT MULTIDIMENSIONAL
Un examen dels canvis, reptes i iniciatives locals.

Ponent: Elena Neira (professora col·laboradora de Nous Models
de Distribució Audiovisual).

PROGRAMACIÓ
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| 13.00 - 14.30
DIGITAL FIRST
Com explotem els continguts de proximitat en els suports digitals
i com construïm comunitats actives?

Ponents: Saül Gordillo (director de Catalunya Ràdio),
Xavier Ortuño (cap de l’àrea en línia del diari Sport)
i Karma Peiró (directora de NacioDigital.cat).

Moderador: Miquel Herrada
(responsable de mitjans digitals de La Xarxa).

| 16.00 - 18.00
NOVES PANTALLES, NOUS LLENGUATGES,
NOVES FORMES DE NEGOCI
Youtubers, bloguers, instagramers, viners i un llarg reguitzell de neo-
logismes. No és estrany que el sector més tradicional de la indústria 
audiovisual es pugui sentir amenaçat per la sorollosa irrupció de 
tots aquests nouvinguts, amb una mirada nova i una manera de fer 
les coses diferent. Però tot fa pensar que han vingut per quedar-se. 
Amb tots aquests elements damunt la taula, el MAC 2016 proposa 
una taula rodona per analitzar aquest fenomen a través del testimo-
ni directe d’alguns dels seus principals protagonistes.

INFLUENCERS
16.00 - 16.15 Introducció a càrrec de Jordi Cor
(consultor Youtube per a empreses, creadors i youtubers).

16.15 – 17.00 Taula rodona amb Belena Gaynor, Diego Gil,
Anna Gorse, Kajal Napalm i Taryn Peralta, usuaris de
les plataformes YouTube, Instagram, Snapchat i Vine.

Presentador i moderador: Jordi Cor
(consultor Youtube per a empreses, creadors i youtubers).

YOUTUBE
17.00 - 17.15 - Introducció a càrrec de Luis del Val
i Rodrigo Pineda (fundadors de YouPlanet).

17.15 - 17.45 - Diàleg amb el youtuber Ismael Prego (Wismichu).

17.45 – 18.00 - Intervencions del públic.

Presentadors i moderadors: Luis del Val i Rodrigo Pineda
(fundadors de YouPlanet).

PROGRAMACIÓ
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Primer van ser els actors i actrius del cinema; més endavant els can-
tants i grups de pop i rock. I ara sembla que els nous ídols adoles-
cents són els youtubers, els franctiradors de la xarxa.

El fenomen youtuber tot just s’està dibuixant dia a dia, però no sem-
bla una moda passatgera. És un món construït sobre els pilars del 
còmic, els videojocs, la música o la moda, amb uns codis i un llen-
guatge que semblen concebuts exclusivament per al consum dels 
mil·lennistes, la generació d’entre 15 i 35 anys, que ja han nascut en 
l’era digital. Ells són els nous espectadors.

Consultant les biografies dels principals youtubers espanyols, es 
constata un tret en comú: alguns d’ells, els més famosos, deixen les 
seves poblacions natals i es traslladen a viure i treballar a Barcelona.

Ràpidament, la capital catalana s’està convertint en la capital 
d’aquest fenomen a l’Estat. Es constata un efecte crida que tant 
de bo que pugui generar un important sector de negoci al voltant 
d’una activitat que cada dia està prenent proporcions més grans.

De fet, avui ja es demostra amb xifres que aquest és el sector més 
internacional del sector audiovisual nacional. A internet, el concepte 
de frontera es fa bocins.

Pel que fa als influencers, són els nous prescriptors de l’era digital. 
Joves que arriben a milers d’usuaris només publicant un tuit o una 
fotografia. I cada cop prenen més força.

Són líders d’opinió. Persones que, per la seva presència a les xarxes 
socials, gaudeixen de notorietat i d’una certa autoritat en el seu àm-
bit. Això fa que els seus comentaris, favorables o negatius, puguin 
modular les opinions, el comportament o els hàbits de consum dels 
seus seguidors.

LA NOVA REVOLUCIÓ
INDUSTRIAL?
NADIUS DIGITALS,
D’ESPECTADORS A GENERADORS
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Gràcies a aquesta combinació de credibilitat i fidelitat, els influen-
cers són altaveus capaços de generar reaccions al voltant de les 
qüestions més variades. Tenen influència social, però de la mateixa 
manera també poden convertir una marca, un producte o un servei 
totalment desconegut en un fenomen popular. És per aquest motiu 
que són objectius cobejats per les grans marques.

Segons un estudi de Movistar, el 56% de les dones i el 54% dels 
homes han tingut en compte alguna vegada les recomanacions de 
persones a les quals segueixen en entorns socials.

El poder de persuasió dels influencers és cada cop més important a 
l’hora de plantejar una campanya de màrqueting en línia o una estra-
tègia de mitjans socials, però no és solament això, sinó que, de fet, 
la seva aparició ha contribuït a desenvolupar una nova estratègia de 
venda, l’anomenat màrqueting influent.

Més enllà del nombre més o menys alt de seguidors, els influencers 
també afegeixen un element que resulta tant o més valuós per a les 
marques: el factor qualitatiu.

En el cas dels influencers convidats al MAC 2016, les dades del seu 
impacte a la xarxa parlen per si mateixes.
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BELENA
GAYNOR
YOUTUBER

www.youtube.com/BelenaGaynor
www.instagram.com/belenagaynor
@BelenaGaynor

DIEGO
GIL
VINER

vine.co/algopasacondiego
www.youtube.com/algopasacondieg0
www.instagram.com/dddiegggo | @dddiegggo

Belén Pueyo va néixer a Lleida fa 23 anys i actualment resideix a 
Barcelona, on es troba finalitzant els seus estudis de publicitat i re-
lacions públiques. Per a ella la creativitat és poderosa quan resol un 
problema; si no, és simplement art.

Com a millenial que és, porta les tecnologies incorporades en ella 24 
hores al dia i creu fermament que si no ets a Internet, no existeixes. 
Però tot i així no n’hi ha prou amb ser-hi, sinó que cal saber ser-hi. 
Per això s’ha convertit en una gurú de les xarxes socials i per què 
no, addicta.

És un viner que fa més de dos anys i mig que puja vines a aquesta 
aplicació per a iPhone que permet crear vídeos de curta durada.

Fins ara n’ha realitzat més de 400. Amb humor absurd omple els 
6 segons de durada del vídeo, que és allò que fa diferent aquesta 
plataforma. 

Es considera creatiu i emprenedor, i el món de les xarxes socials li ha 
fet descobrir el món del vídeo.

INFLUENCERS

1.656.659 visualitzacions
30.259 subscriptors

314.131 visualitzacions
6.534 subscriptors

12.843 seguidors

4.291 seguidors

9.820 seguidors

61.500 seguidors
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ANNA
GORSE
YOUTUBER

& MARKETING STUFF
www.youtube.com/c/AnnaGorse
www.instagram.com/annagorse

@AnnaGorse_

KAJAL
NAPALM

YOUTUBER

www.youtube.com/user/kjalnapalm
www.instagram.com/kajal_napalm

@kajalnapalm

Una gallega que es va traslladar a Barcelona per veure què era això 
de l’smart city. Fa música per expressar-se a través de cançons, és 
youtuber per expressar-se en vídeo i instagramer per expressar-se 
en likes, la qual cosa li ha servit per formar part de l’equip de diver-
ses agències de màrqueting i treballar amb diferents marques.

David Cajal va estudiar comunicació audiovisual a la universitat de 
Saragossa i va inaugurar el seu compte de YouTube fa una dècada. 
Actualment té més de 338.000 subscriptors i acumula més de 22 
milions de visualitzacions.

Ajudant-se de la ironia i l’humor, David Cajal transforma vergonyo-
ses creacions publicitàries en riallades incontenibles.

Kajal Napalm, del qual són fans molts youtubers, ha trobat al Japó 
un filó d’anuncis per estripar i va ser capaç de convocar l’aristocràcia 
del vídeo en línia per a la seva antologia Viva la publicidad.

Ha publicat el seu primer llibre, Publi, has sido una chica mala. 

23.351.652 visualitzacions
326.447 subscriptors

53.481 seguidors

83.000 seguidors

1.589.736 visualitzacions
38.152 subscriptors

22.142 seguidors

21.200 seguidors
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INFLUENCERS

TARYN
PERALTA
INSTAGRAM BEAUTY

www.youtube.com/CONLUZYCOLOR
www.instagram.com/conluzycolor
@conluzycolor

És una noia natural i senzilla a qui apassiona el món del maquillat-
ge i la moda, li encanta compartir outfits i maquillatges a les seves 
xarxes socials, com també les seves últimes compres. Va començar 
a penjar contingut a Instagram l’any 2013. Si la seguiu, veureu que 
les seves aficions són la moda, el maquillatge, passar temps amb els 
seus amics i família i gaudir del moment.

Actualment treballa de dependenta en una botiga de roba de la 
seva ciutat.

3.305.333 visualitzacions
92.657 subscriptors

1.008 seguidors

39.000 seguidors
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WISMICHU
YOUTUBER

www.wismichu.net
www.youtube.com/user/wismichu

www.instagram.com/wismichu
@wismichu

Wismichu és l’àlies del gallec Ismael Prego, 50% emprenedor i 50% 
bala perduda.

Unes xifres de vertigen l’avalen com un dels youtubers més impor-
tants d’àmbit estatal: més de 379 milions de visualitzacions, més de 
quatre milions de subscriptors a YouTube i més d’un milió llarg de 
fans a Twitter i a Instagram.

Va estudiar comunicació audiovisual a la universitat Rey Juan Carlos 
I de Madrid. El 2012 va crear el seu canal de Youtube, amb només 17 
anys. Va començar fent bogeries amb els seus amics al més pur estil 
Jackass, per després anar provant lliurement tota mena de formats: 
bromes, gameplays, consells per lligar… sempre amb un segell per-
sonal d’originalitat i creativitat.

És difícil destacar el millor de Wismichu, a causa de la gran varietat 
d’estils que hi ha dins el seu canal. Devorador d’entreteniment i cul-
tura sense límits, és descobridor de talents ocults i tresors secrets 
d’internet.

384.871.128 visualitzacions
4.025.504 subscriptors

1.103.000 seguidors

1.326.856 seguidors
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PONENTS

XAVIER
CABESTANY
CAP DE TECNOLOGIA DE LA
XARXA DE COMUNICACIÓ LOCAL

Enginyer tècnic de telecomunicacions per La Salle - Universitat Ra-
mon 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 divisió professional en diverses àrees, 
com ara vídeo i àudio broadcast, display i sistemes de videocon-
ferència empresarial, i quatre anys d’experiència en consultoria es-
tratègica de projectes de telecomunicacions en l’àmbit de telefonia 
VoIP, xarxes de videoconferència i eficiència energètica.
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ROSA
FRANQUET

CATEDRÀTICA DE COMUNICACIÓ
AUDIOVISUAL I PUBLICITAT DE LA

UNIVERSITAT AUTÒNOMA
DE BARCELONA

Investigadora principal de diferents projectes d’investigació com-
petitius; directora de projectes del Grup de Recerca en Imatge, So i 
Síntesi de la UAB; coordinadora acadèmica dels estudis de doctorat 
del departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Amb anterioritat havia estat presidenta de la Societat Catalana de 
Comunicació, de l’Institut d’Estudis Catalans, i Premi d’investigació 
del Consell Audiovisual de Catalunya.

Pertany al Comitè Científic de l’Asociación Española de Investigado-
res de la Comunicación i és membre de diversos comitès editorials i 
científics de revistes de l’àmbit de les ciències socials: Telos, Sphera 
Pública, adComunica o Comunicació.

Ha format part de l’equip avaluador del Sixth i del Seventh Research 
Framework Programme de la Unió Europea. Ha treballat en diferents 
comissions d’avaluació de la investigació (CNEAI, ANECA, ANEP, 
AGAUR, AQU, etc.) i ha dirigit nombroses tesis doctorals.

Ha estat investigadora i professora convidada a diverses universitats 
nacionals i internacionals: Royal Melbourne Institute of Technology, 
University of Melburne, University of the South Pacific, University of 
California at Berkeley, University of California at Davis, University of 
London, Universidade de São Paulo, Iberiomericana o Adolfo Ibáñez.

És especialista en Indústries culturals, continguts multisuport i par-
ticipació, i ha publicat nombrosos articles i libres. 
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PONENTS

SAÜL
GORDILLO
DIRECTOR DE
CATALUNYA RÀDIO

Periodista, actualment director de Catalunya Ràdio, Catalunya In-
formació, Catalunya Música i iCAT.cat. Amb anterioritat havia estat 
cap de continguts digitals d’El Periódico de Catalunya i director de 
l’Agència Catalana de Notícies.

També ha estat col·laborador de diversos programes de ràdio i tele-
visió: L’oracle, de Catalunya Ràdio; Més 324 i Els matins, de Televisió 
de Catalunya; BTV+, de BTV i Barcelona FM; la revista per a iPad 
Esguard i la publicació local Rebat.

Ha estat membre del jurat del Premi Òmnium de Comunicació, des 
del 2010, i de la Comissió Consultiva de la Fundació Factor Humà. 
Ha estat professor consultor de la Universitat Oberta de Catalunya.

Escriu Bloc sense fulls des de 2004. És impulsor, juntament amb 
altres periodistes, del portal de blogs polítics en català Poliblocs. Va 
rebre el guardó especial dels Premis Blocs Catalunya com a bloguer 
pioner, en la primera edició del 2008. El mateix any fou el guanya-
dor del I Premi Blocs Maresme en la categoria de blogs de política, 
organitzat per Diari Maresme.

És autor dels llibres Revoltats, Sobirania.cat, Superperiodistes en l’era 
de la sobreinformació, Les barbaritats de Fèlix Millet i Nació.cat. 
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ROGER
LOPPACHER

PRESIDENT DEL
CONSELL AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Llicenciat en dret i membre del Cos d’Advocacia de la Generalitat de 
Catalunya. Va ser vicepresident del Consell de Govern de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals del 2008 al 2012. També va 
ser director general de Mitjans Audiovisuals, secretari general dels 
departaments d’Interior i Governació i vicepresident del Consell 
d’Administració del Centre de Telecomunicacions de la Generalitat, 
així com professor associat de l’Àrea de Dret Administratiu de la 
Universitat Pompeu Fabra.

MIQUEL
HERRADA

CAP DE MITJANS DIGITALS DE
LA XARXA

Llicenciat en periodisme a la UAB, postgrau en periodisme digital a 
l’IDEC-UPF i màster en relacions internacionals a l’IBEI.

Des del 2015 és el cap de mitjans digital a La Xarxa. Amb anteriori-
tat havia estat director de Cugat.cat i redactor en diversos mitjans 
de comunicació locals i nacionals (Cugat.cat, Diari de Sant Cugat, 
Catalunya Ràdio…).
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PONENTS

XAVIER
ORTUÑO
CAP DE L’ÀREA EN LÍNIA DEL
DIARI SPORT

La seva trajectòria professional està vinculada al diari Sport, on va 
començar com a becari l’any 2008, i amb posterioritat es va incor-
porar com a redactor de l’àrea en línia. Des de finals del 2015 està a 
càrrec de l’àrea en línia.

En paral·lel s’ha dedicat a la docència a la UAB, com a professor 
associat del departament de Periodisme i de Ciències de la Comuni-
cació des de l’octubre de 2011 i integrant de l’equip de l’assignatura 
d’escriptura periodística en multimèdia i interactius. 

ELENA
NEIRA
PROFESSORA I COL·LABORADORA DE
NOUS MODELS DE DISTRIBUCIÓ
AUDIOVISUAL

Actualment col·labora com a consultora independent en diverses em-
preses del sector audiovisual. És docent universitària de les assigna-
tures Distribució audiovisual i Màrqueting, promoció i publicitat.

Ha impartit diferents cursos i ponències i ha participat en taules ro-
dones pel Programa Media Catalunya, el Festival de Cine de Sevilla, 
FICOD, Liber, iRedes, eConed, Comunica2 i el Festival Internacional 
de Cinema Fantàstic de Catalunya. És membre d’Innovación Audiovi-
sual i autora dels llibres El espectador social. Las redes sociales en la 
promoción cinematográfica i La otra pantalla. Redes sociales, móviles 
y la nueva televisión. També ha coordinat l’obra Marketing cinemato-
gráfico. Cómo promocionar una película en el entorno digital.
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ENRIC
RIMBAU

CAP DE CONTINGUTS DE
LA XARXA

Com a periodista, ha desenvolupat part de la seva carrera al setma-
nari d’informació general El Temps. En aquest mitjà es va responsa-
bilitzar de diverses funcions i en va ser director els anys 2009-2010. 
Després d’aquesta etapa va col·laborar en l’àmbit digital a Tirabol 
Produccions.

El 2012 s’incorporà a l’equip de comunicació de l’Ajuntament de Bar-
celona, com a responsable de continguts del Pla global de comuni-
cació.

KARMA
PEIRÓ

DIRECTORA DE
NACIÓDIGITAL.CAT

Ha treballat, des de 1995, a les redaccions digitals de mitjans com 
La Vanguardia, TV3, Catalunya Radio o la revista digital pionera 
en.red.ando. Ha col·laborat amb diverses revistes i diaris i ha impartit 
classes de periodisme digital a les principals universitats catalanes 
(UAB, UIC, UPF, UVIC i Blanquerna).

És coorganitzadora de les jornades anuals de Periodisme de Dades i 
Open Data a Espanya des de 2013. És també col·laboradora habitual 
del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, com a ponent 
sobre temes tecnològics.

És conferenciant en seminaris i xerrades relacionades amb la comu-
nicació digital, el periodisme de dades, continguts digitals, etc.
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JOAN MANUEL
TRESSERRAS
PROFESSOR DEL
DEPARTAMENT DE MITJANS,
COMUNICACIÓ I CULTURA DE LA UAB

Doctor en ciències de la informació i professor del Departament de 
Mitjans, Comunicació i Cultura de la UAB, especialitzat en història i 
polítiques de la comunicació i la cultura.

Ha impartit també docència en altres universitats, com ara Sao Pau-
lo (1992), San Salvador (1995, 1998) i Stanford (2015).

Va ser director del Departament de Periodisme i Ciències de la Comu-
nicació de la UAB (1991-1993) i conseller del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya (2000-2006). Del 2006 al 2010 va ser conseller de 
Cultura i mitjans de comunicació de la Generalitat de Catalunya. 

PONENTS
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MODERADORS

JORDI
DEL RÍO

DIRECTOR GENERAL
DE MITJANS DE COMUNICACIÓ

DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Llicenciat en ciències de la comunicació per la UAB i màster ESADE 
de comunicació externa a les administracions públiques.

Ha exercit com a assessor de comunicació i imatge de l’Ajuntament 
de Barcelona i com a cap de premsa i responsable de comunicació 
de Media Park i de Viasalus; director de comunicació i participació 
ciutadana al Consorci d’Administració Oberta i Electrònica de Ca-
talunya i assessor de comunicació en campanyes de comunicació 
política.

En el camp de la docència ha estat professor del màster de la UAB 
Comunicació i Educació i professor associat de periodisme de la 
Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB.

25.678.848 visualitzacions (2 c.)
72.199 subscriptors

1.539 seguidors

JORDI
COR

CONSULTOR YOUTUBE
PER A EMPRESES, CREADORS I YOUTUBERS

www.youtube.com/CrowDat
www.youtube.com/c/jordicortv

www.instagram.com/jordi_cor | @jordi_cor

És membre de Youtube Help Heroes, iniciativa oficial de Youtube 
per formar youtubers mitjançant altres youtubers. Actualment no-
més hi ha cinc Youtube Help Heroes a Espanya. Amb el seu perfil 
tecnològic, empresarial i de màrqueting, ha orientat els seus conei-
xements cap al món audiovisual digital. També té dos canals de You-
tube, un de relaxació i natura (Acerting Art) i un altre de formació 
per a youtubers (jordicortv).



36

MERCAT AUDIOVISUAL DE CATALUNYA | ESPAI 1

LUIS
DE VAL
COFUNDADOR DE
YOUPLANET

Empresari audiovisual especialitzat en la producció i distribució de 
ficció per a cinema, televisió i plataformes digitals.

Després de formar-se en la gestió d’empreses, especialitzant-se en 
el sector audiovisual, s’incorpora a Manga Films com a director de la 
divisió de cinema espanyol.

El 2005 funda Media Films per produir projectes nacionals. El 2015, 
i ja a través d’Inopia Films, distribueix els seus títols entre les princi-
pals cadenes de televisió del país, sales d’exhibició cinematogràfica 
i les plataformes digitals de més consum.

El 2015 funda la productora YouPlanet juntament amb Rodrigo Pi-
neda, amb l’objectiu d’explorar les possibilitats que ofereix la creació 
de continguts per a les xarxes socials.

MODERADORS
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RODRIGO
PINEDA

COFUNDADOR DE
YOUPLANET

Enginyer de telecomunicacions especialitzat en l’ús de les noves 
tecnologies aplicades a la innovació a l’empresa.

El 2000 coneix el creador televisiu Joan Ramon Mainat i plegats 
creen el portal d’entreteniment Portalmix.com, amb el suport de 
Toni Cruz i Josep Maria Mainat. Portalmix assoleix els seus millors 
resultats amb el seu treball amb grans franquícies, com ara Ope-
ración Triunfo, Aquí no hay quien viva i Los Sims. Gràcies a això, la 
companyia va ser adquirida per la multinacional Endemol el 2004.

Després d’això s’incorpora a Telefónica com a director d’Internet 
Multimedia i contribueix a la transformació digital de la companyia.
L’any 2014 decideix tornar a emprendre a través de la incubadora de 
projectes Mediatoys. Un dels seus projectes és YouPlanet, fundat el 
2015 amb Luis de Val, que neix amb l’objectiu d’explorar les possibi-
litats que ofereix la creació de continguts per a xarxes socials.
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Youtube va néixer fa 10 anys amb la vocació de permetre a qualsevol 
persona crear el seu propi canal de televisió. La idea era que qualsevol 
persona podia explicar el que feia, la seva vida, en definitiva crear el 
seu àlbum de fotografies animades. Recordem que sota el logo de 
Youtube hi havia escrit “Broadcastyourself”, amb una referència clara 
a la TV. 

Això ha canviat i ara és molt més, com es va veure reflectit en la des-
aparició de l’eslògan. Com passa amb qualsevol nova tecnologia, la 
gent hi troba nous usos i noves formes, i Youtube ja no era només un 
àlbum de vídeos, sinó que havia evolucionat i s’havia convertit en una 
xarxa social.

Youtube ara és un nou canal d’expressió, extremament interactiu, com 
cap TV podia fer ho. Youtube ha estat capaç de crear comunitats i 
amb les comunitats han aparegut els fans i líders d’opinió, un ecosis-
tema únic.

A Youtube es creen estrelles (Justin Bieber va començar a Youtube). 
Fer vídeos s’ha convertit en una professió, el youtuber, i alguns dels 
youtubers més populars mouen més audiència que molts programes 
de TV tradicional.

Tot i que actualment l’audiència a Youtube és fonamentalment jove 
(<30 anys) això canviarà (només cal esperar, perquè tots ens fem 
vells). De fet, la generació del mil·lenni s’ha convertit en una bona part 
de la població. No és d’estranyar que les marques estiguin atentes a 
aquests canvis i vulguin capitalitzar aquesta audiència encara relativa-
ment barata. Què fa la teva empresa? Teniu estratègia de continguts 
vídeo? Heu sentit parlar de la creació social de productes? Etc.

Però a Youtube li queda encara un dels canvis més importants. En 
pocs anys el gran pressupost de les marques que actualment està a la 
TV no tindrà sentit per manca d’audiència. L’entrada de diners a for-
mats que avui són experimentals tindrà un impacte ara desconegut. 
Les empreses es convertiran en youtubers?

YOUTUBE,
EVOLUCIÓ I EMPRESES?

XAVIER ALABART
CEO de UpVideo.me
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PROGRAMACIÓ
| 11.30 - 12.30
EL BIG DATA DE LES TELEVISIONS DE PROXIMITAT
La monitorització del comportament de l’audiència de la TDT local 
en les emissions HbbTV.

Ponents: Jordi Gilabert (CEO de Konodrac)
i Miquel Herrada (responsable de mitjans digitals de La Xarxa).

| 13.30 h - 14.30
PRESENT I FUTUR DE LA TV CONNECTADA
Activitat organitzada en col·laboració amb el Clúster Audiovisual de 
Catalunya en el marc del programa Digital & Mèdia Fòrum.

Ponents: Geni de Vilar (cap de producte de mitjans digitals de la 
CCMA), Samuel Fabra (technical manager de Sony Visual Products 
Europe Product Engineering), Xavi Redón (product manager
de Cellnex Telecom) i Oriol Solé (CEO de Tviso).

Moderador: Quino Fernández (consultor New Media).

| 16.00 h - 17.00
DRONS AUDIOVISUALS. MARC NORMATIU I POSSIBILITATS 
PRÀCTIQUES
La legislació espanyola que regula les aplicacions dels vehicles aeris 
no tripulats per a usos audiovisuals és molt restrictiva, mentre que 
en altres països es donen més facilitats.

El MAC proposa una sessió que pot ser d’interès per a les televisions 
locals i per a les productores, tant si ja estan operant amb drons 
com si pretenen fer-ho en el futur.

En aquesta taula rodona s’analitzarà el marc normatiu nacional, ac-
tual i futur (tant la llei actual com l’esborrany del nou reial decret), 
però també les tendències reguladores internacionals: les directrius de 
l’OACI –màxima autoritat en aviació civil–, l’esborrany de la normativa 
europea i la comparativa amb altres normes de referència a Europa.

També s’exposaran casos pràctics, a càrrec d’operadors de drons 
experimentats i s’obrirà un debat final sobre el present i el futur de 
l’ús dels drons en l’àmbit audiovisual.

Ponents: Roger Franch (pilot de drons i fundador de Mediacopter
i R-Media) i Josep Gurri (pilot de drons i CEO de Dortoka Disseny).

Moderador: Aitor Martin (managing director d’iTor Martín
i expert en drons).
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GENI
DE VILAR

CAP DE PRODUCTE DIGITAL DE LA
CORPORACIÓ CATALANA DE

MITJANS AUDIOVISUALS

Llicenciada en periodisme per la UAB i màster en Disseny i desenvo-
lupament de sistemes interactius per la UPC. De crear el contingut 
va passar a dissenyar-ne l’arquitectura digital i el disseny global de 
l’experiència d’usuari. Ara defineix i executa l’estratègia de producte i 
distribució digital de TV3, Catalunya Ràdio i totes les àrees de la CCMA.

Va liderar el projecte d’unificació de tots els portals web de la CCMA 
en un nou portal unificat i va estar a l’equip fundacional del pri-
mer projecte multiplataforma de TV3, el 3XL.net. També va ser res-
ponsable de màrqueting digital de TV3, subdirectora del Centre de 
Recerca de l’Audiovisual de la CCMA i cap de conceptualització a 
Activa Multimèdia, l’empresa de R+D+i de la Corporació.

PONENTS

SAMUEL
FABRA

TECHNICAL MANAGER DE SONY VISUAL
PRODUCTS EUROPE PRODUCT

ENGINEERING

Va començar a treballar a Sony, primer com a enginyer de SW i 
arquitecte de SW al departament de R+D de Sony a Viladecavalls.

Va ser Project Leader del primer LCD TV que Sony va desenvolupar 
a Europa i del primer IDTV (receptor digital integrat) i també va 
liderar l’equip de Digital Television Technology.

Actualment és gerent de certificacions de TV digital per a França 
i Espanya i especialista en el desenvolupament i desplegament de 
l’estàndard HbbTV en els televisors de Sony.
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JOSEP
GURRI
PILOT DE
UAV - DRONS

És tècnic especialista en delineació industrial i construcció i post-
grau en direcció d’empreses a la UPF (IDEP). 

Té una trajectòria de 25 anys treballant en projectes de comunica-
ció relacionats amb l’arquitectura i l’urbanisme. Va ser professor de 
Multimèdia i imatge virtual 3D a l’Escola de Sistemes Informàtics ESI 
i professor de GIS a la Facultat de Geografia i Història de la UAB.

Actualment és el capdavant de l’empresa de comunicació digital, 
gràfica i audiovisual Dortoka Disseny, especialitzada en l’anàlisi, el 
disseny, el desenvolupament i la implementació de posicionaments 
estratègics i operacionals globals.

PONENTS

ROGER
FRANCH
PILOT DE DRONS I FUNDADOR DE
MEDIACÒPTER I R-MEDIA

Mediacòpter és una empresa dedicada a la captació d’imatges aè-
ries mitjançant plataformes dron (RPAS) amb l’objectiu de cobrir 
les necessitats de sectors com l’audiovisual, el publicitari, l’industrial, 
l’agrari o el de la construcció.

L’empresa neix de la inquietud d’aprofitar les noves tecnologies per 
fer un pas més enllà i aconseguir la captació d’imatges que fins fa 
pocs anys eren pràcticament impossibles de realitzar o que estaven 
reservades a un públic molt reduït.
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MIQUEL
HERRADA

CAP DE MITJANS DIGITALS DE
LA XARXA

Llicenciat en periodisme a la UAB, postgrau en periodisme digital a 
l’IDEC-UPF i màster en relacions internacionals a l’IBEI.

Des del 2015 és el cap de mitjans digital a La Xarxa. Amb anteriori-
tat havia estat director de Cugat.cat i redactor en diversos mitjans 
de comunicació locals i nacionals (Cugat.cat, Diari de Sant Cugat, 
Catalunya Ràdio…).

JORDI
GILABERT

CEO I FUNDADOR DE
KONODRAC

És el capdavant de Konodrac, una enginyeria de software avançat 
que ofereix solucions per a intel·ligència i seguretat de continguts 
audiovisuals, a més de desenvolupar projectes de R+D. És un expert 
en analítica operacional, tecnologies de macrodades, analítica pre-
dictiva i seguretat.

Format en electrònica digital i amb un màster en enginyeria del co-
neixement i intel·ligència artificial per la UPM de Madrid. Alguns dels 
projectes més destacats en què ha participat són entorns de gestió 
i accés a mitjans digitals, sistemes de monitorització i gestió remo-
ta vinculats al satèl·lit Hispasat, portals experimentals del projecte 
d’Internet2 a Catalunya o plataformes de transport de contingut au-
diovisual en temps real sobre xarxes basades en tecnologia IP.
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PONENTS

ORIOL
SOLÉ
CEO DE
TVISO

Llicenciat en periodisme per la UAB, és actualment el CEO de Tvi-
so, un agregador de tota l’oferta de vídeo a la carta dels principals 
videoclubs en línia i televisions a la carta. Anteriorment havia estat 
desenvolupador de projectes a Series.ly i fundador i desenvolupa-
dor de projecte i de negoci de Patatabrava.com, la xarxa social dels 
universitaris.

Abans havia estat soci de Food2u (empresa que va ser absorbida 
per Just Eat), cofundador de Tinybooks, assessor de comunicació 
a la Universitat Autònoma de Barcelona i executiu de comptes a 
Solsona Comunicación.

XAVI
REDÓN
PRODUCT MANAGER DE
CELLNEX TELECOM 

Representant de Cellnex Telecom al Steering Board de l’HbbTV, or-
ganisme d’estandardització de la televisió digital interactiva.

És enginyer de telecomunicacions per la UPC i postgrau en gestió i 
direcció de les telecomunicacions per l’ICT. Ha treballat com a ges-
tor de projectes i posteriorment com a gestor de productes a Aber-
tis Telecom primer i Cellnex Telecom després, gestionant productes 
i serveis del món audiovisual i de televisió interactiva. Ha tingut un 
paper destacat en la creació i el desenvolupament de la TDT híbrida.

© Marc Mesa
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AITOR
MARTÍN

MANAGING DIRECTOR
I EXPERT EN DRONS A

ITOR MARTÍN - UNMANNED SOLUTIONS

Enginyer aeronàutic i MBA. Com a consultor d’aviació, especialitzat 
en drons, disposa d’una àmplia experiència de més de 10 anys en el 
sector: plans estratègics, estudis tècnics, procediments operatius, 
estudis de seguretat, manuals d’operador, infraestructures, etc.

Assessoria tècnica i de negoci en projectes amb vehicles aeris no 
tripulats (UAV/RPAS/Drons), incloent estudis de mercat, aplicacions 
presents i futures, certificacions d’operadors, marc normatiu, forma-
ció de pilots i enginyers, peritatge judicial de drons.

QUINO
FERNÁNDEZ

CONSULTOR
NEW MEDIA

Consultor i emprenedor en el sector de la comunicació digital. Ha 
estat director de tecnologia d’Apple España i fundador de Briefing 
i QSystems, empreses pioneres d’internet a Espanya. Posteriorment 
va fundar l’agència de publicitat Quin Team (avui Won), que va diri-
gir durant alguns anys.

Actualment és professor de nous mitjans a Blanquerna i la Salle, 
mentor en acceleradores com Conector o Founder Institute i soci 
de diverses empreses emergents (startups), en algunes de les quals 
col·labora en l’àrea de desenvolupament de negoci.

MODERADORS
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Fa una dècada, el gran repte de les televisions locals era fer el pas 
de la televisió analògica a la digital, un repte que no només va ser 
tecnològic, sinó també de replantejament de la mateixa oferta tele-
visiva provocada pel nou mapa de la TDT local. El que s’intuïa llavors 
ara és una realitat en permanent (r)evolució de llenguatges i for-
mats. Els reptes del món televisiu són molts, i afecten tant els grans 
canals nacionals com la televisió més modesta. La competència per 
l’atenció del públic és cada cop més aferrissada (OTT…) i els mitjans 
locals han de passar amb nota la seva evolució de canal televisiu a 
televisió social, multipantalla i mitjà transmèdia per mantenir el seu 
paper de mitjans de referència al seu territori.

Si en el seu dia el pas a la TDT va ser un element catalitzador per 
crear sinergies entre les televisions locals, ara el futur de la televisió 
exigeix repensar les actuals fórmules de relació entre els diferents 
agents que hi intervenen, i que són molts i diversos. Plantejar un 
model que els consideri tots com a integrants d’un mateix ecosiste-
ma comunicatiu, que no cal protegir sinó enfortir en un nou escena-
ri decididament col·laboratiu entre tots, i no només competitiu. En 
aquest ecosistema, les televisions locals no haurien de ser relegades 
a un paper ni residual ni merament complementari –seria un greu 
error– sinó que cal donar-los suport decididament, i valorar encara 
més els continguts de proximitat que generen, per garantir la seva 
sostenibilitat i la del conjunt del nostre sistema nacional de comu-
nicació.

La mateixa evolució del MAC ja és una mostra molt valuosa de com 
cal repensar el nostre ecosistema comunicatiu, veient la diversitat 
d’organismes i entitats implicats en dues fórmules col·laboratives 
d’èxit: els Premis MAC i el Concurs de Guió de Projectes Transmèdia.

REPENSAR LES TELEVISIONS
CATALANES COM UN ECOSISTEMA
COMUNICATIU

DANIEL CONDEMINAS
Consultor en comunicació
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| 11.00 - 14.30 | SALA 1
DEMOS VIDEOJOCS
Demostracions dels videojocs de realitat virtual Final Kick VR (com-
petició de penals de futbol) i Perfect Angle ZEN (puzles basats en 
il·lusions òptiques), amb ulleres 3D.

Coordinació: Ivanovich Games.

| 11.00 - 12.00 | SALA 3
VIURE JUGANT, UN NEGOCI SERIÓS
Una anàlisi del sector dels videojocs des del punt de vista econòmic 
i empresarial.

Ponents: David Garcia (CEO i game designer de Pixel Cream),
Ramón Nafria (CEO de A Crowd of Monsters) i Daniel Navarro 
(soci fundador de l’empresa Dolores Entertainment).

Moderadora: Fina Jerez (professora de batxillerat
i cicles formatius de l’Escola Pia de Granollers).

| 12.00 - 13.00 | SALA 2
TROBADA DE CAPS D’INFORMATIUS I ESPORTS DE LA XARXA 
PER OPTIMITZAR EL SISTEMA D’INTERCANVI DE CONTINGUTS.*

Coordinadores: Núria de José (responsable de coordinació de
La Xarxa) i Anna Muñoz (responsable de redacció de La Xarxa).

| 13.00 - 13.30 | SALA 4
OBSERVATORI PERMANENT D’ARXIUS I TELEVISIONS LOCALS
Presentació de la tasca del grup de treball de la Comissió Nacional 
d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD). L’objectiu del grup 
és elaborar propostes d’avaluació i accés de documents audiovi-
suals generats per les televisions.

Ponents: Adela Pujolà (responsable de documentació de La Xarxa) 
i Pau Saavedra (tècnic d’arxius del Centre de Recerca i Difusió
de la Imatge - Ajuntament de Girona).

| 13.30 - 14.00 | SALA 4
OFERTA DE CONTINGUTS D’ESTIU DE LA XARXA
PER ALS MITJANS LOCALS
Presentació de l’oferta de continguts d’estiu de La Xarxa i avanç de 
la nova temporada.

Ponent: Enric Rimbau (cap de continguts de La Xarxa).

PROGRAMACIÓ

* Sessió a porta tancada, limitada al personal de La Xarxa i a les entitats adherides.
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| 13.30 - 14.30 | SALA 2
PERSPECTIVA BTV, LÍNIES ESTRATÈGIQUES
DELS PROPERS ANYS
Aquesta sessió constarà de les següents intervencions:

Estratègies de participació
Ponent: Rosa Alba Roig (directora d’estratègia
i participació de BTV).

Presentació del BTVDataLab
Ponent: Concha Catalán (coordinadora del BTVDataLab).

Presentació del BTV Medialab
Ponents: Lau Delgado (coordinador del BTV Medialab).

| 14.00 - 14.30 | SALA 4
CONVENI DE COL·LABORACIÓ LA XARXA - BANC DE SANG
I TEIXITS
Presentació de l’acord de col·laboració entre La Xarxa i el Banc de 
Sang i Teixits.

Amb la presència d’Enric Argelagués (director gerent del Banc
de Sang i Teixits) i Francesc Pena (conseller delegat de La Xarxa).

| 16.00 - 17.00 | SALA 4
MARIDATGE DE TV i TRANSMÈDIA. ELS NOUS FORMATS
Una exploració de les innovadores relacions entre la televisió i les 
xarxes socials. En aquesta sessió descobrirem diferents formats que 
amplien el seu cercle de continguts per integrar l’usuari natiu del 
món digital.

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

| 17.00 - 18.00 | SALA 4
QUARTA EDICIÓ DEL CONCURS DE GUIÓ DE PROJECTES 
TRANSMÈDIA
Presentació de la nova convocatòria.

Ponents: Marçal Cebrián (president de Guionistes Associats de 
Catalunya) i Daniel Resnich (coordinador dels Premis Transmèdia).

PROGRAMACIÓ
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PONENTS

CONCHA
CATALÁN

COORDINADORA DEL
BTV DATALAB

Coordina el BTV Datalab, l’equip de periodisme de dades i investi-
gació de Barcelona Televisió. El BTV Datalab cerca dades, les neteja 
i les analitza per crear continguts d’interès periodístic.

Llicenciada en periodisme (UPF) i en filologia anglesa (UB).

S’inicia en el periodisme a Ràdio Nacional i La Vanguardia. Treballa 
a l’equip d’investigació a la revista El Temps. El 2013 engega amb 
Martin Virtel Govern obert (opengov.cat), un projecte independent 
activista per l’accés a la informació i la transparència del Govern 
català, que elabora visualitzacions dels departaments i crea el sis-
mògraf de la Generalitat. 

ROSA
ALBA ROIG

DIRECTORA D’ESTRATÈGIA
I PARTICIPACIÓ DE BTV

És directora d’estratègia i participació de BTV, on té com a missió 
guiar la transició del model actual cap a un de transmèdia que supe-
ri la distribució lineal de continguts.

Prové de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, on des de 
2011 era responsable de participació i xarxes socials. Vinculada a 
TV3, també ha estat redactora d’esports, cap de redacció d’esports 
i coordinadora de continguts multiplataforma. Va formar part dels 
equips multidisciplinaris responsables de la posada en marxa del ca-
nal 3/24, i ha estat membre del comitè per a la diversitat i del comitè 
d’innovació de la CCMA.
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MARÇAL
CEBRIÁN
PRESIDENT DE
GUIONISTES ASSOCIATS DE CATALUNYA 
(GAC)

Guionista, professor 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 documentals estrenats a cinema i tele-
visió. 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 està desenvolu-
pant dos llargmetratges de ficció.

PONENTS

NÚRIA
DE JOSÉ
RESPONSABLE DE COORDINACIÓ DE
LA XARXA

Llicenciada en Periodisme per la UAB. És membre de la Junta de 
Govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya i del consell editorial 
de la revista Capçalera.

Va ser directora de Continguts de COMRàdio, empresa a la qual es 
va incorporar com a coordinadora de Programes l’any 2007. Fins lla-
vors era directora de Ràdio Premià de Mar. Va començar a exercir el 
periodisme en els serveis d’esports de Televisió de Mataró i del diari 
Crònica de Mataró, entre d’altres col·laboracions en mitjans locals de 
la comarca del Maresme.
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LAU
DELGADO

PRODUCTOR, CONSULTOR
I FORMADOR

Coordinador del BTV Medialab i subdirector de la segona temporada 
del programa Arts i oficis (Canal 33).

Ha produït i dirigit documentals i programes de televisió per a TVE, 
TVC, ETB, TPA i XTVL.

Ha estat coordinador del Centre d’Investigació i Distribució Audiovi-
sual de Granollers (CIDAG), cap de continguts del Mercat Audiovisual 
de Catalunya (MAC), director del departament audiovisual de Focus, 
creador del projecte de nous formats televisius DO, director del de-
partament de nous formats de la XTVL i consultor del Centre de Des-
envolupament Audiovisual (CDA) i de Laboral, Ciudad de la Cultura, a 
Gijón (Astúries).

PGCert en media psychology per la Saldford University (Regne Unit), 
ha cursat el màster en televisió interactiva per la UPC i és postgraduat 
en projectes de cooperació cultural internacional per la UB i llicenciat 
en humanitats a la UPF.

És professor associat del grau en comunicació audiovisual a la UPF i 
del postgrau en continguts de marca i narrativa transmèdia a Inesdi, 
Digital Business School.

Actualment escriu a Innovación Audiovisual.
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PONENTS

DAVID
GARCIA
CEO I GAME DESIGNER DE
PIXEL CREAM

ANNA
MUÑOZ
RESPONSABLE DE REDACCIÓ DE
LA XARXA

Es va graduar en administració d’empreses i gestió de la innovació i 
es va formar en creació i gestió de projectes d’emprenedoria. També 
va treballar com a consultor d’empreses i màrqueting i en gestories, 
però aviat es va adonar que aquesta no era la seva passió.

Durant els darrers quatre anys s’ha anat especialitzant de manera for-
ça autodidàctica en el disseny de videojocs, alhora que desenvolupa-
va diferents títols per a l’empresa que va fundar el 2012, Pixel Cream.

Actualment està treballant en Way of Redemption, videojoc merei-
xedor del premi a Millor Joc de 2015 i nominacions a Millor Art i 
Millor Idea Innovadora, atorgats per PlayStation España.

La seva carrera periodística ha estat sempre vinculada a la informa-
ció de proximitat. En l’actualitat és la responsable de Redacció, Pro-
ducció i Guió a La Xarxa. Anteriorment, també a La Xarxa, va dirigir 
el programa radiofònic La Tarda.

Ha estat directora d’Onda Rambla Tarragona/Terres de l’Ebre, Rà-
dio Igualada, Onda Rambla Catalunya central i Cadena Cope Anoia, 
entre altres. Ha estat cap d’Imatge i Comunicació a l’Ajuntament 
d’Igualada i cap de Protocol en el mateix ajuntament.
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RAMON
NAFRIA

CEO DE
A CROWD OF MONSTERS

Informàtic de sistemes de formació, signa articles en diverses pu-
blicacions des de 1999 (Onez, Ociojoven, Anaitgames, Videoshock 
i Vandal).

El 2003 va començar a dissenyar videojocs, amb títols com ara Ner-
laska, Gameloft, Digital Legends, The Netwizzy Company, Enjoy Up, 
Blit Software, Abylight, U Play, A Crowd of Monsters…

A més, ha impartit classes i ha contribuït a crear i a desenvolupar el 
teixit d’associacions en l’àmbit estatal.

DANIEL
NAVARRO

SOCI FUNDADOR DE
DOLORES ENTERTAINMENT

Enginyer informàtic de formació, des de fa nou anys està treballant 
professionalment en el sector dels videojocs.

El 2010 va fundar l’empresa Dolores Entertainment, dedicada a 
aquest àmbit i orientada als telèfons intel·ligents, consoles i PC.

És proveïdor de Televisió de Catalunya, Mediaset España o Mango, 
entre altres firmes.
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DANIEL
RESNICH
DOCENT, GUIONISTA I PRODUCTOR DE
CONTINGUTS TRANSMÈDIA

Docent en diferents institucions relacionades amb el sector audio-
visual (UAB, Estudio de Cine, INESDI, El Plató de Cinema, Filmoteca 
de Catalunya).

Soci fundador de Goodmoment.es, es dedica a la creació i el des-
envolupament de projectes audiovisuals transmèdia 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 possibi-
litats que s’obren en el camp social, l’educació i l’entreteniment. És 
vocal de Guionistes Associats de Catalunya (GAC), on coordina el 
Concurs de Guió de Projectes Transmèdia GAC-MAC.

PONENTS

ADELA
PUJOLÀ
RESPONSABLE DE DOCUMENTACIÓ DE
LA XARXA DE COMUNICACIÓ LOCAL

Llicenciada en història de l’art per la Universitat Autònoma de Bar-
celona i en documentació per la Universitat Oberta de Catalunya.

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

Ha treballat com a documentalista a Mediapark, al Fòrum de les Cul-
tures i des de gener del 2005 treballa com a responsable de docu-
mentació de La Xarxa de Comunicació Local.
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ENRIC
RIMBAU

CAP DE CONTINGUTS DE
LA XARXA

Com a periodista, ha desenvolupat part de la seva carrera al setma-
nari d’informació general El Temps. En aquest mitjà es va responsa-
bilitzar de diverses funcions i en va ser director els anys 2009-2010. 
Després d’aquesta etapa va col·laborar en l’àmbit digital a Tirabol 
Produccions.

El 2012 s’incorporà a l’equip de comunicació de l’Ajuntament de Bar-
celona, com a responsable de continguts del Pla global de comuni-
cació.

PAU SAAVEDRA
TÈCNIC D’ARXIUS DEL CENTRE DE RE-

CERCA I DIFUSIÓ DE LA IMATGE DE 
L’AJUNTAMENT DE GIRONA

Llicenciat en història de l’art per la Universitat de Girona i llicenciat 
en documentació per la Universitat Oberta de Catalunya.

Des de l’any 2001 treballa com a tècnic d’arxius al Centre de Recerca 
i Difusió de la Imatge (CRDI) de l’Ajuntament de Girona, especialit-
zat en documents audiovisuals.

Entre 2001 i 2007 va ser responsable de l’arxiu de Televisió de Giro-
na. Ha impartit cursos sobre arxius audiovisuals i és autor de diver-
sos articles i del llibre Los documentos audiovisuals. Qué son y cómo 
se tratan (Gijón, 2011).
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FINA JEREZ
PROFESSORA DE BATXILLERAT
I CICLES FORMATIUS A
L’ESCOLA PIA DE GRANOLLERS

Llicenciada i doctorada en cIències actuarials i comptabilitat per la 
Universitat de Barcelona i llicenciada en ciències empresarials per la 
Universitat Pompeu Fabra.

Està especialitzada en matemàtiques financeres (mètodes estadís-
tics, mètodes dinàmics, actualització, capitalització…).

La seva trajectòria professional inclou tasques d’economia i orga-
nització d’empreses en les àrees de recursos humans, comptabilitat 
de costos, màrqueting, comptabilitat financera i anàlisi de balanços.

MODERADORS
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Granollers, tradicionalment ciutat del comerç i la indústria, també 
obre les portes cap a un model de ciutat del coneixement. La impli-
cació creixent de les administracions locals amb altres actors, com 
ara les universitats, obre oportunitats que en el cas de Granollers 
s’il·lustren en el desenvolupament de la UGranollers, el primer exem-
ple de moltes altres iniciatives que anirem albirant aquests propers 
anys en el disseny, els continguts i l’activitat diària de Roca Umbert 
i de Can Muntanyola.

Més enllà, hi ha també la confluència d’aquests actors amb la so-
cietat civil, els nous emprenedors de projectes, i les empreses, que 
en conjunt són agents clau per a la creació i retenció del talent a la 
ciutat. Sabem que té un gran valor apostar pel coneixement i la in-
vestigació, però també té tant o més valor apostar per l’ús d’aquest 
coneixement i que assoleixi un impacte efectiu en el territori.

En aquest sentit, l’estratègia de la ciutat en els darrers temps fo-
mentant la formació professional dual es complementa amb la nova 
estratègia universitària, les pràctiques en empreses, l’esperit empre-
nedor, l’intercanvi d’informació i experiències, i el desenvolupament 
d’activitats que creïn valor afegit a la ciutat. Quan parlem de conei-
xement parlem de cultura, i l’aposta de la ciutat per la cultura au-
diovisual combina l’ànim d’emprendre projectes de l’Administració 
local, amb el sector educatiu, amb l’emprenedor privat, i amb les 
iniciatives de la societat civil del sector audiovisual.

D’aquesta manera, impacten en la cultura i en el model de ciutat, 
i els podem observar en els projectes personals i professionals, en 
les persones que ensenyen, les persones que estudien, les perso-
nes que investiguen, les persones que emprenen o les persones 
que programen, en definitiva, en una ciutat en moviment també en 
l’àmbit audiovisual.

GRANOLLERS,
CIUTAT DEL CONEIXEMENT

JOAN BELLAVISTA
Professor de la Universitat de Barcelona
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| 11.00 - 11.20 | VSN
COM REDEFINIR LES INVERSIONS EN BROADCAST IT
PER REDUIR-NE ELS COSTOS
Cada cop és més necessari repensar i reimaginar com s’articula el 
negoci del broadcast, i particularment la part IT. Les grans inver-
sions en sistemes d’arxius, equipaments d’infraestructura pròpia i 
projectes costosos van deixant pas a noves formes de treballar que 
garanteixen costos fixos mensuals o anuals, en models Opex, SaaS, 
basats en noves tecnologies Cloud o IP, que garanteixen que els pro-
cessos crítics de qualsevol TV estaran coberts en tot moment i per 
a qualsevol dels seus elements. Repensa amb nosaltres en aquesta 
sessió com reduir les inversions en continuïtat, sistemes de notícies 
i arxiu en aquest nou context.

| 11.25 - 11.45 | LAVINIA
SOCIAL WALL
Un sistema d’entrada, moderació i reproducció a temps real de pu-
blicació d’audiències a les xarxes socials. Pot ser inserit en qualsevol 
tipus de pantalla, i moderat des de qualsevol punt del planeta. Ela-
bora també estadístiques dels temes de més interès i un sistema de 
localització de líders d’opinió.

| 11.50 - 12.10 h. | DFLY VISION
CABLE CAM
Demostració de com funciona el cable cam, un sistema que permet 
obtenir tràvelings espectaculars, tant en interiors com en exteriors. 
Els assistents podran veure com s’opera, mentre l’equip de DFLY 
Vision comenta detalls sobre les característiques del sistema i com 
realitzar una instal·lació segura. També es parlarà sobre les seves 
aplicacions i les possibilitats que ofereix.

| 12.15 - 12.35 h. | A VISTA DE DRONE
ELS DRONS: VULL INTRODUIRLOS EN EL MEU ÀMBIT
PROFESSIONAL O LÚDIC. QUÈ HAIG DE FER?
Les millores tecnològiques, i sobretot l’abaratiment dels compo-
nents, ens han permès introduir els drons dins les nostres profes-
sions i incorporar un munt de noves possibilitats.

Segons la Comissió Europea, el volum de negoci que generarà el mer-
cat dels drons serà de 15.000 milions d’euros anuals dintre de la Unió 
Europea, i suposarà la creació de 250.000 llocs de treball fins al 2050.

Tenim una normativa provisional, que entre altres aspectes, ens in-
dica quin es el camí a seguir per utilitzar aquestes aeronaus en el 
nostre àmbit professional.

SPEECH CORNER
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Parlarem de com habilitar-nos com a pilot i com a operadora de 
drons i, per descomptat, no deixarem de banda el vessant lúdic 
d’aquests aparells.

| 12.40 - 13.00 | DISEFOTO
NOVETATS PER A FOTOGRAFIA, CINEMA I VÍDEO
Es presentaran alguns dels productes de les marques representa-
des, com ara trípodes, sliders, el revolucionari Digital Director i els 
filtres MPTV i els objectius de cine i vídeo d’Schneider.

| 13.05 - 13.25 | ENACAST
DEL RES AL TOT A INTERNET PER A UNA RÀDIO EN 20 MINUTS
Com crear un canal de reproducció en temps real, una web, un canal 
de podcast automàtic i unes aplicacions mòbil en 20 minuts.

| 13.30 - 13.50 | NOV25STUDIO
PRODUCCIÓ DE CONTINGUTS INTERACTIUS
Volem presentar-vos la nostra feina en continguts interactius. Per-
meten a l’espectador convertir-se en actor protagonista de la seva 
història i, alhora, li ofereixen la possibilitat d’escollir un punt de vista 
propi que li permetrà crear una narrativa personalitzada.

Us explicarem com enfoquem la producció i la postproducció 
d’aquest tipus de continguts per tal de captar l’atenció del públic i 
per arribar a establir-hi un vincle més sòlid.

| 13.55 - 14.15 | CASANOVA FOTO
TOT PER A LA GRAVACIÓ DE VÍDEO PROFESSIONAL
Presentació de diferents equips de captura/gravació de vídeo 
professional, accessoris, i òptiques de les marques Sony, Canon, 
Panasonic, Atomos i Zeiss.

| 16.00 - 16.30 | FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME
LA FORMACIÓ DELS PROFESSIONALS QUE
HAN DE FER TELEVISIÓ

Sessió a càrrec de Tinet Rubira
(Periodista, realitzador i director de Gestmusic Endemol).

SPEECH CORNER
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| 16.35 - 17.15 | FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME
PRESENTACIÓ DELS MÀSTERS I POSTGRAUS EN MITJANS
AUDIOVISUALS I COMUNICACIÓ AL TECNOCAMPUS

| 16.35 - 16.45
Màster en producció executiva de ficció per a televisió.
A càrrec d’Àlex Bas.

| 16.45 - 16.55
Màster en postproducció audiovisual.
A càrrec de Rafael Suárez.

| 16.55 - 17.05
Postgrau en guió i direcció d’actors.
A càrrec d’Ariadna Vázquez.

| 17.05 - 17.15
Postgrau en projectes transmèdia.
A càrrec de Maddalena Fedele.

| 17.20 - 17.35 | UNIVERSITAT DE VIC
LIVE CREATIVITY, EMPRENEDORIA, INNOVACIÓ I CREATIVITAT
En aquesta sessió es ressaltarà el nou model metodològic que la 
UVic-UCC, amb seu a Granollers (UGranollers), està impulsant a par-
tir del concepte live creativity: emprenedoria, innovació i creativitat 
es posen al centre de l’aprenentatge per buscar una millor adapta-
ció a les necessitats d’un mercat exigent i necessitat de talent.

Classes amb només 30 minuts d’exposició magistral, treball en grup 
en aules disruptives, cooperació entre estudiants… són alguns dels 
eixos de treball. Un model metodològic que serveix per treballar 
valors transversals, també en l’audiovisual i per a totes les empreses 
vinculades a aquest sector.

| 17.40 - 18.00 | ESCOLA MUNICIPAL D’ART 
I DISSENY DE LA GARRIGA
CLIPS MAPS
Muntatge de mapping en petits clips projectats des d’una tauleta, 
amb elements gràfics estàtics i animats.

Activitat realitzada pels alumnes del cicle superior de Gràfica inte-
ractiva.
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TINET
RUBIRA
DIRECTOR DE
GESTMUSIC,
ENDEMOL SHINE GROUP

Periodista, director i creador de programes de televisió. Va iniciar la 
seva trajectòria professional a Radio Nacional d’Espanya, i el 1989 va 
debutar com a presentador al programa Plàstic de TVE.

Des de 2011 dirigeix la productora Gestmusic, on ha estat director i 
guionista de molts programes (Hotel Glam, La granja de los famo-
sos, Operación triunfo) i creador i director del format de televisió 
més venut en la història d’Espanya: Tu cara me suena.

PONENTS
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TECNO MAC
| 09.00 - 18.00 | FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME

10.30 - 11.15
Videoprojecció interactiva amb fruites.
A càrrec de Ricard Haro.

11.15 - 12.15
Presentació de Tecnoarcade. Projecte col·laboratiu d’estudiants 
sobre la construcció i disseny d’una màquina Arcade.

12.15 - 13.30 
Lightpainting i sincronització musical d’Elwires.
A càrrec de Sophie Glesius i Luca Saavedra.

13.30 - 14.30
Stop motions amb videoprojeccions
d’escenari.
A càrrec d’Alba Trench.

16.00 - 17.00
Animació videoprojectada.
A càrrec de Sara Planells.

Enguany aquest espai de Fira MAC està dinamitzat per un equip 
d’Xnergic, un projecte de Tecnocampus que pretén despertar voca-
cions tecnològiques en els joves entre 13 i 18 anys, en un moment en 
què han d’orientar el seu futur acadèmic i professional.

El seu objectiu és donar a conèixer, de manera pràctica i vivencial, 
les possibilitats que ofereix la tecnologia i transmetre’ls la passió 
per programar o desenvolupar tecnologia.

Aquest àmbit inclourà diferents centres d’interès. Es mostraran pro-
jectes realitzats pels estudiants que vinculen el món de la robòtica i 
l’audiovisual. Es faran demostracions de com escanejar i reproduir ob-
jectes amb impressió 3D. L’aplicació pràctica serà la construcció d’eines 
aplicades a l’audiovisual a baix cost, gràcies a l’ús d’impressores 3D.

L’espai també inclourà una cambra fosca on es mostraran projectes 
audiovisuals interactius.

www.xnergic.org
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EMPRESES

©

Som una empresa de lloguer de material audiovisual especialitzada 
en el món del broadcast amb més de 15 anys d’experiència.

Oferim des de càmeres i accessoris per a una producció ENG fins 
a bastidors (racks) de realització en directe multicàmera per a tot 
tipus d’esdeveniments i programes de televisió.

Proporcionem una resposta personalitzada per a cada client, i ofe-
rim assessorament tècnic per a tot tipus de producció audiovisual.

Empresa jove i dinàmica al servei del professional, amb una dilatada 
experiència en el camp del so i les noves tecnologies. 

Aportem solucions als problemes d’àudio i comunicació: importació 
i distribució de material de so i vídeo professional. Servei ràpid i per-
sonalitzat i projectes clau en mà.

93 363 28 66
info@16nou.com
www.16nou.com

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

16 NOU
SERVEIS AUDIOVISUALS

ESPAI EXPOSITIU 11

AUDIOTECNOLOGIAS
ESPAI EXPOSITIU 3
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Empresa dedicada al desenvolupament de projectes d’enginyeria, 
amb una línia de treball diferenciada i dedicada exclusivament a 
l’estudi del disseny, muntatge i desenvolupament de prototips RPA, 
així com a treballs de captura i postproducció d’imatge amb tecno-
logia RPA/UAV/dron.

Actualment participa en un projecte d’innovació per al desenvo-
lupament de nous usos de la tecnologia dron en administracions 
públiques, amb una estreta col·laboració i supervisió del Centre 
d’Innovació del Transport (CENIT) i la UPC.

Empresa dedicada al lloguer de material audiovisual amb una àm-
plia oferta d’equips i les millors tarifes del mercat.

Ofereixen reserva en línia directament a través de la web, atenció 
personalitzada els set dies de la setmana i transport gratuït a Barce-
lona i altres poblacions properes.

info@avistadedrone.es
www.avistadedrone.es

93 435 64 89
www.avisualpro.es
info@avisualpro.es

A VISTA DE DRONE

AVISUAL PRO
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Productora de contingut audiovisual amb actitud des de 1173.

En un entorn digital, constantment canviant, aporta innovació en el 
llenguatge, els canals, els mitjans, els formats, el to i els moments de 
consum.

Besnéts del Comte Estruc no només produeix contingut audiovi-
sual, sinó que pensa com explicar i transmetre un missatge d’acord 
amb els objectius d’empresa. En definitiva, fa, sobretot, estratègia 
audiovisual.

Aquest estudi de gravació compta amb una infraestructura de quali-
tat dedicada al món de la producció musical i postproducció.

93 667 05 38
info@besnets.com

@besnets
www.besnets.com

93 737 01 44
contacta@casafontstudio.com

www.casafontstudio.com

BESNÉTS
DEL COMTE ESTRUC

CASAFONT RECORDS

EMPRESES
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Serveis especialitzats d’assessorament tècnic en assegurances per a 
productores i empreses audiovisuals, assegurances de responsabili-
tat civil, rodatges, accidents, pimes, autos, vida, llar, etc.

Empresa dedicada al món de la imatge des de 1972. Amb establi-
ments a Barcelona i Madrid, ofereix tota la gamma de productes de 
fotografia i vídeo per a totes les necessitats, interessos i nivells, tant 
pel professional com per l’aficionat o el col·leccionista.

A més, compten amb serveis de valor afegit, com ara formació, fi-
nançament, assegurança d’equips, servei tècnic, lloguer, laboratori, 
venda de material de segona mà i l’assessorament més professional.

Al seu web, bloc i xarxes socials es pot trobar informació tècnica i 
consells i tutorials sobre fotografia i vídeo.

vicky.prenafeta@agentes.catalanaoccidente.com 
www.catalanaoccidente.com

902 100 405
info@casanovafoto.com
www.casanovafoto.com

CATALANA OCCIDENT 
ASSEGURANCES

CASANOVA FOTO
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EMPRESES

Som una productora dedicada a la realització multicàmera per a 
projecció en pantalles, enregistrament, retransmissió i reproducció 
en temps real.

Disposem d’equips portàtils i bastidors amb entrades de fins a 8 
càmeres 4K amb connectivitat 6G-SDI, enregistrament en ProRes, 
DNxHD i MP4.

A més, oferim la possibilitat de videocomposició, entrada de pre-
sentacions i retolació i interacció de xarxes socials en viu mitjançant 
l’entrada en directe de missatges a través de xarxes socials (Face-
book, Twitter o Instagram). Servei de retransmissió via streaming 
amb connectivitat 4G, amb plataforma pròpia i Youtube.

A més, enregistrament i edició, autoria DVD-BluRay, laboratori i llo-
guer de material de vídeo i disseny web.

93 188 40 16
info@claraboia.coop

@claraboiacoop | instagram.com/claraboiacoop
www.claraboia.coop

CLARABOIA,
LA COOPERATIVA DEL VÍDEO

Establerts des de 2012 i amb seu a Barcelona, realitzen serveis amb 
tecnologia dron i amb altres eines d’última generació, que els per-
meten obtenir imatges espectaculars, aèries o terrestres.

Ofereixen servei de lloguer de drons per a diferents aplicacions, 
gimbals terrestres, cable cam, etc. amb operaris especialitzats.

93 013 94 51 / 627 529 240

info@dflyvision.com
www.dflyvision.com

DFLY VISION
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Importadors de material per a fotografia, cine i vídeo de les marques 
Manfrotto, Avenger, Schneider i altres.

Empresa de serveis audiovisuals creada el 1985, especialitzada en el 
muntatge i l’assistència tècnica audiovisual: projecció, videomosaic, 
pantalles LED, interactius, realització HD en directe, so, il·luminació, etc.

També ofereix el subministrament i el lloguer d’equips audiovisuals 
amb un estoc de més de 2.000 referències i la producció i realitza-
ció de continguts, edició, postproducció d’àudio i vídeo, mapatges 
i efectes gràfics 3D.

S’encarreguen de la producció, la realització, la integració i el control 
domòtic d’espais expositius com ara museus, exposicions i altres 
instal·lacions fixes per a tot tipus d’esdeveniments nacionals i inter-
nacionals, amb solvència tècnica assegurada en convencions, con-
gressos, juntes d’accionistes, presentacions, campanyes comercials, 
fires, etc.

Des de la seva creació, Eikonos incorpora constantment noves tec-
nologies audiovisuals i multimèdia, per oferir solucions avançades 
que s’anticipin a les necessitats dels seus clients. Sens dubte, la clau 
de l’èxit és l’equip humà, un grup de professionals apassionats per 
la imatge, en formació constant, que ofereixen sensibilitat i precisió 
en tots els seus treballs.

93 750 72 05
disefoto@disefoto.es
www.disefoto.es

93 439 73 05
eikonos@eikonos.com

@eikonos_sa.
www.eikonos.com

DISEFOTO
ESPAI EXPOSITIU 8

EIKONOS
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EMPRESES

Proveïdors de software i serveis d’Internet per a emissores de ràdio: 
reproducció en temps real, podcast automàtic, web i aplicacions 
mòbil (Android i iOS).

92 187 63 45 / 647 836 322
ena@enantena.net
www.enacast.com

ENACAST
ESPAI EXPOSITIU 4

Roca Umbert és una antiga fàbrica tèxtil reconvertida en centre de 
producció artística i cultural.

El complex inclou el Centre Audiovisual, que properament acollirà 
un Hotel d’Empreses de més de 800 m2, on acollirà projectes vincu-
lats al sector audiovisual, 2.0 i multimèdia.

L’equipament inclourà diferents espais de residències i coworking 
per a emprenedors i startups, amb tots els serveis (climatització, 
neteja diària, consergeria, atenció telefònica i subministre integral 
de fibra òptica simètrica).

Disposeu de tota la informació a l’espai expositiu 5 de Fira MAC.

93 861 49 41 | @rocaumbertfa
hotelempreses@rocaumbert.cat

www.rocaumbert.cat

HOTEL D’EMPRESES DEL
CENTRE AUDIOVISUAL

ESPAI EXPOSITIU 5
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Grup de Comunicació Audiovisual líder en mobilitat i nous mitjans. 
Continguts i serveis multiplataforma.

Empresa amb seu a Sant Cugat del Vallès, que des de 2010 es dedica 
a la creació, publicació i promoció de videojocs per a diverses plata-
formes, amb un enfocament especial per a l’iPhone, iPad i iPod Touch.

Entre les seves creacions de més èxit hi ha títols com ara Final Kick, 
Letris, Where’s my geek o MiniDrivers.

Els dos videojocs de realitat virtual que presentaran en el marc del 
MAC són:

Final Kick VR
Gaudeix de la tensió dels penals com si juguessis una final de futbol 
competint contra els millors equips, fent els gols i les aturades més 
espectaculars.
www.finalkick.me

Perfect Angle ZEN
Desafia la teva ment amb puzles basats en il·lusions òptiques. Troba 
l’angle perfecte fent girar la càmera fins a ordenar el caos.
www.perfectangle.net

93 272 34 10 | comunicación@lavinia.tc
www.facebook.com/LaviniaGrupo

@laviniagroup | www.linkedin.com/company/lavinia
www.lavinia.tc

www.facebook.com/IvanovichGames
twitter.com/ivanovichgames
www.ivanovichgames.com

LAVINIA
ESPAI EXPOSITIU 2

IVANOVICH GAMES
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EMPRESES

Empresa amb seu a Barcelona, especialitzada en el lloguer lliure 
de microfonia i equips audiovisuals de primer nivell per al món de 
l’espectacle, broadcast, cinema i so professional.

Aquestes són algunes de les característiques, les raons de ser i els 
compromisos que defineixen Lloguer Audiovisual:

- Els equips són primeres marques d’última generació, sempre revi-
sats, nets i en perfectes garanties de funcionament.

- La modalitat és de lloguer lliure, és a dir, lloguer de material sense 
operador i sense marcar els equips.

- Escolta de les necessitats de cada projecte amb la finalitat d’oferir 
assessorament tècnic, logístic i d’optimització de recursos.

El resum d’aquests compromisos es tradueix en una vocació de ser-
vei com a principal actiu de l’empresa. Sense aquesta vocació, res 
no té sentit.

93 015 32 32

info@llogueraudiovisual.cat 
www.llogueraudiovisual.cat

LLOGUER AUDIOVISUAL
ESPAI EXPOSITIU 10

Volem amb multicòpters teledirigits amb càmeres instal·lades que 
enregistren imatges aèries. Retransmissions en directe des dels 
drons en espais interiors i exteriors.

93 861 49 41 | Roger Franch Bayés
info@mediacopter.cat

@mediacopter_cat
www.mediacopter.cat

MEDIACÒPTER
ESPAI EXPOSITIU 9
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És un equip de fotògrafs professionals independents especialitzats 
en fotografia 360º, visites virtuals, realitat virtual, realitat augmen-
tada i fotografia convencional. El seu treball comprèn tot el procés 
creatiu, des de la creació del contingut visual fins a l’edició, el mun-
tatge i la postproducció. D’aquesta manera, ofereixen un producte 
ajustat a les necessitats del client, amb acabats d’alta qualitat i a 
punt per a ser utilitzat.

Els principals valors són:

- Qualitat: són fotògrafs professionals, amb molta experiència
i formació.

- Innovació: estan al dia de les últimes tendències i avenços
tecnològics del sector per a poder oferir als clients el millor
de l’actualitat.

-Ètica professional: s’ajusten a les necessitats del client
amb rigor professional, una actitud honesta i transparent,
i estableixen un lligam amb ell per respondre adequadament
als imprevistos que puguin sorgir.

-Valors socials i culturals: tenen en compte la població passiva
i donen molta importància a la cultura i a la història d’un país.

669 026 344
info@merops360.com
www.merops360.com

MEROPS 360º
FOTOGRAFIA 360 I VISITES VIRTUALS
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EMPRESES

Music Library & SFX va iniciar les seves activitats fa més de 13 anys. 
Quatre socis van aportar la seva experiència professional a un pro-
jecte que no ha deixat de créixer i evolucionar.

La subedició en exclusiva per a Espanya del gran catàleg musical 
Audio Network va completar la seva oferta inicial d’efectes de so. 
Posteriorment va començar a oferir serveis de valor afegit a través 
d’una plataforma de productes i serveis per a la producció audiovi-
sual nacional i internacional a Espanya.

Entre els seus clients, hi ha les principals productores de continguts 
a Espanya, que tracten sempre d’arribar a consensos, crear dinàmi-
ques de treball i sinergies entre tots els usuaris.

Music Library & SFX ofereix qualitat, varietat, flexibilitat i adaptació 
a les necessitats concretes per a la realització de tot tipus de con-
tingut audiovisual. Les millors solucions, amb propostes tancades, 
sense sorpreses ni afegits.

91 369 23 96
music@musiclibrary.es

@musiclibrarysfx
www.facebook.com/musiclibrarysoundfx

www.musiclibrary,es

MUSIC LIBRARY AND SFX
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Estudi audiovisual que proporciona diversos serveis amb un sentit 
propi del disseny i la qualitat.

L’estudi es defineix com la suma de la productora audiovisual No-
v25Films i l’estudi de so Nov25Sound, per donar sentit i relació a 
les dues famílies de serveis dirigits pels fundadors de cada depar-
tament, Pepe Furment (Nov25Films) i Pablo Martín (Nov25Sound).

93 31 167 22
nov25@nov25.net

@nov25studio 
www.nov25.net

NOV25STUDIO
ESPAI EXPOSITIU 12

El centre de producció comprèn quatre platós de 1.260, 1.200, 600 
i 411 m2, insonoritzats i amb totes les facilitats professionals: cameri-
nos, sales de maquillatge i perruqueria, vestidors, sales de produc-
ció, locutoris, amplis magatzems, 300 places de pàrquing, etc.

Les instal·lacions estan totalment concebudes per al rodatge de 
pel·lícules, anuncis publicitaris, programes de televisió, videoclips o 
sessions de fotografia, amb totes les facilitats i la màxima comoditat.

93 787 59 59
info@parcaudiovisual.com
www.parcaudiovisual.cat

PARC AUDIOVISUAL
DE CATALUNYA
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EMPRESES

Pixelon és un estudi d’animació 3D amb seu a Barcelona i a Madrid. 
L’empresa va ser fundada a finals de 2006 pels dos actuals CEO de 
la companyia, Ricardo Bravo i David Jaques. Des de llavors no ha 
deixat de recollir èxits i reconeixements per la seva professionalitat, 
dedicació, adaptació a pressupost i compromís amb cadascun dels 
projectes.

A causa de la indiscutible relació qualitat-preu, el seu equip multi-
disciplinari i la gran diversitat de serveis complementaris que pot 
oferir, Pixelon es consolida actualment com a referent nacional en 
serveis audiovisuals.

Shasta Daisy Produccions és un estudi de gravació de Barcelona 
especialitzat en la producció de música rock i pop-rock i una pro-
ductora audiovisual, tant per a músics com per a empreses.

Realitzem des de videoclips fins a vídeos corporatius, sempre po-
sant una atenció acurada a l’aspecte creatiu i artístic de la proposta.

93 114 23 94
info@pixelon.es | @pixelon3dcgi

www.facebook.com/pixelon3d
www.instagram.com/pixelon3dcgi

www.pixelon.es

93 119 21 50
info@sdp.cat

@shastadaisy_pro
www.sdp.cat

PIXELON 3D ANIMATION STD

SHASTA PRODUCCIONS
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Fundada el 1983, és una empresa de referència en el món de la post–
producció audiovisual.

Videolab és la millor opció per detectar les noves tendències en el sec-
tor audiovisual. Pel seu bastidor central passen la majoria de còpies 
d’emissió i distribució del sector. La bona direcció tècnica d’aquesta 
empresa, puntera en tecnologia i eficaç en solucions i serveis, fa que 
sigui una peça clau i de referència per a totes les empreses del món 
audiovisual del moment.

Especialitzada en telecine, ara incorpora el Telecine 4K. A més, es 
caracteritza pels seus serveis professionals d’autoria de DVD, creació 
de DCP, còpies, traduccions, pautats i subtitulats, rodatges, edicions, 
locucions i tractament del vídeo en general.

Videolab concentra en un sol espai, dins de les seves instal·lacions, tot 
l’equipament tècnic i humà per a la realització dels vostres projectes.

93 200 54 00
marta@videolab.es
www.videolab.es

VIDEOLAB

Sistemes d’il·luminació espectacular i arquitectural, so professional i 
efectes especials. Fabricació, distribució, venda, instal·lació, projectes 
i suports a esdeveniments.

93 757 00 29
info@silence.com.es
www.silence.com.es

SILENCE ELECTROACÚSTICA
ESPAI EXPOSITIU 6
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EMPRESES

VSN és una companyia d’alta tecnologia amb presència global, especia-
litzada a aportar solucions avançades a la indústria broadcast i mèdia. 
Ofereix solucions per a resoldre les necessitats en entorns de creació, 
gestió i distribució de continguts audiovisuals en cadenes de TV, IPTV, 
productores, organismes públics, universitats, agències de notícies, 
distribuïdors de continguts i empreses. Amb 25 anys d’experiència, 
més de 1.000 clients a tot el món confien en les nostres solucions per a 
gestionar les parts més crítiques de la seva operació.

Amb les eines de programari de VSN, les empreses audiovisuals acon-
segueixen controlar les seves activitats, eliminar colls d’ampolla, auto-
matitzar els processos i millorar les integracions entre departaments i 
sistemes. En definitiva, optimitzar els processos de negoci per a reduir 
costos i millorar la productivitat. VSN ofereix un valor real, ja que ajuda 
els seus clients a maximitzar el rendiment dels seus actius a nivell global.

93 734 99 70
marketing@vsn.es | @vsn_tv
www.linkedin.com/company/

vsn-video-stream-networks
www.vsn.es

VSN ESPAI EXPOSITIU 1

Empresa amb més de 20 anys d’experiència en continguts audiovi-
suals, programes, documentals, publicitat i producció de pel·lícules.

Una productora independent que en la seva producció audiovisual 
aposta directament per la creativitat emocional, per la qualitat tant des 
del punt de vista formal com de contingut i per un servei als nostres 
clients basat en l’eficàcia i el rigor professional. I tot gràcies a la tasca 
d’un equip humà que conjuga dinamisme, joventut i experiència.

Treballen o han treballat per a tot tipus de televisió (estatal, temàti-
ques, autonòmiques, locals…).

93 228 91 91
info@visiona.tv
www.visiona.tv

VISIONA TV
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YouPlanet és una productora de vídeo digital i social media per a 
mil·lennistes que, en només un any, s’ha convertit en líder d’audiència 
a internet. Cada dia més de deu milions de seguidors hispanopar-
lants de 10 a 30 anys d’edat gaudeixen dels seus continguts.

Els nostres creadors són popularment coneguts amb l’etiqueta de 
youtubers, però allò que fa diferents els artistes de YouPlanet és 
que la seva creativitat va més enllà de publicar vídeos a YouTube. 
A través de l’humor, dels seus personatges originals i de la llibertat 
creativa han sabut connectar amb el seu públic de forma massiva 
i convertir-se en influencers, capaços de crear tendències entre els 
mil·lennistes.

L’objectiu de YouPlanet és sorprendre amb l’originalitat de totes les 
seves produccions i establir una relació directa amb l’audiència, a 
través de les xarxes socials i els esdeveniments en directe.

A YouPlanet, a més, ajudem les agències i les marques a comunicar-
se de manera adequada amb aquesta audiència i a aconseguir els 
objectius que es marquen en cada moment. Una part d’aquest su-
port consisteix a adequar, si escau, la comunicació a les noves regles 
dels mitjans socials.

YouPlanet és la productora de continguts número u en audiència 
per a aquest públic nadiu digital a Espanya. La productora de la 
Generació Y i la Generació Z.

atencion@youplanet.es
twitter.com/YouPlanet_es
www.instagram.com/youplanet.es/
www.facebook.com/youplanet.es
www.youplanet.es

YOUPLANET
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CENTRES DE FORMACIÓ

Crash és una escola universitària vinculada a Universitat de Vic - 
Universitat Central de Catalunya. Està especialitzada en estudis au-
diovisuals de postgrau i màsters, amb la particularitat que només 
hi ha el requisit d’accés d’edat, de manera que els estudiants més 
grans de 15 anys obtenen diplomes preuniversitaris, convalidables a 
universitaris en tenir 17 anys. Aquells que finalitzen els seus estudis 
amb 17 anys obtenen un títol d’especialista universitari i els alumnes 
que ja disposen d’un grau universitari previ obtenen el títol d’expert 
universitari, postgrau o màster.

Les instal·lacions varen ser dissenyades i construïdes pel referent 
mundial Phillip Newell i va ser un projecte premiat com un dels 
25 projectes més innovadors en tots els àmbits pel Departament 
d’Indústria.

Només un dels estudis, l’estudi de producció musical, inclou 350 
tones de materials acústics; les sales tenen 6 m d’alçada, totes flo-
tades i equipades amb el mesclador Sony Oxford, el “mesclador del 
milió de dòlars”.

L’EMAD ofereix els cicles formatius Cicle d’assistència al producte 
gràfic interactiu i el de Gràfica interactiva.

93 877 33 44 / 666 544 444
formacio@crash.es | @crash_escuela

www.crash.es

93 860 59 90
emad@ajlagarriga.cat

www.emad.lagarriga.cat

CRASH ESCOLA UNIVERSITÀRIA 
AUDIOVISUAL

ESPAI EXPOSITIU 7

ESCOLA MUNICIPAL
D’ART i DISSENY
DE LA GARRIGA

R
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És un parc científic i de la innovació promogut per l’Ajuntament de 
Mataró i el Consell Comarcal del Maresme i inaugurat l’any 2010. 
El seu tret diferencial és un model de coneixement que fomenta 
l’emprenedoria i un entorn professionalitzador.

Consta de tres centres universitaris, adscrits a la Universitat Pompeu 
Fabra:
- Escola Superior Politècnica.
- Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa.
- Escola Superior de Ciències de la Salut.

A més, el complex consta d’una incubadora d’empreses, el centre 
tecnològic Cetemmsa, un centre de congressos i espais per a em-
preses en règim de lloguer.

Aquest projecte per portar Mataró a la societat del coneixement 
integra el món universitari, econòmic i social.

Amb seu a Barcelona, som una de les incubadores més importants 
d’Europa per les tecnologies innovadores de nova creació.

En el nostre parc d’innovació tecnològica i empresarial oferim ser-
veis com ara la construcció de plans de negocis, el finançament, 
l’acceleració, el desenvolupament tecnològic, espai d’oficina i molt 
més. Treballem amb la creació d’empreses des de la idea, fins a la 
globalització.

93 169 65 00
pie@tecnocampus.cat | @tecnocampus
Xnergic@tecnocampus.cat
www.Tecnocampus.cat

932 902 496
www.technovabarcelona.com

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ-MARESME

LA SALLE TECHNOVA
BARCELONA
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La UVic - UCC, nascuda a iniciativa de la societat civil, és una univer-
sitat de fundació pública que desplega la seva activitat en els àmbits 
de la docència, la recerca i la transferència del coneixement.

El sistema propi de control públic i gestió privada facilita un model 
de governança eficient, responsable i àgil, que permet donar res-
posta a les necessitats i els requeriments innovadors que la societat 
necessita en cada moment. A més, el fet de tenir seus universitàries 
a Vic, Manresa, Granollers i Barcelona permet tenir una percepció 
directa de la realitat territorial que facilita la interacció i la trans-
ferència de coneixement.

93 886 12 22
universitatdevic@uvic.cat

@uvic_news | www.uvic.cat

UNIVERSITAT DE VIC
UNIVERSITAT CENTRAL

DE CATALUNYA

CENTRES DE FORMACIÓ
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Actualment les empreses s’enfronten a canvis constants en el mercat, 
en el qual els cicles de vida dels productes, dels models de negoci i de 
l’estratègia són cada vegada més curts. Davant d’aquesta situació la 
innovació resulta imprescindible per incrementar la competitivitat i la 
diferenciació de les empreses.

Els agents que millor han entès les noves regles de joc són les empre-
ses emergents (startups), gràcies a la velocitat amb la qual actuen i al 
fet que són els grans validadors del mercat.

Aquest any el MAC estarà més a prop que mai d’aquestes empreses. 
Conscients de la seva importància, aquesta 17 edició es convertirà en 
el punt de llançament d’una competició per seleccionar les startups 
que podran instal·lar-se físicament en els nous espais de Roca Umbert 
durant els propers mesos, però no parlem només de factors físics. 
Les empreses seleccionades obtindran el suport necessari a través de 
mentors especialitzats perquè puguin avançar en les fases de valida-
ció de la idea, llançament al mercat i posterior creixement.

Donar suport a les empreses emergents des del seu naixement és en-
fortir l’ecosistema d’innovació. El seu desenvolupament està estreta-
ment lligat a l’estimulació de l’adopció de la tecnologia i la captació 
de talent especialitzat. A més, els ecosistemes d’emprenedoria són 
pols d’atracció d’inversió privada que ajuden els projectes en les seves 
etapes d’internacionalització i escalabilitat.

Amb aquesta acció el MAC es posiciona com l’ecosistema referent 
vinculat al sector de la comunicació de proximitat. El suport a les em-
preses emergents estimularà la innovació del conjunt del sector, pro-
mourà la creació de nous negocis i la generació de llocs de feina, i 
enfortirà els ponts amb les empreses consolidades, que veuran en les 
noves companyies la porta cap a l’adquisició d’innovació externalitza-
da per facilitar la generació d’oportunitats de negoci.

EL MAC COM A IMPULSOR
DE L’ECOSISTEMA D’INNOVACIÓ
DE LES INDÚSTRIES CREATIVES
A TRAVÉS DEL SUPORT
A LES EMPRESES EMERGENTS

BORJA PIÑEIRO
Responsable d’innovació a La Salle Technova
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El Mercat Audiovisual de Catalunya continua reconeixent el talent i 
la innovació i estimulant la creació i la producció de continguts.

Una de les plataformes per impulsar aquest compromís són les di-
verses iniciatives que s’apleguen sota la denominació genèrica de 
Premis MAC, algunes ja consolidades.

PREMIS MAC - DIGITAL MEDIA
La segona edició arriba amb una proposta reformulada, aquest cop 
orientada a projectes adreçats específicament a plataformes digitals.

PREMIS ID MAC
Una nova iniciativa destinada a estimular i acollir emprenedors i 
startups de les indústries audiovisuals i de l’àmbit tecnològic creatiu.

PREMI DE GUIÓ
DE PROJECTES TRANSMÈDIA
GAC-MAC 2016
Quarta edició d’aquest premi, pioner en l’àmbit de les narratives i les 
plataformes interconnectades.

PREMIS MAC IP 
Premis a les millors peces audiovisuals, amb una durada màxima d’un 
minut i realitzades amb dispositius mòbils (smartphone o tablet).

PREMIS MAC
2016

L’apertura dels respectius períodes de recepció de projectes es co-
municarà oportunament a través del web audiovisualmac.cat i de la 
newsletter i les xarxes socials del MAC.
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Fa temps que Internet ha proposat matrimoni a la televisió, però la 
televisió es resisteix a formalitzar-lo. Hàbil esquivant les pressions, pre-
fereix donar allargues per no supeditar-se als canvis d’hàbits de con-
sum sense treure’n profit, almenys fins que el model de negoci del nou 
ordre publicitari sigui el que pagui la festa, i que sigui una gran festa.

Si fos per la televisió, continuaria festejant amb Internet, però els es-
pectadors ja no són només passius, sinó que participen. S’acosta un 
final de serial amb casament inclòs, del qual només ens falta saber 
quan es consumarà.

Mentrestant, les televisions busquen crear continguts que explorin 
simultàniament la tendència a les segones pantalles, el multicanal, 
la TV connectada i les xarxes socials. Gairebé tots els projectes de 
contingut inclouen alguna forma d’interacció amb alguna platafor-
ma, per conformar la televisió social. Programes de continguts de 
marca, aplicacions específiques sincronitzades amb Twitter, expe-
riències amb la realitat virtual i, fins i tot, sèries per a Snapchat.

Davant el nou panorama, la veritable revolució neix del contingut i la 
seva relació orgànica amb els nous formats, la hibridació de gène-
res, personatges i trames que permetin la interacció amb l’usuari. En 
aquest sentit els guionistes i creadors complim un paper clau en la 
creació i el disseny del contingut per a la seva transmediació orgànica.

El MAC i el GAC (Guionistes Associats de Catalunya) han apostat des 
de fa molt de temps pel Concurs de Guions de Projectes Transmè-
dia, del qual se celebra la quarta edició, que té la finalitat d’estimular 
i donar visibilitat als nous continguts pensats per al món actual.

Durant el MAC analitzarem els diferents maridatges entre la TV i les 
narratives transmèdia en l’àmbit nacional i internacional, i també en 
les televisions locals.

Queden convidats a les noces.

EL CASAMENT DE LA TV
I LA NARRATIVA TRANSMÈDIA

DANIEL RESNICH
Guionista Transmèdia
Coordinador del Concurs de Guions
de Projectes de Transmèdia GAC- MAC
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| 19 DE MAIG | 19.00
LA FÚRIA DE LES IMATGES
Classe magistral de l’artista visual i assagista Joan Fontcuberta
SALA PETITA DEL TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS

Vivim en una societat hipermoderna marcada per l’excés, la flexi-
bilitat i la porositat de les fronteres espaciotemporals, una societat 
en què l’accent ja no es posa sobre la ruptura amb els valors de la 
modernitat, sinó més aviat en la seva intensificació. 

Descobrim el món a través de la finestra d’una pantalla digital, que 
dóna accés a una realitat fluida, complexa i vigilada, panoptitzada, 
si hem de reprendre Jeremy Bentham, l’ideador del panòptic. Els 
telèfons mòbils i les càmeres de videovigilància generen una sobre-
saturació visual i les imatges es tornen furioses.

Estem perdent el control de les imatges i en volem recuperar la sobi-
rania. ¿Què passa quan els circuits tancats de televisió no serveixen 
per controlar la gent sinó per produir cinema, vídeo i art?

PROGRAMACIÓ



108

MERCAT AUDIOVISUAL DE CATALUNYA | OPEN MAC

| 1 DE JUNY | 11.00 - 14.00 / 16.00 - 22.00
BABEL
Instal·lació audiovisual interactiva de Pole Noise
(Esteban Rubira i Ruben Torras)
ESPAI D’ARTS DE ROCA UMBERT
La instal·lació restarà oberta fins al 18 de juny,
de dimecres a dissabte, en horari de 17.30 h a 20.00

En el món en què vivim, envoltats de tecnologia i comunicacions, 
globalitzats, recuperar el mite bíblic de Babel és potser parlar en pri-
mera persona de nosaltres com a éssers lingüístics. Aquest monstre 
tecnològic que hem desenvolupat ens ofereix la possibilitat d’estar 
en contacte entre nosaltres, però ens aterreix perdre aquesta capa-
citat. Si ja no tenim un déu iracund que ens aterreixi, ens temem a 
nosaltres mateixos en tant que creadors i creats en aquest context 
tecnològic i social.

La instal·lació Babel és una singular representació on es posa de 
manifest aquest relat bíblic, pilar bàsic que suporta el cos teòric de 
la instal·lació artística, que alhora dóna un reflex del nou món que vi-
vim actualment, submergits en el fervor de la comunicació de mas-
ses, els nous mitjans i la interactivitat.

D’altra banda, ens convida a reflexionar sobre aquests suports 
i aquestes eines que fem servir de manera quotidiana. La velo-
citat amb què el mercat produeix els seus productes en massa i 
l’obsolescència d’aquests productes ens deixen preguntes sobre la 
sostenibilitat a llarg termini dels nostres costums i la nostra manera 
de viure actual.

PROGRAMACIÓ
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ACTIVITATS PARAL·LELES A LA INSTAL·LACIÓ BABEL

| 1 DE JUNY | 19.00 - 22.00
SESSIÓ MUSICAL A CÀRREC DEL DJ CLICKMAN
ESPAI D’ARTS TERRASSA EXTERIOR

| 4 DE JUNY | 18.00 - 19.30 | TALLER FAMILIAR BABEL
ESPAI D’ARTS
A partir d’uns materials reciclats, les famílies hauran de pensar i 
construir una instal·lació efímera, d’acord amb un espai proposat i 
un concepte que es vol transmetre.

Taller gratuït per a famílies amb nens i nenes de 4 a 10 anys,
amb inscripció prèvia a espaidarts@rocaumbert.cat.

| 11 DE JUNY | 10.00 - 14.00 / 16.00 - 19.00 | TALLER DE MAPPING 
ESPAI D’ARTS
A càrrec de l’Orquestra Electrònica del Vallès (OOEEVV)
Introducció a la tècnica del mapping, la projecció de contingut au-
diovisual en superfícies que no siguin una pantalla, típicament edifi-
cis o objectes en un escenari. 

En aquest curs parlarem sobre tècniques senzilles de mapping i eines 
que el poden facilitar.

Cal portar un ordinador Mac.
Taller per a adults amb inscripció prèvia a
espaidarts@rocaumbert.cat.
Preu: 25,2€ 

| 11 DE JUNY | 19.00
PRESENTACIÓ DELS RESULTATS DEL TALLER DE MAPPING
ESPAI D’ARTS
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PROGRAMACIÓ
| 1 DE JUNY | 19.30 | HAY UN WISMICHU EN MI
ESPAI 1
Espectacle protagonitzat pels youtubers Wismichu,
Kajal Napalm i JoaquinPutoAmo.

D’on surt Wismichu? Qui és realment? Què es pot fer quan et pos-
seeix un personatge com Wismichu?

Aquest espectacle és la resposta a aquesta pregunta existencial que 
tots ens fem. Perquè, encara que ens costi reconèixer-ho, tots tenim 
un Wismichu a dins nostre. Vine i participa en el xou més interactiu 
i treu el teu Wismichu més divertit i provocador.

Wismichu torna als escenaris amb una proposta sorprenent en què 
l’humor, la seva personal i divertida visió de la vida, però sobretot la 
interacció i la participació del públic són la clau.

La sorpresa és un element essencial, a través d’una història molt 
divertida, en la qual Wismichu demostra els seus grans dots com a 
monologuista.

També descobriràs la part més creativa de Wismichu i podràs inte-
ractuar amb infinitat d’artefactes, projeccions i robots ideats per la 
ment més arriscada i innovadora de YouTube. Imagina’t poder viure 
en directe i participar al costat de Wismichu de les seves proves i 
bromes més divertides.

Vine a divertir-te com mai ho has fet i treu el Wismichu que hi ha 
dins teu.

L’espectacle Hay un Wismichu en mi és gratuït,
però cal inscripció prèvia a través de www.audiovisualmac.cat 

Aforament limitat.

L’espectacle conté llenguatge explícit.
Recomanat per a majors de 16 anys i menors acompanyats.

Totes les persones inscrites hauran d’acreditar la seva identitat
i l’edat corresponent en el moment d’accedir al recinte.

Els organitzadors declinen tota responsabilitat en cas que
l’espectacle s’hagi de suspendre per causes de força major.
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SI TE RINDES,
PIERDES

Wismichu presentarà en primícia al MAC el seu 
debut en el món editorial, el llibre Si te rindes, 
pierdes, que sortirà a la venda el 2 de juny.

Aquest és un llibre inclassificable, sorprenent 
i directe. A mig camí entre el manual pràctic, 
l’autobiografia i l’humor negre, Wismichu hi 
revela, de manera molt divertida, les claus im-
prescindibles per crear i consumir continguts 
a internet.

“Aprèn com destacar, com conservar la teva 
personalitat i no convertir-te en un clon d’altres, 
com apassionar-te per alguna cosa… com ser la 
millor versió de tu mateix.”

El llibre ajuda a entendre per què el món ha can-
viat tant des de l’aparició de les xarxes socials, 
les càmeres digitals i els telèfons intel·ligents.
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A part del seu treball artístic centrat en el camp de la fotografia, 
Joan Fontcuberta ha desenvolupat una activitat plural com a do-
cent, crític, comissari d’exposicions i historiador.

Ha estat professor als estudis de comunicació audiovisual de la Uni-
versitat Pompeu Fabra, al Department of Visual & Environmental 
Studies de la Harvard University de Cambridge (Massachusetts, Es-
tats Units), a la School of Art, Media & Design University of Wales 
(Newport, Gran Bretanya) i a Le Fresnoy, Studio National des Arts 
Contemporains (Turcoing, França).

És autor d’una dotzena de llibres d’història i assajos sobre la foto-
grafia, com El beso de Judas. Fotografía y verdad (1997), Ciencia 
y fricción (1998) o La cámara de Pandora (2010). Una trentena de 
monografies publicades examinen el seu procés de creació.

Ha realitzat exposicions individuals del seu treball en centres impor-
tants: MoMA (Nova York, 1988), M.I.T. (Cambridge, 1988), Musée Can-
tini (Marsella, 1990), Art Institute (Chicago, 1990), IVAM (València, 
1992), MNAC (Barcelona, 1999), Museum of Fine Arts (Fukui, Japan), 
Palazzo delle Esposizioni (Roma, 2001), Artium (Vitòria/Gazteiz, 
2003), Australian Center of Photography (Sydney, 2007), Palau de la 
Virreina (Barcelona, 2008), Maison Européenne de la Photographie 
(Paris, 2014), Science Museum (Londres, 2014), Cosmocaixa (Barce-
lona, 2015) i Museum für Angewandte Kunst (Frankfurt, 2015).

La seva obra ha estat adquirida por col·leccions públiques com les del 
Musée d’Art Moderne - Centre Georges Pompidou (París), Metropoli-
tan Museum of Art (Nova York), Museum of Modern Art (Nova York), 
Art Institute (Chicago), San Francisco Museum of Modern Art (San 
Francisco), National Gallery of Art (Ottawa), Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía (Madrid) o MACBA (Barcelona), entre altres.

Joan Fontcuberta va presidir l’Associació d’Artistes Visuals de Ca-
talunya entre 2008 i 2014. El 2015 va ser el comissari invitat de la 
Biennal de Fotografia i Imatge Contemporània de Mont-real, sota el 
títol La condició postfotogràfica.

JOAN
FONTCUBERTA

www.fontcuberta.com
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POLE 
NOISE 

www.polenoise.com

Pole Noise és un col·lectiu format el 2014 amb el propòsit d’investigar 
i aprofundir en els nous mitjans audiovisuals i interactius. És un labo-
ratori d’idees enfocades a la producció d’instal·lacions i performan-
ces en l’art digital.

Les obres d’aquest duet es caracteritzen per una posada en escena 
de caràcter experimental i presten especial atenció a qüestions es-
pecífiques que tenen a veure amb les relacions entre les persones, 
els sistemes i les extensions físiques.

L’exploració de la tecnologia i la desprogramació de la percepció 
són fonamentals en les seves produccions, que abasten els camps 
de la interactivitat, l’electrònica i els audiovisuals.

Pole Noise és un projecte que neix amb el desig de generar un tre-
ball crític i experimental on implicar els materials dels mitjans i el 
descobriment de nous paradigmes tècnics i artístics.

ESTEBAN RUBIRA
Des dels seus inicis com a artista, sempre ha buscat la connexió 
entre la música, les arts visuals i l’electrònica. Ha treballat al panora-
ma audiovisual independent com a músic i Vj, per després estudiar 
programació, anar un pas més enllà i desenvolupar sistemes de cap-
tura de moviment amb càmeres 3D per fer videoperformances per 
a teatre i dansa.

En aquest moment centra el seu treball en la programació de sis-
temes interactius i la generació de vídeo en temps real en tot tipus 
d’entorns, des de micromapatge fins a projeccions full dome 360º.

Ha participat en festivals com MiraBCN i actualment col·labora amb 
diversos estudis audiovisuals fent instal·lacions interactives de petit 
i gran format per a marques comercials.
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RUBEN TORRAS
Llicenciat en belles arts i titulat en el màster oficial Realismes i en-
torns per la Universitat de Barcelona. El seu treball és multidiscipli-
nari, i inclou la pintura, el fotomuntatge digital, la serigrafia en 3D i la 
música electrònica com a disciplines més destacables.

La seva obra ha estat premiada en certàmens com ara Incubarte, 
Festival Internacional de Arte, i ha realitzat diverses exposicions in-
dividuals tant en el panorama nacional com en l’internacional.

Actualment les seves obres s’exposen a les galeries d’art Victor Lope 
Arte Contemporáneo, de Barcelona; Pep Llabrés Art Contemporani, 
de Palma de Mallorca, i la Galerie Dok, de Baden (Suïssa).

www.rubentorras.com

Clickman és l’àlies musical del DJ i productor Joan Vila Serrà, tècnic 
de so especialitzat en producció de música avançada.

És soci fundador del segell discogràfic Arkitextura (2003-2013), re-
sident entre Barcelona i Berlín. Ha realitzat produccions de videoart 
i va ser Premi Tendències Regió 7 2013 de la Catalunya Central amb 
l’obra Egoics. És col·laborador actiu de l’associació artística del Kon-
vent (Berga).

En aquesta sessió Clickman farà esclatar el seu terbolí de sons no 
orgànics, maridats amb bits i bytes. Terbolí és el resultat d’una re-
sidència al Konvent. Un striptease mental que juga amb els sentits, 
les raons i les passions, disparant loops insinuadors i provocadors 
alhora, sincers i descarats.

DJ CLICKMAN
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[OOEEVV]
Marco Domenichetti

Frederic Font
Denys Sanz

www.ooeevv.com

L’Orquestra Electrònica del Vallès neix el 2012, i dos anys més tard 
es constitueix formalment com a associació cultural.

El plantejament inicial és de compartir coneixement i investigar so-
bre la interacció de l’home i la tecnologia a través de les arts. La 
tecnologia cada vegada sembla que envaeix més la nostra intimitat 
i cada vegada hi dediquem més temps. Creiem que se’n pot treure 
molt més profit, no únicament personal sinó col·lectiu, i aquest és el 
punt calent on, per convicció, l’OOEEVV vol incidir. L’art és el nostre 
mitjà d’expressió, el nostre punt de partida, i la tecnologia ens brinda 
l’oportunitat de crear nous mons on ens imaginem una vida millor i 
fer-los realitat.

La dinàmica de l’orquestra és singular: es tracta d’una formació 
amb un nucli permanent (els músics Marco Domenichetti, Frederic 
Font i Denys Sanz), però alhora oberta a noves incorporacions en 
els seus projectes d’art tecnològic i interactiu, en els quals el factor 
d’improvisació també té una gran importància.

El col·lectiu ha nascut per adaptar-se a la modernitat i als nous gus-
tos del gènere artístic. En definitiva, per fer sobreviure la comunica-
ció de l’art.
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El 2015 Wismichu va decidir fer un pas endavant en la seva carrera 
i pujar dalt d’un escenari “per veure què passava”. Amb la mateixa 
actitud de crear contingut urgent, va anar fent evolucionar un es-
pectacle en directe amb el seu segell: riure, provocació, originalitat 
i molta interacció amb el públic. El xou ha estat un èxit a tot l’Estat, 
amb milers d’espectadors.

Wismichu no deixa indiferent. Et fa riure. Et fa pensar. Et fa cantar. 
Et fa cridar, i fins i tot et pot molestar. Fa el que fa perquè li agrada. 
Quin és el secret del seu èxit? El que li agrada a ell, també agrada a 
milions de persones. 

WISMICHU

www.youtube.com/user/wismichu
www.instagram.com/wismichu
@wismichu
www.wismichu.net

KAJAL
NAPALM

Intentar vendre alguna cosa com sigui és tan antic com la humani-
tat, però ara, si fas un anunci dolent, has de témer la fúria de Kajal 
Napalm. És impossible escapar-se’n: tard o d’hora l’anunci més ab-
surd i avorrit caurà a les mans d’aquest saragossà i generarà rialla-
des sense parar.

El seu format d’humor, que ja triomfava a internet, es va convertir 
en un èxit instantani en trepitjar els escenaris. El seu to directe i sar-
càstic encaixa a la perfecció amb un públic disposat a estripar tots 
aquells anuncis que el tracten com si fos gamarús.

www.youtube.com/user/kjalnapalm
www.instagram.com/kajal_napalm
@kajalnapalm
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Innovador, únic i diferent són els adjectius que millor escauen a Joa-
quín Albero, que amb 21 anys ja acumula més de 10 milions de visua-
litzacions YouTube i 215.000 subscriptors.

Va néixer a Mallorca i fa dos anys anys que es va instal·lar a Barcelo-
na per començar una nova vida.

Va crear el seu canal de YouTube el 2010, amb només 15 anys. Tot i 
que de petit feia teatre i no li agradava, el 2015 va pujar als escenaris 
per fer una obra de microteatre: Zombienvenido, Zomalvenido, diri-
gida por Luis de Val. 

JOAQUÍNPUTOAMO

www.youtube.com/user/JoaquinAlbero
twitter.com/joaquinputoamo?lang=ca





119

MERCAT AUDIOVISUAL DE CATALUNYA | OPEN MAC

Vivim en una societat hipermoderna, marcada per la quantificació, 
l’excés, la flexibilitat i la porositat de les fronteres espaciotemporals, 
una societat en què l’accent ja no es posa sobre la ruptura amb els 
valors de la modernitat sinó més aviat en la seva intensificació i exa-
cerbació.

Descobrim el món a través de la finestra d’una pantalla digital, que 
dóna accés a una realitat fluida, complexa i vigilada. Els telèfons 
mòbils, les càmeres de videovigilància i tota mena de dispositius 
d’enregistrament gràfic generen una sobresaturació visual, i les imat-
ges es tornen furioses.

Quan l’espai social d’allò humà gravita sobre la imatge, no ens podem 
permetre que les imatges es descontrolin i es girin contra nosaltres. 
Si abans es limitaven a regular plàcidament l’ordenada circulació de 
les nostres vides, avui correm el risc que esclatin i que la seva metralla 
surti disparada en totes direccions: la imatge esdevé avui per sobre de 
tot una mena de projectil.

Hem fabulat la fi de l’espècie humana en un combat incert contra una 
tecnologia desobedient, o contra una intel·ligència artificial venjativa, 
o contra enemics alienígenes… però potser la mare de totes les bata-
lles serà contra les imatges. ¿Hi ha una consciència de i en les imatges 
que les predisposi a ofegar-nos? ¿D’on procedeix la seva fúria? ¿En 
quin afront s’origina la seva hostilitat? ¿S’estan revenjant de la icono-
clàstia amb què les hem maltractat?

El que és clar és que n’hem perdut la sobirania i volem recuperar-la.

*Extracte de La furia de las imágenes. Notas sobre la postfotografía,

Galaxia Gutemberg, Barcelona (publicació prevista l’octubre de 2016).

LA FÚRIA DE LES IMATGES*

JOAN FONTCUBERTA
Docent, crític, comissari d’exposicions i historiador.
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Totes les activitats del MAC 2016 són gratuïtes, però cal inscripció 
prèvia a través del formulari localitzat a www.audiovisualmac.cat. 
La inscripció es pot formalitzar fins al mateix dia del certamen.

És obligatori recollir l’entrada, a l’espai de recepció i acreditacions, 
el mateix dia del MAC 2016. Aquesta entrada és personal i intransfe-
rible i s’haurà de conservar durant tot el certamen per poder entrar 
i sortir del recinte.

Les activitats marcades amb asterisc són sessions a porta tancada, 
limitades al personal de La Xarxa i les entitats adherides.

L’assistència al MAC 2016 inclou l’esmorzar i el dinar gratuïts durant 
les franges horàries habilitades. Hi ha un servei de bar de pagament 
a disposició de tots els assistents, en horari de 09.00 a 20.00.

10.30 - 11.00
PAUSA CAFÈ

ZONA DE BAR I RESTAURACIÓ

14.30 - 16.00
DINAR

ZONA DE BAR I RESTAURACIÓ

L’organització del Mercat Audiovisual de Catalunya
no ha de compartir forçosament les opinions expressades 

pels participants ni els continguts de les sessions
o dels espectacles programats.
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INICI FINAL ESPAI 1 ESPAI 2 ESPAI 3

SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4

08.30 09.00 Recepció i acreditacions

09.00 09.30 SESSIÓ INAUGURAL

09.30 10.30 Noves eines tecnològiques
al servei de la comunicació
de proximitat

10:30 11.00 PAUSA CAFÈ

11.00 11.30 La Llei de comunicació
audiovisual catalana en el nou 
context tecnològic i cultura

Demos
videojocs

Viure jugant,
un negoci
seriós

11.30 12.00 El Big Data de
les televisions de proximitat

12.00 12.30 La televisió per IP:
una realitat multidimensional

Trobada de caps 
d’informatius i esports
de La Xarxa
per optimitzar
el sistema d’intercanvi
de continguts.

12.30 13.00

13.00 13.30 Digital First Observatori Permanent 
d’Arxius i Televisions Locals

13.30 14.00 Present i futur
de la TV connectada

Perspectiva BTV, línies
estratègiques
dels propers anys

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

14.00 14.30 Conveni de col·laboració La 
Xarxa-Banc de Sang i Teixits

14.30 16.00 DINAR

16.00 16.30 Noves pantalles, nous llenguatges, 
noves formes de negoci

Drons audiovisuals.
Marc normatiu
i possibilitats pràctiques

Maridatge de TV
i transmèdia.
Els nous formats

16.30 17.00

17.00 17.30 Quarta edició del
Concurs de Guió
de Projectes Transmèdia

17.30 18.00

GRAELLA MAC
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INICI FINAL ESPAI 1 ESPAI 2 ESPAI 3

SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4

08.30 09.00 Recepció i acreditacions

09.00 09.30 SESSIÓ INAUGURAL

09.30 10.30 Noves eines tecnològiques
al servei de la comunicació
de proximitat

10:30 11.00 PAUSA CAFÈ

11.00 11.30 La Llei de comunicació
audiovisual catalana en el nou 
context tecnològic i cultura

Demos
videojocs

Viure jugant,
un negoci
seriós

11.30 12.00 El Big Data de
les televisions de proximitat

12.00 12.30 La televisió per IP:
una realitat multidimensional

Trobada de caps 
d’informatius i esports
de La Xarxa
per optimitzar
el sistema d’intercanvi
de continguts.

12.30 13.00

13.00 13.30 Digital First Observatori Permanent 
d’Arxius i Televisions Locals

13.30 14.00 Present i futur
de la TV connectada

Perspectiva BTV, línies
estratègiques
dels propers anys

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

14.00 14.30 Conveni de col·laboració La 
Xarxa-Banc de Sang i Teixits

14.30 16.00 DINAR

16.00 16.30 Noves pantalles, nous llenguatges, 
noves formes de negoci

Drons audiovisuals.
Marc normatiu
i possibilitats pràctiques

Maridatge de TV
i transmèdia.
Els nous formats

16.30 17.00

17.00 17.30 Quarta edició del
Concurs de Guió
de Projectes Transmèdia

17.30 18.00

La sessió marcada amb fons vermell és a porta tancada, limitada
al personal de La Xarxa i a les entitats adherides.
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INICI FINAL SPEECH CORNER INICI FINAL TECNO MAC

10.30 11.00 ESMORZAR

11.00 11.20 VSN
Com redefinir les inversions en broadcast IT
per reduir-ne les costos

10.30 11.15 FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME
Videoprojecció interactiva amb fruites

11.25 11.45 LAVINIA
Social Wall

11.15 12.15 FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME
Presentació de Tecnoarcade

11.50 12.10 DFLY VISION
Cable cam

12.15 13.30 FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME
Lightpainting i sincronització musical d’Elwires

12.15 12.35 A VISTA DE DRONE
Els drons: vull introduir-los en el meu àmbit professional
o lúdic, què haig de fer?

13.30 14.30 FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME
Stop motions amb videoprojeccions d’escenari

12.40 13.00 DISEFOTO
Novetats per a fotografia, cinema i vídeo

13.05 13.25 ENACAST
De no res a tot a internet per a una ràdio en 20 minuts

13.30 13.50 NOV25STUDIO
Producció de continguts interactius

13.55 14.15 CASANOVA FOTO
Tot per a la gravació de vídeo professional

14.30 16.00 DINAR

16.00 16.30 FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME
La formació dels professionals que han de fer televisió

16.00 17.00 FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME
Animació videoprojectada

16.35 17.15 FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME
Presentació dels Màsters i Postgraus
en Mitjans Audiovisuals i Comunicació al Tecnocampus

17.20 17.35 UNIVERSITAT DE VIC
Live Creativity, emprenedoria, innovació i creativitat

17.40 18.00 ESCOLA MUNICIPAL D’ART I DISSENY DE LA GARRIGA
Clips maps

GRAELLA FIRA MAC
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INICI FINAL SPEECH CORNER INICI FINAL TECNO MAC

10.30 11.00 ESMORZAR

11.00 11.20 VSN
Com redefinir les inversions en broadcast IT
per reduir-ne les costos

10.30 11.15 FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME
Videoprojecció interactiva amb fruites

11.25 11.45 LAVINIA
Social Wall

11.15 12.15 FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME
Presentació de Tecnoarcade

11.50 12.10 DFLY VISION
Cable cam

12.15 13.30 FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME
Lightpainting i sincronització musical d’Elwires

12.15 12.35 A VISTA DE DRONE
Els drons: vull introduir-los en el meu àmbit professional
o lúdic, què haig de fer?

13.30 14.30 FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME
Stop motions amb videoprojeccions d’escenari

12.40 13.00 DISEFOTO
Novetats per a fotografia, cinema i vídeo

13.05 13.25 ENACAST
De no res a tot a internet per a una ràdio en 20 minuts

13.30 13.50 NOV25STUDIO
Producció de continguts interactius

13.55 14.15 CASANOVA FOTO
Tot per a la gravació de vídeo professional

14.30 16.00 DINAR

16.00 16.30 FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME
La formació dels professionals que han de fer televisió

16.00 17.00 FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME
Animació videoprojectada

16.35 17.15 FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME
Presentació dels Màsters i Postgraus
en Mitjans Audiovisuals i Comunicació al Tecnocampus

17.20 17.35 UNIVERSITAT DE VIC
Live Creativity, emprenedoria, innovació i creativitat

17.40 18.00 ESCOLA MUNICIPAL D’ART I DISSENY DE LA GARRIGA
Clips maps
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OPEN MAC

19 DE MAIG

19.00 21.00 La fúria de les imatges
Classe magistral impartida
per l’artista visual i assagista
Joan Fontcuberta

SALA PETITA
DEL TEATRE
AUDITORI DE
GRANOLLERS

1 DE JUNY

11.00 14.00 Babel
Inauguració de la instal·lació
audiovisual interactiva 
de Pole Noise
(Ruben Torras
i Esteban Rubira)

ESPAI D’ARTS

16.00 22.00 Babel ESPAI D’ARTS

19.00 22.00 Sessió Musical a Càrrec
del Dj Clickman

ESPAI D’ARTS 
TERRASSA 
EXTERIOR

19.30 20.30 Hay un Wismichu en mi
Espectacle protagonitzat
pels youtubers Wismichu,
Kajal Napalm
i JoaquinPutoAmo

ESPAI 1

GRAELLA OPEN MAC
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ACCÉS AL RECINTE

ACCÉS PÀRQUING

PÀRQUING

ACREDITACIONS

ESPAI 1 

ESPAI 2

ESPAI 3

 SALA 1

 SALA 2

 SALA 3

 SALA 4

FIRA MAC

 EXPOSITORS

 SPEECH CORNER

 TECNO MAC

ESPAI D’ARTS

ZONA DE TREBALL

BAR (ZONA DE RESTAURACIÓ)

TERRASSA 1

TERRASSA 2

CARPA XAL

SERVEIS

SORTIDA D’EMERGÈNCIA

ARAR

AP

A

P

B

T1

T2

E1

E2

E3

FM

EA

ZT

CX

E

SE

WC

S1

SC

S2

TM

S3

S4

PLÀNOL RECINTE



107.6 FM
www.radiogranollers.cat

@RadioGranollers
@RadioGrEsports

Facebook.com/RadioGranollers
Facebook.com/RadioGranollersEsports











Es
tre

lla
 D

am
m

 e
n 

re
co

m
an

a 
el

 c
on

su
m

 re
sp

on
sa

bl
e.

 5
,4

º



136

MERCAT AUDIOVISUAL DE CATALUNYA | INFORMACIÓ PRÀCTICA

Direcció: Josep Maria Codina.
Coordinació general: Carles Riobó.
Assessorament de continguts i programa: Miquel Herrada (XAL)
Coordinació Fira MAC: Laia Casanova.
Comunicació i Observatori MAC: Lídia Garcia
Coordinació tècnica i realització:
Enric Bartel / Roger Franch i Francesc Vivas (R-Media).
Control pressupostari: Montse López.
Administració i inscripcions: Elvira Novellón.

Infraestructura subcontractada: Servis Group.
Infraestructura Roca Umbert: Josep Lluís Morón.
Infraestructura Espai 2:
Hèctor Anoro i Jordi Pujadas (Produccions Planetàries)

Presentadora: Anna Entraigas.
Coordinació Espai 1: Sandra Arisa.
Coordinació Espai 2: Pol Barranco i Oliver Garcia.
Coordinació Espai 3: Clàudia Garcia.
Sonorització Espai 1: Ara So.
Ajudant de realització: Marcos Ruiz.
Operador de càmera: Toni Tarifa.
Assistència als convidats: Maria Antònia Jorba.
Atenció al públic Hotel d’Empreses: Ermisenda Soy.
Atenció al públic Espai d’Arts: Nora Mugarza.
Auxiliars tècnics: Quim Rueda i Luis Ruiz.

Disseny d’espais i assessorament tècnic: Cristina Dorado.
Disseny gràfic: Oriol Frias.
Fotografia i vídeo: Meri Farnell i Toni Torrrillas.
Correcció lingüística: Maria Forns.
Impressió: 9.disseny SL / Impremta Municipal.

Contacte: Avinguda Prat de la Riba, 77 | Tel. 93 861 49 41
www.audiovisualmac.cat

Audiovisual MAC

@audiovisualMAC | #MAC2016

Mercat Audiovisual de Catalunya

vimeo.com/granollersaudiovisual

instagram.com/macgranollers
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ROCA UMBERT
1 JUNY

FÀBRICA DE LES ARTS
GRANOLLERS

2016

ORGANITZA AMB LA COL·LABORACIÓ DE

ENS COL·LABORADORS

ENS COOPERADORS

MITJANS COL·LABORADORS

CENTRES DE FORMACIÓ

PROVEÏDORS

MENJAR I BEURE


